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/HGDPRWRFKHUVlWWDUHVRPlUKLQGUDGDWWGHOWDLVDPPDQWUlGHWVNDDQPlODGHWWDWLOO
NRPPXQOHGQPLQJVNRQWRUHW#XGGHYDOODVHHOOHUWLOO$QQLND7KRUVWU|PWHODOWWLOO.DMVD
-DQVVRQWHO

7lQNSnDWWYLVDKlQV\QYLGP|WHWRFKDQYlQGLQWHSDUI\PUDNYDWWHQHOOHUDQGUDVWDUNWGRIWDQGH
K\JLHQDUWLNODU

.RPPXQIXOOPlNWLJHVVDPPDQWUlGHQILOPDVPHGIRNXVSnWDODUVWROHQRFKNRPPXQIXOOPlNWLJHV
SUHVLGLXP/lVRP8GGHYDOODNRPPXQVEHKDQGOLQJDYSHUVRQXSSJLIWHUXGGHYDOODVHSHUVRQXSSJLIWHU




,QIRUPDWLRQ




Kan du inte närvara?
%nGHOHGDP|WHURFKHUVlWWDUHVNDPHGGHODRPPDQLQWHNDQQlUYDUDYLG
VDPPDQWUlGHW$QPlODQVNHUWLOONRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW#XGGHYDOODVH
DOWHUQDWLYWWLOO$QQLND7KRUVWU|PWHODOW.DMVD-DQVVRQ
WHO

Adressändring?
2PGXE\WHUDGUHVVHOOHUWHOHIRQQXPPHUVNDGHWWDDQPlODVWLOO
NRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW HSRVWHOOHUWHOHIRQVHRYDQ 

Interpellationer
6NDGXOlPQDHQLQWHUSHOODWLRQVNDGHQYDUDLQNRPPHQWLOO
NRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWDGPLQLVWUDWLYDDYGHOQLQJHQVHQDVWNOGDJHQ
I|UHVDPPDQWUlGHWI|UDWWNRSLHUDVXSSRFKOlPQDVXWYLGVDPPDQWUlGHW
6NDGXVYDUDSnHQLQWHUSHOODWLRQVNDOOVYDUHWYDUDLQNRPPHWVHQDVWNO
GDJHQI|UHVDPPDQWUlGHW'HVVXWRPVNDOOLQWHUSHOODQWHQInWDGHODYVYDUHW
VHQDVWGDJHQI|UHVDPPDQWUlGHW'HWWDNDQNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW
DGPLQLVWUDWLYDDYGHOQLQJHQKMlOSDWLOOPHGRPGXLQWHVMlOYKDUP|MOLJKHW

Motioner
1\PRWLRQVNDOOOlPQDVWLOONRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWDGPLQLVWUDWLYD
DYGHOQLQJHQVHQDVWNOGDJHQI|UHVDPPDQWUlGHWI|UDWWNXQQDNRSLHUDV
XSSWLOOVDPPDQWUlGHW0RWLRQHUVRPLQNRPPHUVHQDUHInUPRWLRQlUHQVMlOY
NRSLHUDXSSRPGHWVNDOOOlPQDVSnVDPPDQWUlGHW

Allergi, astma, doftöverkänslighet
7lQNSnDWWYLVDKlQV\QYLGP|WHWRFKDQYlQGLQWHSDUI\PUDNYDWWHQ
HOOHUDQGUDVWDUNWGRIWDQGHK\JLHQDUWLNODU
7DLQWHPHGFLWUXVIUXNWHURFKQ|WWHU

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
+|UDYGLJWLOO6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ
VHEDVWLDQMRKDQVVRQ#XGGHYDOODVHDOWWHO






Protokollsutdrag
Personalutskottet






§ 47

Dnr KS 2019/00790

Jämställdhetspris 2019
Sammanfattning

8GGHYDOODNRPPXQVMlPVWlOOGKHWVSULVNDQWLOOGHODVPHGDUEHWDUHHOOHUJUXSSDY
PHGDUEHWDUHL8GGHYDOODNRPPXQVRPDNWLYWELGUDJLWWLOODWW|NDMlPVWlOOGKHWHQLQRPHWW
EHJUlQVDWRPUnGHHOOHULQRPNRPPXQHQLVWRUWHOOHUJHQRPHJHWDJHUDQGHELGUDJLWWLOO
DWW|NDPHGYHWHQKHWHQRPEHKRYHWDY|NDGMlPVWlOOGKHWHOOHUV\QOLJJMRUWGHWRMlPVWlOOGD
VDPKlOOHWRFKSHNDSnQ\DYlJDU

(QOLJWUHJHOYHUNHWlUGHWGHQSDUWVJHPHQVDPPDDUEHWVJUXSSHQ´6DPYHUNDQPRW
GLVNULPLQHULQJ´VRPXWIRUPDUHWWI|UVODJSnQRPLQHUDGHNDQGLGDWHU'HWWDnUKDUDOOD
PHGDUEHWDUHNXQQDWQRPLQHUDNDQGLGDWHUYLDNRPPXQHQVLQWUDQlW

$YGHQRPLQHUDGHI|UHVOnUJUXSSHQ´6DPYHUNDQPRWGLVNULPLQHULQJ´DWWJUXSSHQ
´2IIHQWOLJNXOWXU´VNDWLOOGHODVnUHWVMlPVWlOOGKHWVSULV*UXSSHQKDUQRPLQHUDWVDY.LP
-RQGHOOPHGPRWLYHULQJHQ

´(QKHWHQ2IIHQWOLJNXOWXUDUEHWDUDNWLYWPHGDWWERNDMlPVWlOOWLDOODRIIHQWOLJD
DUUDQJHPDQJLNRPPXQHQGHWWDSnDOOWLIUnQDUWLVWHUWLOOWHNQLNHURFKXWVWlOODUH7lQNHW
SnMlPVWlOOGKHWRFKJHQXVSUlJODUGDJOLJHQDUEHWHWSnHQKHWHQ*HQRPDWWE|UMDUHGDQ
YLGP\FNHWOnJnOGHURFKVHQIRUWVlWWDDUEHWHWJHQRPXSSOHYHOVHUI|UPlQQLVNRULDOOD
nOGUDUSUlQWDVMlPVWlOOGKHWRFKDOODVOLNDYlUGHLQLU\JJPlUJHQ'HVVDIDQWDVWLVND
PlQQLVNRUVRPDUEHWDUSn2IIHQWOLJNXOWXUlUULNWLJDYDUGDJVKMlOWDUPHGVLQNXQVNDSRFK
EUHGDPHGYHWQDV\QSnGDJHQVVDPKlOOH'HWERUGHYDUDHQVMlOYNODUKHWDWWERND
MlPVWlOOWLGDJ´
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
1RPLQHULQJWLOOMlPVWlOOGKHWVSULVHW
Beslut

3HUVRQDOXWVNRWWHWEHVOXWDU

DWWWLOOGHODMlPVWlOOGKHWVSULVHWWLOOHQKHWHQI|URIIHQWOLJNXOWXU

9LGSURWRNROOHW
(OLVDEHWK-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
)|UQDPQ(IWHUQDPQ

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQLQW\JDU
(OLVDEHWK-RKDQVVRQ

([SHGLHUDW
3HUVRQDOFKHIHQ

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Personalutskottet







-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige






§ 284

Dnr KS 2019/00830

Interpellation från Ingemar Samuelsson (S) till
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng (M)
angående ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra
Drottninggatan
Beslut

.RPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWDU

DWWLQWHUSHOODWLRQHQInUVWlOODVRFKVNDEHVYDUDVSnNRPPXQIXOOPlNWLJHVQlVWNRPPDQGH
VDPPDQWUlGH



9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
(OYLQJ$QGHUVVRQ & -HQV%RUJODQG 0 6WHIDQ6NRJOXQG 6 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQLQW\JDU
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

([SHGLHUDW
,QJHPDU6DPXHOVVRQ 6 
0LNDHO6WD[lQJ 0 

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH



Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng
angående ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan.
Att den centrala stadskärnan är viktig för en kommuns identitet är de flesta överens om. Begreppet
det gemensamma vardagsrummet har inte skapats utan orsak. Centrums karaktär skapas av
bostäder, aktiviteter, tjänster och handel. Förutsättningen för att detta skall utvecklas i konkurrens
med bland annat en starka externcentra är att det finns en trivsam stadsmiljö.
Januari 2017 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan.
Underlaget till beslutet var att under 2017 genomföra första etappen av delen Kungsgatan Väster om
Kungstorget, samt andra etappen av samma utbyggnadsdel under 2018. 2019 skulle Norra
Drottninggatan mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan genomföras, och 2020 Kungsgatan
Öster om Kungstorget.
Detta Kommunfullmäktigebeslut har Samhällsbyggnad konsekvent obstruerat emot!
Man struntade i att starta första delen på det sätt som uppdraget angavs 2017. Efter starka
påtryckningar från Kommunstyrelsen genomfördes första ombyggnadsdelen under 2018.
Denna ombyggnad har fått mycket uppskattning av centrums besökare. En markant förbättring av
det allmänna intrycket i stadens gemensamma vardagsrum kom till om än rejält försenat.
I tron att vi haft en gemensam vilja att lyfta centrummiljön till något mer anständigt, är vi många som
förväntade oss en fortsättning i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag. Dock väljer
Samhällsbyggnad att åter igen obstruera mot givna uppdrag. Ingen ombyggnad av Norra
Drottninggatan genomförs under 2019.
Mina frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är följande:
1. Tycker du att det är OK att Samhällsbyggnad gör egna bedömningar om hur till vida man skall
genomföra Kommunfullmäktigebeslut eller ej?
2. Avser du som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden även fortsättningsvis att obstruera
mot beslut som tas av Kommunfullmäktige?

November 2019
Ingemar Samuelsson (S)






Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 273

Dnr KS 2019/00557

Utdelning av partistöd 2020
Sammanfattning

3DUWLVW|GEHWDODVXWLI|UVNRWWLVHQDVWLIHEUXDULPnQDGHIWHUEHVOXWDY
NRPPXQIXOOPlNWLJH5LNWOLQMHUQDDQJHUDWWPRWWDJDUHDYSDUWLVW|GnUOLJHQVNDOlPQDHQ
VNULIWOLJUHGRYLVQLQJVRPYLVDUDWWSDUWLVW|GHWDQYlQWVI|UGHWlQGDPnOVRPDQJHVL
NRPPXQDOODJHQ7LOOUHGRYLVQLQJHQVNDHWWJUDQVNQLQJVLQW\JELIRJDV5HGRYLVQLQJHQ
VNDJlOODSHULRGHQMDQXDUL±GHFHPEHURFKOlPQDVLQWLOONRPPXQVW\UHOVHQVHQDVW
VH[PnQDGHUHIWHUUlNHQVNDSVnUHWVXWJnQJ+DUUHGRYLVQLQJRFKJUDQVNQLQJVLQW\JLQWH
OlPQDWVWLOONRPPXQVW\UHOVHQLQRPI|UHVNULYHQWLGXWEHWDODVLQJHWSDUWLVW|GI|U
NRPPDQGHnU

6DPWOLJDSDUWLHUUHSUHVHQWHUDGHLNRPPXQIXOOPlNWLJHKDULQRPI|UHVNULYHQWLG
LQNRPPLWPHGUHGRYLVQLQJRFKJUDQVNQLQJVLQW\J
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
8QGHUODJI|UXWEHWDOQLQJDU
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWPHGKlQYLVQLQJWLOOJlOODQGHULNWOLQMHUEHWDODXWSDUWLVW|GI|UnUWLOOVDPWOLJD
SDUWLHUUHSUHVHQWHUDGHLNRPPXQIXOOPlNWLJH


9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ



-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse


Handläggare

.RPPXQVHNUHWHUDUH6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ
Telefon
VHEDVWLDQMRKDQVVRQ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Utdelning av partistöd 2020
Sammanfattning

3DUWLVW|GEHWDODVXWLI|UVNRWWLVHQDVWLIHEUXDULPnQDGHIWHUEHVOXWDY
NRPPXQIXOOPlNWLJH5LNWOLQMHUQDDQJHUDWWPRWWDJDUHDYSDUWLVW|GnUOLJHQVNDOlPQDHQ
VNULIWOLJUHGRYLVQLQJVRPYLVDUDWWSDUWLVW|GHWDQYlQWVI|UGHWlQGDPnOVRPDQJHVL
NRPPXQDOODJHQ7LOOUHGRYLVQLQJHQVNDHWWJUDQVNQLQJVLQW\JELIRJDV5HGRYLVQLQJHQ
VNDJlOODSHULRGHQMDQXDUL±GHFHPEHURFKOlPQDVLQWLOONRPPXQVW\UHOVHQVHQDVW
VH[PnQDGHUHIWHUUlNHQVNDSVnUHWVXWJnQJ+DUUHGRYLVQLQJRFKJUDQVNQLQJVLQW\JLQWH
OlPQDWVWLOONRPPXQVW\UHOVHQLQRPI|UHVNULYHQWLGXWEHWDODVLQJHWSDUWLVW|GI|U
NRPPDQGHnU

6DPWOLJDSDUWLHUUHSUHVHQWHUDGHLNRPPXQIXOOPlNWLJHKDULQRPI|UHVNULYHQWLG
LQNRPPLWPHGUHGRYLVQLQJRFKJUDQVNQLQJVLQW\J
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWPHGKlQYLVQLQJWLOOJlOODQGHULNWOLQMHUEHWDODXWSDUWLVW|GI|UnUWLOOVDPWOLJD
SDUWLHUUHSUHVHQWHUDGHLNRPPXQIXOOPlNWLJH



3HWHU/DUVVRQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ
.RPPXQGLUHNW|U
.RPPXQVHNUHWHUDUH

([SHGLHUDWLOO
6DPWOLJDJUXSSOHGDUH
(NRQRPLDYGHOQLQJHQ

PARTISTOD OCH UTBILDNINGSBIDRAG
FR,AN UDDEVALLA
Parti

belopp/mandat x antal mandat delsumma plus

utbetalas till

grundstöd

Summa

Moderaterna

21285.OO

o

191565.0000

19866,00

211431,00

Kristdemokraterna

21285,00

4

85140.0000

19866.00

105 006,00

Liberalerna

21285.OO

4

85140,0000

19866,00

r05 006.00

Centern

21285.00

4

85140,0000

19866,00

105 006.00

Uddevallapartiet

21285.00

8

70280,0000

19866,00

190 r46,00

Socialdemokraterna

21285.00

16

340560.0000

19866,00

360 426,00

Miliöpartiet

21285.O0

3

63855,0000

19866,00

83 721.00

Vänsterpartiet

21285,00

4

85140.0000

r

9866,00

r05 006,00

Sverioedemokraterna

21285.00

9

191565,0000

19866,00

211431.00

61

SUMMAN

Prisbasbelopp: 2020

1

1298385,0000 178794,00 1477 179,00

47300

Uträkning:
Basbelopp x 45% 161 st ledamöter i KF "

Grundstöd: basbelopp x 42To

21285,00

1

ANSVAR:

9866

Verifieras:

FRAN 2014-12-10 g 233 nya regter

Utbetalas februari 2020

KST:






Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 274

Dnr KS 2019/00772

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 20172019, 2018-2020 och 2019-2021
Sammanfattning

(QOLJWJlOODQGHUXWLQI|UDYVOXWDYXSSGUDJIUnQNRPPXQIXOOPlNWLJHO\IWH.XOWXURFK
IULWLGVQlPQGHQWUHSROLWLVNDXSSGUDJIUnQIOHUnUVSODQHUQD
RFKSnK|VWHQVXSSVLNWVSOLNWVP|WH

8WLIUnQULNWOLQMHUI|UVW\UQLQJRFKOHGQLQJGLVNXWHUDGHVlYHQGHSROLWLVNDXSSGUDJVRP
NXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQYLOOHI|UOlQJDNRPPXQIXOOPlNWLJHIDWWDUGRFNLQWHEHVOXWRP
GHVVDRFKILQQVGlUI|ULQWHPHGLVNULYHOVHQ

$QQHOLH+|JEHUJ 6 0RQLFD%DQJ/LQGEHUJ / .HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQ 6 RFK'DYLG
+|JOXQG9HODVTXH] 9 \WWUDUVLJLlUHQGHW
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVSURWRNROO
Yrkanden

.HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQ 6 $YVODJWLOOWUHGMHEHVOXWVVDWVHQLI|UVODJHWLKDQGOLQJDUQD
VDPWDWWEHJlUDDWWGHWXSSGUDJVNDI|UOlQJDV

'DYLG+|JOXQG9HODVTXH] 9 %LIDOOWLOO.HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQV 6 \UNDQGH
Propositionsordningar

2UGI|UDQGHVWlOOHUSURSRVLWLRQSnI|UVODJHWLKDQGOLQJDUQDVI|UVWDRFKDQGUDEHVOXWVVDWV
RFKILQQHUDWWNRPPXQVW\UHOVHQELIDOOHUGHVVD2UGI|UDQGHVWlOOHUGlUHIWHUSURSRVLWLRQSn
I|UVODJHWVWUHGMHEHVOXWVVDWVPRW.HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQV 6 \UNDQGHRFKILQQHUDWW
NRPPXQVW\UHOVHQELIDOOHUI|UVODJHWLKDQGOLQJDUQD
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnU.RPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQDWWXQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN

DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQDWWXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV





-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






Forts. § 274



DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQRFKDWWXQGHUXWYHFNOD
RPUnGHW*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH

Reservation

/HGDP|WHUQDIUnQ6RFLDOGHPRNUDWHUQDRFK9lQVWHUSDUWLHWUHVHUYHUDUVLJPRWEHVOXWHWWLOO
I|UPnQI|UHJQD\UNDQGHQ



9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret



Handläggare

8WUHGDUH&DPLOOD.DUOVVRQ
Telefon
FDPLOODDNDUOVVRQ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018,
2017-2019, 2018-2020 och 2019-2021
Sammanfattning

(QOLJWJlOODQGHUXWLQI|UDYVOXWDYXSSGUDJIUnQNRPPXQIXOOPlNWLJHO\IWH.XOWXURFK
IULWLGVQlPQGHQWUHSROLWLVNDXSSGUDJIUnQIOHUnUVSODQHUQD
RFKSnK|VWHQVXSSVLNWVSOLNWVP|WH

8WLIUnQULNWOLQMHUI|UVW\UQLQJRFKOHGQLQJGLVNXWHUDGHVlYHQGHSROLWLVNDXSSGUDJVRP
NXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQYLOOHI|UOlQJDNRPPXQIXOOPlNWLJHIDWWDUGRFNLQWHEHVOXWRP
GHVVDRFKILQQVGlUI|ULQWHPHGLVNULYHOVHQ
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVSURWRNROO
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnU.RPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQDWWXQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN

DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQDWWXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV

DWWJRGNlQQDNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVI|UVODJWLOOVOXWUDSSRUWHULQJDYXSSGUDJIUnQ
IOHUnUVSODQRFKDWWXQGHUXWYHFNOD
RPUnGHW*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 anlägga en aktivitetspark
$NWLYLWHWVSDUNHQLQYLJGHVMXQL$QOlJJQLQJHQVGULIWVSODQHULQJJ|UVDYHQKHWHQ
I|UIULWLGVDQOlJJQLQJDU8SSGUDJHWDWWDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUNlUJHQRPI|UW

Tjänsteskrivelse



Kommunledningskontoret




Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas
8SSUXVWQLQJDY/DQGEDGHWlUIlUGLJVWlOOGRFKLQYLJQLQJVNHGGHGHQMXQL
8SSUXVWQLQJHQKDULQQHEXULWDWW/DQGEDGHWVUHQLQJVV\VWHPU|UGUDJQLQJDU\WVNLNWPP
KDULRUGQLQJVVWlOOWVI|UDWWVlNUDHQGULIWL\WWHUOLJDUHnU,|YULJWKDUlYHQHWW
RPUnGHVVN\GGVWDNHWVDWWVXSSI|UDWWJ|UD/DQGEDGHWGULIWVlNUDUHK|MDNYDOLWHWHQRFK
|NDVlNHUKHWHQ6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQKDUQXIlUGLJVWlOOWVODPDYVNLOMQLQJHQ
YDUI|UXSSGUDJHWNDQEHWUDNWDVVRPJHQRPI|UW

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 20182020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats
Bodele
.RPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWDGHDWWJRGNlQQDGHQXWUHGQLQJVRPHQ
I|UYDOWQLQJV|YHUJULSDQGHDUEHWVJUXSSXWIRUPDW 8WUHGQLQJ%RGHOHPP 
VDPWDWWGHQVNDXWJ|UDSODQHULQJVXQGHUODJI|UNRPPXQHQVXWYHFNOLQJDYRPUnGHWI|U
UHNUHDWLRQVRFKIULOXIWVOLY.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUJHQRPI|UWGHnWJlUGHUVRP
QlPQGHQKDGHWLOOXSSJLIWDWWJHQRPI|UDLQRPUDPHQI|UXWUHGQLQJHQ8SSGUDJHW
EHG|PVGlUI|UYDUDJHQRPI|UW





3HWHU/DUVVRQ
&DPLOOD.DUOVVRQ
.RPPXQGLUHNW|U
8WUHGDUH

([SHGLHUDWLOO


Dnr .6






Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden






§ 116

Dnr KFN 2019/00125

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
kommunfullmäktigeuppdrag
Sammanfattning

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUDYNRPPXQIXOOPlNWLJHInWWHWWDQWDOXSSGUDJDWW
JHQRPI|UD6DPWOLJDXSSGUDJlUI|UHPnOI|UK|VWHQVXSSVLNWVSOLNWVP|WH.XOWXURFK
IULWLGVQlPQGHQEHJlUDYVOXWDYI|OMDQGHXSSGUDJIUnQNRPPXQIXOOPlNWLJH













.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN  

%DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHXSSGUDJIUnQ
NRPPXQIXOOPlNWLJH


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU 
 

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden










.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  




Förvaltningens förslag till beslut

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUDYVOXWSnI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN  

 %DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden





.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU  
 WLOO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  WLOO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  WLOO


Förslag till beslut på mötet

2UGI|UDQGHOlPQDUI|OMDQGHI|UVODJWLOOEHVOXW
.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHXSSGUDJLVWlOOHWI|UDWW
DYVOXWD







.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

%DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO 

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  


$QQHOLH+|JEHUJ 6 I|UHVOnUDWWI|UOlQJDI|OMDQGHXSSGUDJLVWlOOHWI|UDWWDYVOXWD


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  



-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden







Beslutsgång

1lPQGHQJRGNlQQHUI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJWLOOEHVOXWRPDWWDYVOXWDI|OMDQGHXSSGUDJ



.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 

1lPQGHQJRGNlQQHUI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJWLOOEHVOXWRPDWWI|UOlQJDI|OMDQGHXSSGUDJ






.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU 
 WLOO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  WLOO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  WLOO


2UGI|UDQGHEHUQlPQGHQWDVWlOOQLQJWLOODWWI|UOlQJDI|OMDQGHXSSGUDJLVWlOOHWI|UDWW
DYVOXWD







.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

%DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  

2UGI|UDQGHIUnJDURPQlPQGHQNDQJRGNlQQDI|UVODJHWDWWI|UOlQJDRYDQVWnHQGH
XSSGUDJRFKILQQHUDWWQlPQGHQJRGNlQQHUGHWWD
-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden





'lUHIWHUVWlOOHURUGI|UDQGH$QQHOLH+|JEHUJV 6 I|UVODJRPDWWI|UOlQJDXSSGUDJHWRP
*XVWDIVEHUJPHGPHUDPRWI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJRPDYVOXWRFKILQQHUDWWQlPQGHQ
JRGNlQQHUI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJWLOOEHVOXW
2PU|VWQLQJEHJlUV

Omröstning

1lPQGHQJRGNlQQHUI|OMDQGHEHVOXWVJnQJ
-DU|VWDYVOXWDXSSGUDJHWDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFKP|WHVSODWV
%RGHOH
1HMU|VWI|UOlQJDXSSGUDJHWDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFKP|WHVSODWV
%RGHOH

Omröstningsresultat

-D
*|VWD'DKOEHUJ 0 
0DUJDUHWD/XQG 0 
7RUVWHQ7RUVWHQVVRQ & 
.DULQ-RKDQVVRQ .' 
7KRPP\&DUOLQ 6' 
/DUV2OVVRQ 83 
VW


1HM
$QQHOLH+|JEHUJ 6 
cNH*UDQDWK 6 
5REHUW:HQGHO 6 
cVD&DUOVVRQ 6 


VW

0HGVMXU|VWHUPRWI\UDILQQHURUGI|UDQGHDWWQlPQGHQJRGNlQQHUI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJ
WLOOEHVOXW
Beslut

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUDYVOXWSnI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ





.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN 

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden






.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU 
 WLOO



.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  WLOO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  WLOO


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP 










%DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  





9LGSURWRNROOHW
-RVHILQ)ORUHOO

-XVWHUDW
0RQLFD%DQJ/LQGEHUJ*|VWD'DKOEHUJ

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQLQW\JDU
-RVHILQ)ORUHOO

([SHGLHUDW
.RPPXQIXOOPlNWLJH

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid



Handläggare

8WYHFNODUH$QQD+HOHQD:LHFKHO
Telefon
DQQDKHOHQDZLHFKHO#XGGHYDOODVH

Dnr .)1



Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
kommunfullmäktigeuppdrag
Sammanfattning

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUDYNRPPXQIXOOPlNWLJHInWWHWWDQWDOXSSGUDJDWW
JHQRPI|UD6DPWOLJDXSSGUDJlUI|UHPnOI|UK|VWHQVXSSVLNWVSOLNWVP|WH.XOWXURFK
IULWLGVQlPQGHQEHJlUDYVOXWDYI|OMDQGHXSSGUDJIUnQNRPPXQIXOOPlNWLJH

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN  

 %DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHXSSGUDJIUnQ
NRPPXQIXOOPlNWLJH


Tjänsteskrivelse



Kultur och fritid









.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU 
 



.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  



.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  




Beslutsunderlag

.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
Förslag till beslut

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUDYVOXWSnI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFK
LGURWWVFHQWUXP  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN  

 %DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQRFKNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQ
IOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWLOOVDPPDQVWDIUDPHQSODQJlOODQGH
JHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWWWD
IUDPHQSODQI|UIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´  

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XQGHUXSSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV 
 


Dnr .)1



Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid





Dnr .)1

.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQRFK
InWWLXSSGUDJDWWXQGHUXWYHFNODRPUnGHW
*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDWIULOXIWVOLYRFK
P|WHVSODWV%RGHOH  


.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQEHJlUI|UOlQJQLQJDYI|OMDQGHNRPPXQIXOOPlNWLJHXSSGUDJ

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUInWWLXSSGUDJDYNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWXWUHGD
IUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW GQU 
 WLOO

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
XWYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ  WLOO

 .XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWLXSSGUDJDWW
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ  WLOO



Ärendebeskrivning
Begäran av avslut av uppdrag

3ODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWWLOOHWWVDPODWVSRUWRFKLGURWWVFHQWUXP
)|UDWWNXQQDJHQRPI|UDHQSODQI|UDWWXWYHFNOD5LPQHUVRPUnGHWLHQOLJKHWPHGNXOWXU
RFKIULWLGVQlPQGHQV|YHUJULSDQGHV\IWHQEHK|YHUI|UYDOWQLQJHQLHWWI|UVWDVNHGHXWUHGD
GHQXYDUDQGHI|UXWVlWWQLQJDUQDI|ULGURWWVXW|YDQGHL8GGHYDOODNRPPXQ'HWKDQGODU
GHOVRPDWWNDUWOlJJDI|UHQLQJVDNWLYLWHWEODQGEDUQRFKXQJDXWLIUnQHWWJHRJUDILVNW
LQIRUPDWLRQVV\VWHPGHOVHQLQYHQWHULQJDYXWEXGHWDYORNDOHUI|UVDPWOLJDLGURWWHUL
NRPPXQHQ'lUHIWHUNDQNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQWDVWlOOQLQJWLOOKXUPDQSnElVWDVlWW
VWLPXOHUDULGURWWVXW|YDQGHEODQGEDUQRFKXQJDNRPPXQLQYnQDUH)|UYDOWQLQJHQJ|U
EHG|PQLQJHQDWWHQSODQI|UXWYHFNOLQJDY5LPQHUVRPUnGHWGlUI|ULQWHU\PVLQRP
QXYDUDQGHSODQSHULRGRFKEHJlUHWWDYVOXWDYXSSGUDJHW


$QOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUN
$NWLYLWHWVSDUNHQLQYLJGHVMXQL$QOlJJQLQJHQVGULIWVSODQHULQJJ|UVDYHQKHWHQ
I|UIULWLGVDQOlJJQLQJDU8SSGUDJHWDWWDQOlJJDHQDNWLYLWHWVSDUNlUJHQRPI|UW

3ODQJlOODQGHJHPHQVDPWELEOLRWHNRFKVNROELEOLRWHNVDPWIULWLGVJnUGRFK
LGURWWVKDOOL.lOOGDO
.XOWXURFKIULWLGVQ\DP|WHVSODWVL.lOOGDOKXVHWNDOODV5DPSHQRFKEHVWnUDYELEOLRWHN
IULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOO5DPSHQlUWlQNWDWWEOLHQ|SSHQP|WHVSODWVI|UDOODL



Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid



Dnr .)1

.lOOGDOVRPUnGHWPHGRPQHMG(QSURMHNWOHGDUHKDUDQVWlOOWVI|UDWWRUJDQLVHUD
VDPDUEHWHWPHOODQNXOWXURFKIULWLGVROLNDYHUNVDPKHWHU3URMHNWOHGDUHQVDPYHUNDURFNVn
PHG|YULJDDNW|UHUL.lOOGDOVSURMHNWHWWH[VNRODQVXWUHGDUHRFKORNDOVDPRUGQDUHI|U
DWWKLWWDVPDUWDRFKNRVWQDGVHIIHNWLYDVlWWDWWDQYlQGDORNDOHUQDEODI|UDWWGHVND
Q\WWMDVVnVWRUGHODYG\JQHWVRPP|MOLJW'HWLWWDUlYHQSnP|MOLJKHWHUQDDWWKLWWDJRGD
VDPYHUNDQV\WRUPHOODQVNRODI|UHQLQJVOLYRFKNXOWXURFKIULWLGVYHUNVDPKHWHU)|U
NXOWXURFKIULWLGlUXSSGUDJHWDWWYDUDDWWUDNWLYDRFKWLOOJlQJOLJDI|UDOOPlQKHWHQQlUGH
YLOOWDGHODYYnUDYHUNVDPKHWHU%XGJHWHQlUEHUlNQDGI|UDWWGUDQ\WWDDYVDPYHUNDQ
PHOODQNXOWXURFKIULWLGVYHUNVDPKHWHUJHQRPNRPELQHUDGHWMlQVWHURFKJHPHQVDP
SODQHULQJ8SSGUDJHWDWWWDIUDPSODQI|UELEOLRWHNIULWLGVJnUGRFKLGURWWVKDOOL.lOOGDO
lUJHQRPI|UW

8WUHGDP|MOLJKHWHUQDRFKSUHVHQWHUDI|UVODJI|UWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHRFK
WLOOIUHGVVWlOODQGHORNDOHUI|UNXOWXUVNRODQLQRPUDPHQI|UHWW´XQJGRPHQV
NXOWXUKXV´
'HQSROLWLVNDPDMRULWHWHQKDUSnHJHWLQLWLDWLYGUDJLWWLOOEDNDGHWWDXSSGUDJWLOOI|UPnQ
I|UHWWQ\WWXSSGUDJ)O\WWD.XOWXUVNRODQWLOO6LQFODLU$YGHWVNlOHWKDUI|UYDOWQLQJHQ
LQWHDUEHWDWDNWLYWPHGXSSGUDJHWXQGHUSHULRGHQ

,QRPUDPHQI|UXSSGUDJHWKDUNXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQHWDEOHUDW.XOWXUEU\JJHULHWHWW
VDPDUEHWHPHOODQNXOWXUVNRODQRFKIULWLGVJnUGVYHUNVDPKHW)ULWLGVJnUG%U\JJHULHWKDGH
W\GOLJNXOWXUSURILOLVLWWXWEXG$YGHWVNlOHWWHGGHGHWVLJQDWXUOLJWDWWNXOWXUVNRODQ
XQGHUHQSHULRGI|UODGHGHODUDYVLQXW|NDGHYHUNVDPKHWL%U\JJHULHWVORNDOHU1lU
VHGDQ%U\JJHULHWVWlQJGHIO\WWDGHGHQYHUNVDPKHWHQWLOONXOWXUVNRODQVORNDOHU
6DPDUEHWHWKDUYLVDWVLJI\OODWYnV\IWHQ'HOVHUEMXGHUGHWHWWWLOOIlOOHI|U
NXOWXUVNROHXQJGRPDUVRPV|NHUQ\DXWWU\FNVVlWWI|UVLWWNXOWXUXW|YDQGHDWWKLWWDQ\D
VDPPDQKDQJGHOVVNDSDVGHWHWWQ\WWRFKEUHGDUHVDPPDQKDQJI|UGHXQJGRPDUVRP
WLGLJDUHHQEDUWYDULWLIULWLGVJnUGVYHUNVDPKHWHQ'lUWLOONRQVWDWHUDVDWWYHUNVDPKHWHQ
DWWUDKHUDUPnQJDHOHYHUYLGHVWHWLVNDSURJUDPPHWSnJ\PQDVLHWVRPLQWHQ|GYlQGLJWYLV
YDULWNXOWXUVNROHHOHYHU

8SSUXVWD/DQGEDGHWVnDWWYHUNVDPKHWHQNDQEHGULYDV
8SSUXVWQLQJDY/DQGEDGHWlUIlUGLJVWlOOGRFKLQYLJQLQJVNHGGHGHQMXQL
8SSUXVWQLQJHQKDULQQHEXULWDWW/DQGEDGHWVUHQLQJVV\VWHPU|UGUDJQLQJDU\WVNLNWPP
KDULRUGQLQJVVWlOOWVI|UDWWVlNUDHQGULIWL\WWHUOLJDUHnU,|YULJWKDUlYHQHWW
RPUnGHVVN\GGVWDNHWVDWWVXSSI|UDWWJ|UD/DQGEDGHWGULIWVlNUDUHK|MDNYDOLWHWHQRFK
|NDVlNHUKHWHQ6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQKDUQXIlUGLJVWlOOWVODPDYVNLOMQLQJHQ
YDUI|UXSSGUDJHWNDQEHWUDNWDVVRPJHQRPI|UW

8WYHFNODRPUnGHW*XVWDYVEHUJ/DQGEDGHW%RGHOH6NHSSVYLNHQPHGXW|NDW
IULOXIWVOLYRFKP|WHVSODWV%RGHOH
.RPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWDGHDWWJRGNlQQDGHQXWUHGQLQJVRPHQ
I|UYDOWQLQJV|YHUJULSDQGHDUEHWVJUXSSXWIRUPDW 8WUHGQLQJ%RGHOHPP 

Tjänsteskrivelse



Kultur och fritid



VDPWDWWGHQVNDXWJ|UDSODQHULQJVXQGHUODJI|UNRPPXQHQVXWYHFNOLQJDYRPUnGHWI|U
UHNUHDWLRQVRFKIULOXIWVOLY
.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQKDUJHQRPI|UWGHnWJlUGHUVRPQlPQGHQKDGHWLOOXSSJLIWDWW
JHQRPI|UDLQRPUDPHQI|UXWUHGQLQJHQ8SSGUDJHWEHG|PVGlUI|UYDUDJHQRPI|UW

Begäran av förlängning av uppdrag

8WUHGDIUDPWLGDKDQWHULQJDY)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHW
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQVDUEHWHPHGDWWXWUHGDIUDPWLGDKDQWHULQJDY
)|UVYDUVPXVHHWRFK6M|PDQVKXVPXVHHWSnJnUI|UIXOOW'LDORJKDUI|UWVRFKNRPPHU
IRUWVlWWQLQJVYLVDWWI|UDVPHGUHSUHVHQWDQWHUIUnQVWLIWHOVHUQDI|UVYDUVPXVHHW
6M|PDQVKXVPXVHHWRFK%DFNDPRVWLIWHOVHQ6DPDUEHWHWNUlYHUPHUWLGLDQVSUnNYDUI|U
NXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQ|QVNDUInXSSGUDJHWI|UOlQJWWLOO

8WYlUGHUDI|UHQLQJVVW|GHWRFKWDIUDPI|UVODJWLOOQ\DEHVWlPPHOVHUI|UVDPWOLJD
I|UHQLQJVELGUDJ
.XOWXURFKIULWLGVI|UYDOWQLQJHQKDUP|MOLJKHWDWWSnE|UMDXSSGUDJHWXQGHUK|VWHQ
8SSGUDJHWVWLGHQEHK|YHUGlUI|UI|UOlQJDVWLOO

7LOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDRFKUHQRYHUD5LPQHUVYDOOHQ
,NXOWXURFKIULWLGVQlPQGHQVORNDOI|UV|UMQLQJVSODQlULQYHVWHULQJDUNRSSODGHWLOO
5LPQHUVYDOOHQSHULRGLVHUDGHWLOO,QYHQWHULQJDYEULVWHUSn5LPQHUVYDOOHQV
OlNWDUHSnJnULVDPDUEHWHPHGVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ3ROLWLVNDEHVOXWU|UDQGH
QLYnQSnDUHQDQVVWDQGDUGlUHQSULRULWHUDGIUnJDI|UIRUWVDWWKDQWHULQJDYUHQRYHULQJDY
5LPQHUVYDOOHQ.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQ|QVNDUGlUI|UInXSSGUDJHWI|UOlQJWWLOO


.DWDULQD+DQVVRQ
$QQD+HOHQD:LHFKHO
.XOWXURFKIULWLGVFKHI
8WYHFNODUH

([SHGLHUDWLOO
NRPPXQIXOOPlNWLJH

Dnr .)1






Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 275

Dnr KS 2019/00815

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan
Sammanfattning

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWI|UHVOnUDWWWYnXSSGUDJVRPNRPPXQVW\UHOVHQWLOOGHODWVYLD
NRPPXQIXOOPlNWLJHVIOHUnUVSODQHUDYVOXWDV8SSGUDJHWKDUEHKDQGODWVYLG
NRPPXQVW\UHOVHQVXSSVLNWVP|WHLVHSWHPEHUHQOLJWJlQJVHUXWLQ8SSGUDJHQ
WLOOVDPPDQVPHGPRWLYHULQJlU

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors
och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna.

8QJGRPVSHUVSHNWLYHWlULQYROYHUDWLDUEHWHWPHGGHPRNUDWLXWYHFNOLQJRFK
PHGERUJDUGLDORJLNRPPXQVW\UHOVHQVI|UYDOWQLQJ$QYlQGDQGHWDYEHILQWOLJVWDWLVWLNlU
HQVMlOYNODUGHOLDWWWDIUDPXQGHUODJI|USROLWLNHQGlUXQJDlUHQJUXSSVRPXWLIUnQ
8QJGRPVSODQHQVNDEHDNWDV(WWH[HPSHOGlUXQJGRPDULQYROYHUDWVlUSURMHNWHW´9nUW
KnOOEDUD8GGHYDOOD´3URMHNWHWWRJVLQXWJnQJVSXQNWLDUEHWHWPHGGHJOREDOD
KnOOEDUKHWVPnOHQRFKNRPPXQHQVDUEHWHPHGDWWWDIUDPHQQ\|YHUVLNWVSODQ

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag
att leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till
strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minskar
kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag successivt som
beslutas av kommunfullmäktige och fördelas från centrala effektiviseringar till
respektive nämnd.

8SSGUDJHWIRUWVlWWHULIOHUnUVSODQ'HWWLGLJDUHXSSGUDJHWE|UGlUI|UDYVOXWDV
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWI|UNODUDI|OMDQGHXSSGUDJDYVOXWDGH

 .RPPXQVW\UHOVHQVNDXWLIUnQ8QJGRPVSODQDUEHWDI|UDWWLQYROYHUD
IOLFNRUVRFKSRMNDUVSHUVSHNWLYLXWYHFNOLQJVSURFHVVHUQD

 .RPPXQVW\UHOVHQ NRPPXQGLUHNW|UHQ KDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWL
XSSGUDJDWWOHGDDUEHWHWPHGDWWWLOOVDPPDQVPHGI|UYDOWQLQJDUQDNRQNUHWLVHUD
GHI|UVODJWLOOVWUXNWXUHOODI|UlQGULQJDULRUJDQLVDWLRQHQRFKDUEHWVPHWRGHUVRP
OnQJVLNWLJWPLQVNDUNRVWQDGHUQD0nOHWlUDWWOHYHUHUDNRQNUHWDJHQRPI|UEDUD
I|UVODJVXFFHVVLYWVRPEHVOXWDVDYNRPPXQIXOOPlNWLJHRFKI|UGHODVIUnQ
FHQWUDODHIIHNWLYLVHULQJDUWLOOUHVSHNWLYHQlPQG
-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH








Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ


-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret



Handläggare

8WUHGDUH0DUNXV+XUWLJ
Telefon
PDUNXVKXUWLJ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan
Sammanfattning

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWI|UHVOnUDWWWYnXSSGUDJVRPNRPPXQVW\UHOVHQWLOOGHODWVYLD
NRPPXQIXOOPlNWLJHVIOHUnUVSODQHUDYVOXWDV8SSGUDJHWKDUEHKDQGODWVYLG
NRPPXQVW\UHOVHQVXSSVLNWVP|WHLVHSWHPEHUHQOLJWJlQJVHUXWLQ8SSGUDJHQ
WLOOVDPPDQVPHGPRWLYHULQJlU

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors
och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna.

8QJGRPVSHUVSHNWLYHWlULQYROYHUDWLDUEHWHWPHGGHPRNUDWLXWYHFNOLQJRFK
PHGERUJDUGLDORJLNRPPXQVW\UHOVHQVI|UYDOWQLQJ$QYlQGDQGHWDYEHILQWOLJVWDWLVWLNlU
HQVMlOYNODUGHOLDWWWDIUDPXQGHUODJI|USROLWLNHQGlUXQJDlUHQJUXSSVRPXWLIUnQ
8QJGRPVSODQHQVNDEHDNWDV(WWH[HPSHOGlUXQJGRPDULQYROYHUDWVlUSURMHNWHW´9nUW
KnOOEDUD8GGHYDOOD´3URMHNWHWWRJVLQXWJnQJVSXQNWLDUEHWHWPHGGHJOREDOD
KnOOEDUKHWVPnOHQRFKNRPPXQHQVDUEHWHPHGDWWWDIUDPHQQ\|YHUVLNWVSODQ

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag
att leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till
strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minskar
kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag successivt som
beslutas av kommunfullmäktige och fördelas från centrala effektiviseringar till
respektive nämnd.

8SSGUDJHWIRUWVlWWHULIOHUnUVSODQ'HWWLGLJDUHXSSGUDJHWE|UGlUI|UDYVOXWDV
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWI|UNODUDI|OMDQGHXSSGUDJDYVOXWDGH

 .RPPXQVW\UHOVHQVNDXWLIUnQ8QJGRPVSODQDUEHWDI|UDWWLQYROYHUD
IOLFNRUVRFKSRMNDUVSHUVSHNWLYLXWYHFNOLQJVSURFHVVHUQD


Tjänsteskrivelse



Kommunledningskontoret



 .RPPXQVW\UHOVHQ NRPPXQGLUHNW|UHQ KDUXWLIUnQIOHUnUVSODQInWWL
XSSGUDJDWWOHGDDUEHWHWPHGDWWWLOOVDPPDQVPHGI|UYDOWQLQJDUQDNRQNUHWLVHUD
GHI|UVODJWLOOVWUXNWXUHOODI|UlQGULQJDULRUJDQLVDWLRQHQRFKDUEHWVPHWRGHUVRP
OnQJVLNWLJWPLQVNDUNRVWQDGHUQD0nOHWlUDWWOHYHUHUDNRQNUHWDJHQRPI|UEDUD
I|UVODJVXFFHVVLYWVRPEHVOXWDVDYNRPPXQIXOOPlNWLJHRFKI|UGHODVIUnQ
FHQWUDODHIIHNWLYLVHULQJDUWLOOUHVSHNWLYHQlPQG








3HWHU/DUVVRQ
.RPPXQGLUHNW|U

([SHGLHUDWLOO
(NRQRPLDYGHOQLQJHQKHWHQSODQHULQJRFKVW\UQLQJ

0DUNXV+XUWLJ
8WUHGDUH

Dnr .6






Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 276

Dnr KS 2019/00777

Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

0HOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQKDUGHWXQGHUnULRUGQLQJVWlOOWVHQSODWV
PHGSODQWHULQJDURFKVLWWSODWVHU.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJDQVHUDWWSODWVHQVNDKD
HWWVlUVNLOWQDPQ

(QDY6YHULJHVI|UVWDNYLQQOLJDIRWRJUDIHU0DULD/XQGElFNYHUNDGHL8GGHYDOOD+RQ
KDUEODQGDQQDWWDJLWHWWVWRUWDQWDOIRWRJUDILHUVRPQXPHUDILQQVL%RKXVOlQVPXVHXPV
DUNLY'lUILQQVlYHQHWWIRWRIUnQQlUVWDW\QSn.XQJVWRUJHWLQYLJGHVnU3nIRWRW
V\QV0DULD/XQGElFNVWnSnWRUJHWRFKIRWRJUDIHUD1DPQEHUHGQLQJHQDQVHUDWW0DULD
/XQGElFNVPLQQHE|UKHGUDVRFKDWWGHWWDlUHQOlPSOLJSODWVGnKRQYHUNDGHP\FNHWL
GHFHQWUDODGHODUQDDY8GGHYDOOD1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWSODWVHQVNDJHV
QDPQHW´0DULD/XQGElFNVSODWV´

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQKDUEHVOXWDWDWWWLOOVW\UNDQDPQEHUHGQLQJHQVI|UVODJ
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWRIUnQSODWVHQ
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWIDVWVWlOODSODWVQDPQHW0DULD/XQGElFNVSODWVI|UGHQLRUGQLQJVWlOOGD\WDQPHOODQ
.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQ



9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret



Handläggare

8WUHGDUH0DUNXV+XUWLJ
Telefon
PDUNXVKXUWLJ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

0HOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQKDUGHWXQGHUnULRUGQLQJVWlOOWVHQSODWV
PHGSODQWHULQJDURFKVLWWSODWVHU.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJDQVHUDWWSODWVHQVNDKD
HWWVlUVNLOWQDPQ

(QDY6YHULJHVI|UVWDNYLQQOLJDIRWRJUDIHU0DULD/XQGElFNYHUNDGHL8GGHYDOOD+RQ
KDUEODQGDQQDWWDJLWHWWVWRUWDQWDOIRWRJUDILHUVRPQXPHUDILQQVL%RKXVOlQVPXVHXPV
DUNLY'lUILQQVlYHQHWWIRWRIUnQQlUVWDW\QSn.XQJVWRUJHWLQYLJGHVnU3nIRWRW
V\QV0DULD/XQGElFNVWnSnWRUJHWRFKIRWRJUDIHUD1DPQEHUHGQLQJHQDQVHUDWW0DULD
/XQGElFNVPLQQHE|UKHGUDVRFKDWWGHWWDlUHQOlPSOLJSODWVGnKRQYHUNDGHP\FNHWL
GHFHQWUDODGHODUQDDY8GGHYDOOD1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWSODWVHQVNDJHV
QDPQHW´0DULD/XQGElFNVSODWV´

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQKDUEHVOXWDWDWWWLOOVW\UNDQDPQEHUHGQLQJHQVI|UVODJ
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWRIUnQSODWVHQ
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWIDVWVWlOODSODWVQDPQHW0DULD/XQGElFNVSODWVI|UGHQLRUGQLQJVWlOOGD\WDQPHOODQ
.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQ



3HWHU/DUVVRQ
0DUNXV+XUWLJ
.RPPXQGLUHNW|U
8WUHGDUH

([SHGLHUDWLOO
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ






Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden






§ 373

Dnr SBN 2019/00626

Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

0HOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQKDUGHWXQGHUnULRUGQLQJVWlOOWVHQSODWV
PHGSODQWHULQJDURFKVLWWSODWVHU.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJDQVHUDWWSODWVHQVNDKD
HWWVlUVNLOWQDPQ
(QDY6YHULJHVI|UVWDNYLQQOLJDIRWRJUDIHU0DULD/XQGElFNYHUNDGHL8GGHYDOOD+RQ
KDUEODQGDQQDWWDJLWHWWVWRUWDQWDOIRWRJUDILHUVRPQXPHUDILQQVL%RKXVOlQVPXVHXPV
DUNLY'lUILQQVlYHQHWWIRWRIUnQQlUVWDW\QSn.XQJVWRUJHWLQYLJGHVnU3nIRWRW
V\QV0DULD/XQGElFNVWnSnWRUJHWRFKIRWRJUDIHUD1DPQEHUHGQLQJHQDQVHUDWW0DULD
/XQGElFNVPLQQHE|UKHGUDVRFKDWWGHWWDlUHQOlPSOLJSODWVGnKRQYHUNDGHP\FNHWL
GHFHQWUDODGHODUQDDY8GGHYDOOD1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWSODWVHQVNDJHV
QDPQHW´0DULD/XQGElFNVSODWV´
Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWRIUnQSODWVHQ

Yrkanden

5RJHU-RKDQVVRQ / 7RUXQ(OJHElFN & 6WLJ2OVVRQ & -RQDV6DQGZDOO .' .HQW
$QGUHDVVRQ 83 RFK.HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQ 6 ELIDOOWLOOI|UVODJHWLKDQGOLQJDUQD
Beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWI|UHVOnNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWIDVWVWlOODSODWVQDPQHW0DULD/XQGElFNVSODWVI|U
GHQLRUGQLQJVWlOOGD\WDQPHOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQ




9LGSURWRNROOHW
2OD/|IJUHQ

-XVWHUDW
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQLQW\JDU
2OD/|IJUHQ

([SHGLHUDW
.DULQ$KOVWU|PI|UQDPQEHUHGQLQJVJUXSSHQ
.RPPXQVW\UHOVHQ

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse


Handläggare

)DVWLJKHWVUHJLVWUHUDUH.DULQ$KOVW|P
Telefon
NDULQDKOVWURP#XGGHYDOODVH

Dnr 2019/00626



Plats mellan Kungstorget och Hasselbacken: Namn på en ny
plats
Sammanfattning

0HOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQKDUGHWXQGHUnULRUGQLQJVWlOOWVHQSODWV
PHGSODQWHULQJDURFKVLWWSODWVHU.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJDQVHUDWWSODWVHQVNDKD
HWWVlUVNLOWQDPQ
(QDY6YHULJHVI|UVWDNYLQQOLJDIRWRJUDIHU0DULD/XQGElFNYHUNDGHL8GGHYDOOD+RQ
KDUEODQGDQQDWWDJLWHWWVWRUWDQWDOIRWRJUDILHUVRPQXPHUDILQQVL%RKXVOlQVPXVHXPV
DUNLY'lUILQQVlYHQHWWIRWRIUnQQlUVWDW\QSn.XQJVWRUJHWLQYLJGHVnU3nIRWRW
V\QV0DULD/XQGElFNVWnSnWRUJHWRFKIRWRJUDIHUD1DPQEHUHGQLQJHQDQVHUDWW0DULD
/XQGElFNVPLQQHE|UKHGUDVRFKDWWGHWWDlUHQOlPSOLJSODWVGnKRQYHUNDGHP\FNHWL
GHFHQWUDODGHODUQDDY8GGHYDOOD1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWSODWVHQVNDJHV
QDPQHW´0DULD/XQGElFNVSODWV´
Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWRIUnQSODWVHQ

Förslag till beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWI|UHVOn.RPPXQIXOOPlNWLJHDWWIDVWVWlOODSODWVQDPQHW0DULD/XQGElFNVSODWVI|U
GHQLRUGQLQJVWlOOGD\WDQPHOODQ.XQJVWRUJHWRFK+DVVHOEDFNHQ




&DULQD-RKDQVVRQ
.DULQ$KOVWU|P
)|UYDOWQLQJVFKHI
)|UQDPQEHUHGQLQJHQ

([SHGLHUDWLOO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
.DULQ$KOVWU|P I|UQDPQEHUHGQLQJVJUXSSHQ 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 277

Dnr KS 2019/00819

Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJKDUWDJLWLQLWLDWLYWLOODWWQDPQJHGHQQ\DWUDSSDQVRPKDU
E\JJWVPHOODQ+DVVHOEDFNHQRFK.XQJVWRUJHW$WWQDPQJHWUDSSDQPRWLYHUDVDY
SUDNWLVNDVNlOHIWHUVRPWUDSSDQlUDYVHGGI|UROLNDRIIHQWOLJDHYHQHPDQJGlUHWWQDPQ
NDQXQGHUOlWWDI|UPDUNQDGVI|ULQJHQ

1DPQEHUHGQLQJHQKDUI|UHVODJHWQDPQHW9HUDV7UDSSD I|UDWWXSSPlUNVDPPDGHQVWDW\
DY(LQDU/XWKHUNRUWVRPILQQVLDQVOXWQLQJDYWUDSSDQRFKKDUIXQQLWVSnSODWVHQXQGHU
VHGDQHQOnQJWLGWLOOEDND

bUHQGHWKDUEHUHWWVDYVDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVRPEHVOXWDGHDWWWUDSSDQVNXOOH
I|UHVOnVKHWD+DVVHOEDFNVWUDSSDQ .RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWKDULQJHWDWWHULQUD|YHU
VDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVI|UVODJRFKI|UHVOnUGlUI|UDWWWUDSSDQVNDKHWD
+DVVHOEDFNVWUDSSDQ 
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVVSnWUDSSDYLG+DVVHOEDFNHQ6WDGVNlUQDQ
)RWRSnWUDSSDYLG+DVVHOEDFNHQ6WDGVNlUQDQ
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWIDVWVWlOODQDPQHW+DVVHOEDFNVWUDSSDQI|UWUDSSDQPHOODQ.XQJVWRUJHWRFK
+DVVHOEDFNHQ



9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse


Handläggare

.RPPXQVHNUHWHUDUH6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ
Telefon
VHEDVWLDQMRKDQVVRQ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

.RPPXQHQVQDPQEHUHGQLQJKDUWDJLWLQLWLDWLYWLOODWWQDPQJHGHQQ\DWUDSSDQVRPKDU
E\JJWVPHOODQ+DVVHOEDFNHQRFK.XQJVWRUJHW$WWQDPQJHWUDSSDQPRWLYHUDVDY
SUDNWLVNDVNlOHIWHUVRPWUDSSDQlUDYVHGGI|UROLNDRIIHQWOLJDHYHQHPDQJGlUHWWQDPQ
NDQXQGHUOlWWDI|UPDUNQDGVI|ULQJHQ

1DPQEHUHGQLQJHQKDUI|UHVODJHWQDPQHW9HUDV7UDSSD I|UDWWXSSPlUNVDPPDGHQVWDW\
DY(LQDU/XWKHUNRUWVRPILQQVLDQVOXWQLQJDYWUDSSDQRFKKDUIXQQLWVSnSODWVHQXQGHU
VHGDQHQOnQJWLGWLOOEDND

bUHQGHWKDUEHUHWWVDYVDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVRPEHVOXWDGHDWWWUDSSDQVNXOOH
I|UHVOnVKHWD+DVVHOEDFNVWUDSSDQ .RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWKDULQJHWDWWHULQUD|YHU
VDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVI|UVODJRFKI|UHVOnUGlUI|UDWWWUDSSDQVNDKHWD
+DVVHOEDFNVWUDSSDQ 
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVVSnWUDSSDYLG+DVVHOEDFNHQ6WDGVNlUQDQ
)RWRSnWUDSSDYLG+DVVHOEDFNHQ6WDGVNlUQDQ
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWDEHVOXWDU

DWWIDVWVWlOODQDPQHW+DVVHOEDFNVWUDSSDQI|UWUDSSDQPHOODQ.XQJVWRUJHWRFK
+DVVHOEDFNHQ



3HWHU/DUVVRQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ
.RPPXQGLUHNW|U
.RPPXQVHNUHWHUDUH

([SHGLHUDWLOO
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ






Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden






§ 372

Dnr SBN 2019/00625

Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

,VDPEDQGPHGXSSUXVWQLQJHQLFHQWUDOD8GGHYDOODKDUHQQ\WUDSSDE\JJWVQHUPRW
+DVVHOEDFNHQIUnQ.XQJVWRUJHWVHWW'HWlUOlPSOLJWDWWVlWWDQDPQSnGHQQDWUDSSDGn
GHQEODQGDQQDWDQYlQGVYLGHYHQHPDQJVRPNRPPXQHQDQRUGQDU

9LGWUDSSDQVWnUHQVNXOSWXUDY(LQDU/XWHUNRUWVRPKHWHU9HUDHIWHUNYLQQDQVRPVWRG
PRGHOOI|UGHQ6WDW\QDY9HUDLQYLJGHVL8GGHYDOODnURFKKDUVWnWWL
+DVVHOEDFNHQVHGDQGHVV,VDPEDQGPHGDQOlJJDQGHWDYGHQQ\DWUDSSDQIO\WWDGHV
VWDW\QWLOOHQPHUIUDPWUlGDQGHSODWVSUHFLVYLGGHQQ\DWUDSSDQ1DPQEHUHGQLQJHQVHU
SRVLWLYWSnDWWNRQVWHQL8GGHYDOODO\IWVIUDP1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWW
WUDSSDQInUQDPQHW9HUDV7UDSSD

Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWR
Yrkanden

5RJHU-RKDQVVRQ / 7RUXQ(OJHElFN & 6WLJ2OVVRQ & -RQDV6DQGZDOO .' RFK
.HQW$QGUHDVVRQ 83 NDOODWUDSSDQI|U+DVVHOEDFNVWUDSSDQ

.HQQHWK(QJHOEUHNWVVRQ 6 ELIDOOWLOO5RJHU-RKDQVVRQ / PHGIOHUDV\UNDQGH
Beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWJHWUDSSDQQDPQHW+DVVHOEDFNVWUDSSDQ




9LGSURWRNROOHW
2OD/|IJUHQ

-XVWHUDW
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQLQW\JDU
2OD/|IJUHQ

([SHGLHUDW
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
.DULQ$KOVWU|PI|UQDPQEHUHGQLQJVJUXSSHQ 

-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse


Handläggare

)DVWLJKHWVUHJLVWUHUDUH.DULQ$KOVWU|P
Telefon
NDULQDKOVWURP#XGGHYDOODVH

Dnr 6%1



Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

,VDPEDQGPHGXSSUXVWQLQJHQLFHQWUDOD8GGHYDOODKDUHQQ\WUDSSDE\JJWVQHUPRW
+DVVHOEDFNHQIUnQ.XQJVWRUJHWVHWW'HWlUOlPSOLJWDWWVlWWDQDPQSnGHQQDWUDSSDGn
GHQEODQGDQQDWDQYlQGVYLGHYHQHPDQJVRPNRPPXQHQDQRUGQDU

9LGWUDSSDQVWnUHQVNXOSWXUDY(LQDU/XWHUNRUWVRPKHWHU9HUDHIWHUNYLQQDQVRPVWRG
PRGHOOI|UGHQ6WDW\QDY9HUDLQYLJGHVL8GGHYDOODnURFKKDUVWnWWL
+DVVHOEDFNHQVHGDQGHVV,VDPEDQGPHGDQOlJJDQGHWDYGHQQ\DWUDSSDQIO\WWDGHV
VWDW\QWLOOHQPHUIUDPWUlGDQGHSODWVSUHFLVYLGGHQQ\DWUDSSDQ1DPQEHUHGQLQJHQVHU
SRVLWLYWSnDWWNRQVWHQL8GGHYDOODO\IWVIUDP1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWW
WUDSSDQInUQDPQHW9HUDV7UDSSD
Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWVNLVV
)RWR
Förslag till beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWI|UHVOn.RPPXQIXOOPlNWLJHDWWIDVWVWlOODSODWVQDPQHW9HUDVWUDSSDI|UGHQQ\D
WUDSSDQYLG+DVVHOEDFNHQ


&DULQD-RKDQVVRQ
.DULQ$KOVWU|P
)|UYDOWQLQJVFKHI
)|UQDPQEHUHGQLQJHQ

([SHGLHUDWLOO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
.DULQ$KOVWU|P I|UQDPQEHUHGQLQJVJUXSSHQ
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen






§ 278

Dnr KS 2019/00778

Ny adress på fastighet Skafteröd 1:47 till gårdsnamnet
Backagården
Sammanfattning

)DVWLJKHWVlJDUQDWLOO6NDIWHU|GKDUYlQWVLJWLOO/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQPHG
|QVNHPnORPDWWInlQGUDDGUHVVSnVLQIDVWLJKHWIUnQGDJHQV6NDIWHU|GWLOO
JnUGVQDPQHW%DFNDJnUGHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQXSSO\VWHGnIDVWLJKHWVlJDUHQRPDWW
DGUHVVRPUnGHWIDVWLJKHWHQOLJJHULKHWHU6NDIWHU|GPHQDWWGHWNDQHYHQWXHOOWNDQYDUD
P|MOLJWDWWInWLOOlJJHW%DFNDJnUGHQHIWHU6NDIWHU|GLDGUHVVHQ

/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQKDUXWUHWWDWWGHWlUMXVWGHQQDIDVWLJKHWVRPDYVHVPHG
%DFNDJnUGHQSnGHQHNRQRPLVNDNDUWDQ8WUHGQLQJHQYLVDUDWWE\JJQDGHUQDSnGHWVRP
LGDJlU6NDIWHU|GOLJJHUSnVDPPDSODWVVRP%DFNDJnUGHQJMRUGHLODJDVNLIWHW
,DGUHVVRPUnGHW6NDIWHU|GILQQVUHGDQLGDJWUHWWRQEHVOXWDGHJnUGVQDPQVRP
DQYlQGVLDGUHVVHUQD)|UDWWEHYDUDNXOWXUKLVWRULDQSnSODWVHQDQVHUQDPQEHUHGQLQJHQ
DWWGHWlUHWWEUDI|UVODJDWWOlJJDWLOOQDPQHW%DFNDJnUGHQLIDVWLJKHWHQVDGUHVV
1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWIDVWLJKHWHQVNDInDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ
[[[ WUHVLIIULJWQXPPHU 
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWD|YHUIDVWLJKHWHQ
(SRVWIUnQIDVWLJKHWVlJDUQD
Beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWIDVWVWlOODDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[ WUHVLIIULJWQXPPHU I|UIDVWLJKHWHQ
6NDIWHU|G



9LGSURWRNROOHW
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ

-XVWHUDW
&KULVWHU+DVVOHElFN 83 0DUWLQ3HWWHUVVRQ 6' 

-XVWHULQJHQWLOONlQQDJLYHQSnDQVODJVWDYODQ
6HEDVWLDQ-RKDQVVRQ




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU

8WGUDJVEHVW\UNDQGH





Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret



Handläggare

8WUHGDUH0DUNXV+XUWLJ
Telefon
PDUNXVKXUWLJ#XGGHYDOODVH

Dnr .6



Ny adress på fastighet Skafteröd 1:47 till gårdsnamnet
Backagården
Sammanfattning

)DVWLJKHWVlJDUQDWLOO6NDIWHU|GKDUYlQWVLJWLOO/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQPHG
|QVNHPnORPDWWInlQGUDDGUHVVSnVLQIDVWLJKHWIUnQGDJHQV6NDIWHU|GWLOO
JnUGVQDPQHW%DFNDJnUGHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQXSSO\VWHGnIDVWLJKHWVlJDUHQRPDWW
DGUHVVRPUnGHWIDVWLJKHWHQOLJJHULKHWHU6NDIWHU|GPHQDWWGHWNDQHYHQWXHOOWNDQYDUD
P|MOLJWDWWInWLOOlJJHW%DFNDJnUGHQHIWHU6NDIWHU|GLDGUHVVHQ

/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQKDUXWUHWWDWWGHWlUMXVWGHQQDIDVWLJKHWVRPDYVHVPHG
%DFNDJnUGHQSnGHQHNRQRPLVNDNDUWDQ8WUHGQLQJHQYLVDUDWWE\JJQDGHUQDSnGHWVRP
LGDJlU6NDIWHU|GOLJJHUSnVDPPDSODWVVRP%DFNDJnUGHQJMRUGHLODJDVNLIWHW
,DGUHVVRPUnGHW6NDIWHU|GILQQVUHGDQLGDJWUHWWRQEHVOXWDGHJnUGVQDPQVRP
DQYlQGVLDGUHVVHUQD)|UDWWEHYDUDNXOWXUKLVWRULDQSnSODWVHQDQVHUQDPQEHUHGQLQJHQ
DWWGHWlUHWWEUDI|UVODJDWWOlJJDWLOOQDPQHW%DFNDJnUGHQLIDVWLJKHWHQVDGUHVV
1DPQEHUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUI|UDWWIDVWLJKHWHQVNDInDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ
[[[ WUHVLIIULJWQXPPHU 
Beslutsunderlag

.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVWMlQVWHVNULYHOVH
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQVSURWRNROO
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWD|YHUIDVWLJKHWHQ
(SRVWIUnQIDVWLJKHWVlJDUQD
Förslag till beslut

.RPPXQVW\UHOVHQI|UHVOnUNRPPXQIXOOPlNWLJHEHVOXWD

DWWIDVWVWlOODDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[ WUHVLIIULJWQXPPHU I|UIDVWLJKHWHQ
6NDIWHU|G


3HWHU/DUVVRQ
0DUNXV+XUWLJ
.RPPXQGLUHNW|U
8WUHGDUH

([SHGLHUDWLOO
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQI|UYLGDUHH[SWLOOIDVWLJKHWVlJDUH






Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden






§ 374

Dnr SBN 2019/00627

Ny gårdsadress Skafteröd 1:47
Sammanfattning

)DVWLJKHWVlJDUQDWLOO6NDIWHU|GKDUYlQWVLJWLOO/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQPHG
|QVNHPnORPDWWInlQGUDDGUHVVSnVLQIDVWLJKHWIUnQGDJHQV6NDIWHU|GWLOO
JnUGVQDPQHW%DFNDJnUGHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQXSSO\VWHGnIDVWLJKHWVlJDUHQRPDWW
DGUHVVRPUnGHWIDVWLJKHWHQOLJJHULKHWHU6NDIWHU|GPHQDWWGHWNDQHYHQWXHOOWNDQYDUD
P|MOLJWDWWInWLOOlJJHW%DFNDJnUGHQHIWHU6NDIWHU|GLDGUHVVHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQ
KDUXWUHWWDWWGHWlUMXVWGHQQDIDVWLJKHWVRPDYVHVPHG%DFNDJnUGHQSnGHQHNRQRPLVND
NDUWDQ8WUHGQLQJHQYLVDUDWWE\JJQDGHUQDSnGHWVRPLGDJlU6NDIWHU|GOLJJHUSn
VDPPDSODWVVRP%DFNDJnUGHQJMRUGHLODJDVNLIWHW
,DGUHVVRPUnGHW6NDIWHU|GILQQVUHGDQLGDJWUHWWRQEHVOXWDGHJnUGVQDPQVRPDQYlQGVL
DGUHVVHUQD)|UDWWEHYDUDNXOWXUKLVWRULDQSnSODWVHQDQVHUQDPQEHUHGQLQJHQDWWGHWlU
HWWEUDI|UVODJDWWOlJJDWLOOQDPQHW%DFNDJnUGHQLIDVWLJKHWHQVDGUHVV1DPQEHUHGQLQJHQ
I|UHVOnUGlUI|UDWWIDVWLJKHWHQVNDInDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[ WUHVLIIULJW
QXPPHU 
Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWD|YHUIDVWLJKHWHQ
(SRVWIUnQIDVWLJKHWVlJDUQD
Beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWI|UHVOnNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWIDVWVWlOODDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[
 WUHVLIIULJWQXPPHU I|UIDVWLJKHWHQ6NDIWHU|G
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Tjänsteskrivelse


Handläggare

)DVWLJKHWVUHJLVWUHUDUH.DULQ$KOVWU|P
Telefon
NDULQDKOVWURP#XGGHYDOODVH

Dnr 6%1



Ny gårdsadress Skafteröd 1:47
Sammanfattning

)DVWLJKHWVlJDUQDWLOO6NDIWHU|GKDUYlQWVLJWLOO/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQPHG
|QVNHPnORPDWWInlQGUDDGUHVVSnVLQIDVWLJKHWIUnQGDJHQV6NDIWHU|GWLOO
JnUGVQDPQHW%DFNDJnUGHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQXSSO\VWHGnIDVWLJKHWVlJDUHQRPDWW
DGUHVVRPUnGHWIDVWLJKHWHQOLJJHULKHWHU6NDIWHU|GPHQDWWGHWNDQHYHQWXHOOWNDQYDUD
P|MOLJWDWWInWLOOlJJHW%DFNDJnUGHQHIWHU6NDIWHU|GLDGUHVVHQ/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQ
KDUXWUHWWDWWGHWlUMXVWGHQQDIDVWLJKHWVRPDYVHVPHG%DFNDJnUGHQSnGHQHNRQRPLVND
NDUWDQ8WUHGQLQJHQYLVDUDWWE\JJQDGHUQDSnGHWVRPLGDJlU6NDIWHU|GOLJJHUSn
VDPPDSODWVVRP%DFNDJnUGHQJMRUGHLODJDVNLIWHW
,DGUHVVRPUnGHW6NDIWHU|GILQQVUHGDQLGDJWUHWWRQEHVOXWDGHJnUGVQDPQVRPDQYlQGVL
DGUHVVHUQD)|UDWWEHYDUDNXOWXUKLVWRULDQSnSODWVHQDQVHUQDPQEHUHGQLQJHQDWWGHWlU
HWWEUDI|UVODJDWWOlJJDWLOOQDPQHW%DFNDJnUGHQLIDVWLJKHWHQVDGUHVV1DPQEHUHGQLQJHQ
I|UHVOnUGlUI|UDWWIDVWLJKHWHQVNDInDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[ WUHVLIIULJW
QXPPHU 

Beslutsunderlag

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQVWMlQVWHVNULYHOVH
.DUWD|YHUIDVWLJKHWHQ
(SRVWIUnQIDVWLJKHWVlJDUQD

Förslag till beslut

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDU

DWWI|UHVOnNRPPXQIXOOPlNWLJHDWWIDVWVWlOODDGUHVVHQ6NDIWHU|G%DFNDJnUGHQ[[[
 WUHVLIIULJWQXPPHU I|UIDVWLJKHWHQ6NDIWHU|G
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.DULQ$KOVWU|P I|UQDPQEHUHGQQJHQ 
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Från:
Skickat: den 31 januari 2019 21:24
Till: Berit Carlsson <berit.carlsson@uddevalla.se>
Ämne: Justera adress på fastighet
Hej,
Vi bor idag på Uddevalla Skafteröd 1:47 . Dagens adress är Skafteröd 712, men i folkmun och
historiskt heter gården Backagården. Något som också tydliggörs på lantmäteriets karta.
Historien för Backagården sträcker sig ända från 1830-talet då fastigheten som nybyggd slapp skiftas
ut som de andra gårdarna i Skafteröd by.
Vi skulle väldigt gärna återgå till husets ursprungliga adress, som vi också bedömer som
kulturhistoriskt intressant (det ligger en kulturminnes-märkning över gården).
Hur ska vi gå tillväga för att ändra adressen? Vilka möjligheter har vi?
Stort tack för hjälp i förhand!

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 279

Dnr KS 2019/00668

Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommundirektören gav i januari 2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten ”Jobbcentrum 2.0”, som
behandlades i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att få människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överförs, inkluderande förutom
försörjningsstöd, även förmedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut
hemlöshet.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Det förslag som kommunledningskontoret nu lämnar innehåller en förändring jämfört
med socialnämndens förslag och innebär att verksamheten våld i nära relationer kvarstår
i socialnämnden. Ändringen är framtagen i samråd med socialtjänsten.
Överföringen kräver justeringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen.
Detta hanteras i separat ärende. Likaså kommer ekonomiska regleringar med anledning
av förändringen att beslutas i särskild ordning.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-11-13 § 50
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 50.
Kommunledningskontorets kompletterande utredning 2019-11-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 145.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Socialtjänstens utredning ”Jobbcentrum 2.0”.
Yrkanden

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 279
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen,
att alla allmänna handlingar i original som verksamheterna försörjningsstöd
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet har behov av förs över från
socialnämnden till kommunstyrelsen när kommunstyrelsen tar över verksamheten.
att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att tillse att erforderliga beslut fattas
av respektive facknämnd samt att nödvändiga anpassningar gällande
arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån organisationsförändringen
genomförs.
att överföringen av verksamheterna ska ske från och med 2020-02-15.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet

2019-11-13

Ojusterat protokoll
§ 50

Dnr KS 2019/00668

Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommundirektören gav i januari 2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten ”Jobbcentrum 2.0”, som
behandlades i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att få människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överförs.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-13.
Kommunledningskontorets rapport om överföring försörjningsstöd från socialnämnden
till kommunstyrelsen 2019-11-08.
Beslut

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar
att godkänna kommunledningskontorets rapport att utgöra kompletterande underlag
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Kommunledningskontoret

2019-11-19

Handläggare

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

Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden
till kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommundirektören gav i januari 2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten ”Jobbcentrum 2.0”, som
behandlades i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att få människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överförs, inkluderande förutom
försörjningsstöd, även förmedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut
hemlöshet.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Det förslag som kommunledningskontoret nu lämnar innehåller en förändring jämfört
med socialnämndens förslag och innebär att verksamheten våld i nära relationer kvarstår
i socialnämnden. Ändringen är framtagen i samråd med socialtjänsten.
Överföringen kräver justeringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen.
Detta hanteras i separat ärende. Likaså kommer ekonomiska regleringar med anledning
av förändringen att beslutas i särskild ordning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 50.
Kommunledningskontorets kompletterande utredning 2019-11-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 145.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Socialtjänstens utredning ”Jobbcentrum 2.0”.

Dnr KS

2019/00668

Tjänsteskrivelse

2(3)

Kommunledningskontoret

2019-11-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen,
att alla allmänna handlingar i original som verksamheterna försörjningsstöd
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet har behov av förs över från
socialnämnden till kommunstyrelsen när kommunstyrelsen tar över verksamheten.
att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att tillse att erforderliga beslut fattas
av respektive facknämnd samt att nödvändiga anpassningar gällande
arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån organisationsförändringen
genomförs.
att överföringen av verksamheterna ska ske från och med 2020-02-15.
Ärendebeskrivning
Uppdrag

Kommundirektören gav i januari 2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Utredningar

Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten ”Jobbcentrum 2.0”, som
behandlades i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att ffi människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överförs, inkluderande även
förmedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut hemlöshet.
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet gav vid dess septembersammanträde
kommunledningskontoret i uppdrag att göra en kompletterande utredning med
belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade effekter, ekonomisk analys över nivåer
på försörjningsstöd, demografi samt en utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Utredningen är genomförd och överlämnad till utskottet.

Dnr KS 2019/00668

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kommunledningskontoret

2019-11-19

Gränsdragning, försörjningsstöd och relaterade verksamheter

Socialnämnden föreslår att ansvaret för hela nuvarande sektionen för försörjningsstöds
verksamhet överförs till kommunstyrelsen, inkluderande försörjningsstöd,
förmedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut hemlöshet.
Kommunledningskontoret har i samråd med socialtjänsten tagit fram ett förslag där
verksamheten våld i nära relation kvarstannar under socialnämnden, men att överföring
i övrigt sker enligt den gränsdragning nämnden föreslår.
Ändring av reglementen och justering av budget

Justeringar av reglementen till följd av förändringen handläggs i separat ärende. Likaså
kommer budgetjusteringar beslutas i särskilt ärende.
Allmänna handlingars hantering vid förändrad organisation

Om en nämnd upphör men dess verksamhet tas över av en annan nämnd, är
huvudregeln att alla allmänna handlingar som den övertagande verksamheten har behov
av förs över i original till den nya nämnden och dess förvaltning. Eftersom
förvaltningen i detta fall ligger under annan nämnd och överlämnande myndighet inte
upphör, måste överlämningen regleras i ett fullmäktigebeslut med stöd av
arkivlagen 15§. Överföringen av allmänna handlingar innebär att den mottagande
nämnden övertar ägande, ansvar och sekretess.
Man bör sträva efter att bara överföra de originalhandlingar som verkligen behövs för
att driva verksamheten vidare. Överföring av sekretessbelagda handlingar får ske då
sekretessen förs över till den nya huvudmannen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden
Arbetsmarknadsavdelningen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00668

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

§ 145

Dnr SN 2019/00164

Sammanslagning av arbetsmarknadsavdelningen och
sektionen för försörjningsstöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 i samband med flerårsplan 2020–2022 med
budget 2020 om att överföra ansvaret för försörjningsstöd från Socialnämnden till
Kommunstyrelsen. Sedan tidigare har socialchefen fått i uppdrag att utreda en sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för försörjningsstöd från och
med 2020 med lokalisering på Junogatan 2. En sammanslagning och ny organisering
föreslås enligt rapportens förslag om målsättning med helhetsperspektiv och gemensamt
uppdrag. Den nya avdelningen föreslås vara en egen avdelning under Kommunstyrelsen. Ett genomförandeprojekt föreslås genomföra den nya organisationen.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-04 § 30.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Rapport ”Jobbcentrum 2.0” – Sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och
Sektionen för försörjningsstöd 2019-08-26.
Förslag till revidering av ”Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uddevalla kommun”.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad rapport ”Jobbcentrum 2.0” – sammanslagning av
Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för försörjningsstöd,
att föreslå Kommunfullmäktige att slå samman Kommunledningskontorets
arbetsmarknadsavdelning och Socialtjänstens sektion för försörjningsstöd med
organisering under Kommunledningskontoret från och med 1 januari 2020 i enlighet
med upprättad rapport,
att föreslå Kommunfullmäktige att förändra Socialnämndens reglemente enligt förslag
till revidering av ”Reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla
kommun”,
att föreslå Kommunfullmäktige att överföra Socialnämndens allmänna handlingar som
tillhör sektionen för försörjningsstöd till Kommunstyrelsen, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

forts. § 145
att föreslå Kommunfullmäktige att uppdrag åt Kommunstyrelsen och Socialnämnden
att tillse att erforderliga beslut fattas av respektive facknämnd samt att nödvändiga
anpassningar gällande arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån
organisationsförändringen genomförs.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-09-25
Ann-Charlott Gustafsson och Per-Erik Holmberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-26 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-09-26
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Maria Kullander
Avdelningschef Lars Alfredsson
Avdelningschef Pia Strömsholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Socialtjänsten

2019-08-26

Handläggare

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

Sammanslagning av arbetsmarknadsavdelningen och
sektionen för försörjningsstöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 i samband med flerårsplan 2020–2022 med
budget 2020 om att överföra ansvaret för försörjningsstöd från Socialnämnden till
Kommunstyrelsen. Sedan tidigare har socialchefen fått i uppdrag att utreda en
sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för försörjningsstöd
från och med 2020 med lokalisering på Junogatan 2. En sammanslagning och ny
organisering föreslås enligt rapportens förslag om målsättning med helhetsperspektiv
och gemensamt uppdrag. Den nya avdelningen föreslås vara en egen avdelning under
Kommunstyrelsen. Ett genomförandeprojekt föreslås genomföra den nya
organisationen.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26
Rapport ”Jobbcentrum 2.0” – Sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och
Sektionen för försörjningsstöd 2019-08-26
Förslag till revidering av ”Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uddevalla kommun”
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
Att godkänna upprättad rapport ”Jobbcentrum 2.0” – sammanslagning av
Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för försörjningsstöd,
Att föreslå Kommunfullmäktige att slå samman Kommunledningskontorets
arbetsmarknadsavdelning och Socialtjänstens sektion för försörjningsstöd med
organisering under Kommunledningskontoret från och med 1 januari 2020 i enlighet
med upprättad rapport,
Att föreslå Kommunfullmäktige att förändra Socialnämndens reglemente enligt förslag
till revidering av ”Reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla
kommun”,
Att föreslå Kommunfullmäktige att överföra Socialnämndens allmänna handlingar som
tillhör sektionen för försörjningsstöd till Kommunstyrelsen, samt
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Att föreslå Kommunfullmäktige att uppdrag åt Kommunstyrelsen och Socialnämnden
att tillse att erforderliga beslut fattas av respektive facknämnd samt att nödvändiga
anpassningar gällande arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån
organisationsförändringen genomförs.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 i samband med flerårsplan 2020–2022 med
budget 2020 om att överföra ansvaret för försörjningsstöd från Socialnämnden till
Kommunstyrelsen.
Sedan tidigare har socialchefen fått i uppdrag att utreda en sammanslagning av
Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för försörjningsstöd från och med 2020 med
lokalisering på Junogatan 2. Rapporten föreslår en sammanslagning och ny organisering
utifrån ett helhetsperspektiv och med ett gemensamt uppdrag med 3 huvudsakliga
målsättningar. Den förväntade effekten av sammanslagningen ska följas och mätas med
2018 som basår.
Organisationen föreslås vara en egen avdelning under Kommunstyrelsen. Ett
genomförandeprojekt föreslås genomföra den nya organisationen. Den leds av
Arbetsmarknadsavdelningens avdelningschef enligt styrgruppens förslag.
Till följd av den föreslagna sammanslagningen (ny organisation) krävs flera nödvändiga
anpassningar och olika/flera beslut behöver fattas i kommunfullmäktige och i respektive
avlämnande och mottagande facknämnd.
Sammanslagningen och den nya organiseringen under kommunledningskontoret från
och med 1 januari innebär att ”Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uddevalla kommun” behöver förändras. Reglementet för Socialnämnden anger under §
1 Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning att socialnämnden skall fullgöra
kommunens uppgifter avseende socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.
Denna formulering föreslås förändras så att det blir tydligt att socialnämnden har ansvar
för detta exklusive försörjningsstöd, förmedlingsmedel, våld i nära relation,
dödsboanmälan och akut hemlöshet. Motsatt förändring behöver göras för
kommunstyrelsens reglemente. Utöver förändringen utifrån organisationsförändringen
föreslås att uppgiften om invandrar- och flyktingverksamheten stryks från
socialnämndens reglemente, då socialnämnden inte längre har ansvar för uppgiften.
Socialnämndens reglemente föreslås förändras med en komplettering av uppgiften om
mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare.
När en kommunal verksamhet byter huvudman, påverkar det hanteringen av allmänna
handlingar. Den nya huvudmannen har som regel behov av att få tillgång till den
tidigare verksamhetens arkiv för att fortsätta bedriva verksamheten. Utifrån
dokumenthanteringsplanen för socialnämnden berörs individakter och diarieförda
handlingar. Arkivlagen reglerar hur en verksamhets arkiv ska hanteras vid
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verksamhetsförändringar. Av § 15 framgår att när delar av kommunal verksamhet
övergår till förvaltning under annan nämnd, krävs beslut i kommunfullmäktige. Av
denna anledning förslås att Socialnämndens allmänna handlingar som tillhör Sektionen
för försörjningsstöd överlämnas till Kommunstyrelsen.
Socialtjänsten, Arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenutbildningen och
Arbetsförmedlingen har sedan 2017-10-01 ett samarbetsavtal utifrån det gemensamma
målet om att fler personer med försörjningsstöd ska komma i sysselsättning och få egen
försörjning inom ramen för Jobbcentrum 1.0. En översyn/revidering av samarbetsavtalet
behöver göras då delar av innehållet efter en sammanslagning inte längre är tillämpbart
och relevant. Behovet av ett samarbetsavtal med de andra aktörerna kvarstår dock. Den
del av avtalet som reglerar samarbetet mellan Arbetsmarknadsavdelningen och
socialtjänsten upphör per automatik.
Ett genomförandeprojekt föreslås genomföra den nya organisationen.
Genomförandeprojektet ska förslagsvis ledas av Arbetsmarknadsavdelningen och får
ansvaret för genomförande av den nya organisationen. Genomförandeprojektet föreslås
ta fram en detaljerad tids- och aktivitetsplan inklusive hantering av den formella
processen för den nya organisationen. Uppdraget omfattar att tillse att erforderliga
beslut fattas av respektive facknämnd samt att nödvändiga anpassningar gällande
arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån organisationsförändringen
genomförs. Några av de viktigaste förändringarna och anpassningarna gäller
facknämndernas delegationsordningar, vägledande bestämmelser för ekonomiskt
bistånd, dokumenthanteringsplan, verksamhetssystemet Procapita/Lifecare, ingångna
avtal samt administrativa/ekonomiska rutiner och budget.

Roger Granat
Tf. Socialchef

Expediera till
Kommunstyrelsen
Maria Kullander
Lars Alfredsson
Pia Strömsholm

Åsa Jarhag Håkansson
Utvecklare
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Sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen för ftirsörjningsstöd

Uppdrags givare : Kommundirektör
Projektägare: Socialchef/tf socialchef

Sociqlliönslen
Adminislrolivo ovdelnln gen

Poslodress

45I8I
rvww.

u

ddevo llo.se

UDDEVALLA

Besöksodress
SlodshusetVorvsvögen

(11)

I

E-post Socioltjönsten@uddevollo.se

Telefon (vx)

Fox

0522-69 60 00

fox

jv4t

2(11)

o
a wffiry't'

%

ffi;

20t9-08-26

Innehållsförteckning
1. lnledning

3

2. Syfte och målsättning

3

3. Bakgrund

4

Ansvar och organisering ..............

4

Utvecklingsarbete ..........

5

Trender och utmaningar..............

5

Fra

mgångsexempel.......

4. Förslag till sammanslagning..........

6
7

Bättre matchning inför framtiden ...............

7

En ny avde1nin9..............

8

Ekonomi

10
10

Bilaga L Kostnadsutveckling är 2O1.4-20L8

11

o t.v 4,r
a wg,sö{.r 't'

ffiT

;,o 't$f,.9
JU M$

l.

3 (11)

2019-08-26

lnledning

Kommundirektören har gett socialchefen (projektägare) i uppdrag att utreda
en sammanslagning av Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen ft)r
ftirsörjningsstöd. Sektionen ftir forsörjningsstöd har ansvar och utftir den
lagstadgade verksamheten rörande ekonomiskt bistand.

Till

uppdraget har socialchefen utsett följande styr- och arbetsgrupp:
socialchef/tf socialchef, avdelningschef Socialtjåinsten, avdelningschef
Kommunledningskontoret, sektionschef Socialtjänsten samt medarbetare
från S o cialtj änsten o ch Kommunledningskontoret.

Uppdragets arbetshypotes har varit att sammanslagningen ska ske från och
med2020 och med lokalisering på Junogatan 2. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att ffi människor i sysselsättning.
En muntlig rapportering av uppdraget har getts i samband med vårens
inftir planperiod 2020-2022. Kommunfu llmäkti ge beslutade
2019-06-13 i samband med flerårsp1an20202022 med budget 2020 om att
överftira ansvaret ftir ftirsörjningsstöd från Socialnämnden till
Kommunstyrelsen.
bud getdialo g

Utredningsarbetet har pågått under en begränsad tid under våren och
sommaren utifrån det inriktningsbeslut som fattades av kommunfullmäktige
i juni.

2. Syfte och målsöllning
Syftet med denna rapport är att beskriv en sammanslagning av
Arbetsmarknadsavdelningen och Sektionen ftir ftirsörjningsstöd
organiserade under Kommunledningskontoret.
Målsättningen med en ny organisering utifrån ett helhetsperspektiv och med
ett gemensamt uppdrag åir:
a

Att fler kommuninvånare med ft)rsörjningsstöd
egenflorsörjning.

ska komma ut
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Att skapa en väg in ftir kommuninvånaren.
Att fa en effektivare organisation.

Förväntad effekt av sarnmanslagningen ska ftljas och mätas med 2018 som
basår. De ftirväntade effekterna är:

o
o
o

Antalet personer som får sysselsättning och egen ftirsörjning ska öka
Individens tid i försörjningsstöd ska minska och avsluten i
ftirsörjningsstöd ska öka
Kostnaden for ftirsörjningsstöd ska minska med 10 procent per år

Definition av måtten, hur dessa ska mätas, ur vilket system, vem som har
ansvar för att detta kommer att göras ska beskrivas av
genomftirandeproj ektet (i tids- och aktivitetsplanen).
Befintliga nyckeltal i berörda verksamheter eller nya nyckeltal ska ligga i
linje med målsättningen. Eventuellt behöver befintliga nyckeltal ses över.

3. Bokgrund
Ansvqr och orgonisering
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, där riksdag och regering
fattar beslut om mål och inriktning. Arbetsftrmedlingen har ansvaret att
omsätta politiken i praktiken. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna, ofta
med målgruppen kommuninvånare som har ekonomiskt bistånd eller av
andra skäl befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, har utvecklats parallellt
med arbetsförmedlingens uppdrag.
de kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom
Kommunledningskontoret. Även andra
inom
Arbetsmarknadsavdelningen
förvaltningar har vissa typer av arbetsmarknadsinsatser. Socialtjänstens
verksamhet för funktionsnedsatta sysselsätter ett antal personer. Barn- och
utbildningsfiirvaltningen sysselsätter också personer via Vuxenutbildning.

I Uddevalla kommun bedrivs

Kommunerna organiserar denna verksamhet på olika sätt. Vanligt är såsom i
Uddevalla, där områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
finns på varsin ftirvaltning. En annan vanlig trend iir att uppdragen
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ekonomi skt bi stånd och arbetsmarknads insatser samorganiseras. Det finns
även exempel, där vuxenutbildning ingår i en sådan samorganisering.

Ulvecklingsqrbete
Under 2017 formades ett gemensamt mål fiir Socialtjänsten,
Arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen om att fl er personer
med ftirsörjningsstöd skulle komma i sysselsättning och ft egen forsörjning
inom ramen för Jobbcentrum 1.0. Ett samarbetsavtal togs fram mellan
berörda verksamheter och Arbetsftirmedlingen. Genom Jobbcentrum 1.0
skedde en samlokalisering och ett gemensamt arbetssätt formades ftjr ett
gemensamt må1.

Under 20181019 påbörjades ett arbete med digitalisering och
automatisering av försörjningsstödet.
Föreslagen sammanslagning kan ses som nästa steg i det påbörjade
samverkansarbetet och kan möjliggöra ännu tätare samordning och
effektivare handläggning runt målgruppen med fokus på att få människor i
sysselsättning.

Trender och utmqningor
Uddevalla kommun och dess kommuninvånare påverkas av omvärldens
händelser och trender på lokal, nationell och global nivå. Det ekonomiska
läget avseende bland annat utvecklingen av sysselsättningsgrad/arbetslöshet,
inflation, tillväxt och demografin i landet är en viktig faktor. Den offentliga
ekonomin står inför en stor utmaning. Skatteunderlagets tillväxt dämpas i
takt med att konjunkturen planar ut. Generellt ökar behoven av kommunal
service snabbare än resurserna som ska tillgodose behoven. En
effektivisering är därftir nödvändig så att mer tid kan läggas på dem
kommunen finns till ftir. Det ska ge en bättre service och göra det enklare

fiir kommuninvånaren.
Genom digitalisering och automatisering kan resurser frigöras och nyttas till
ökande behov inom det sociala området (både personalftirsörjning och
kompetensbehov). Digitalisering och automatisering fiiråindrar arbetslivet.
För att kunna dra nytta av digitalisering, automatisering och specialisering
krävs flera strategiska vägval och ett förändrat tankesätt.
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För verksamheten handlar det om att skapa tillit istället ftir kontroll samt att
gäfrän ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv. Det handlar
också om ett ftirändrat arbetssätt och se ny teknik som ett hjälpmedel och en
möjliggörare. För att leda en sådan ftirändring krävs förändringsledning i
organisationen och i beteenden. Det är ett långsiktigt arbete som behöver
drivas ftire, under och efter den tekniska lösningen. I ftirändringsarbetet
utgörs 20 procent av tekniken medan 80 procent rör forändrat arbetssätt.

Migrationsutmaningen ftir ett par år sedan har utvecklats till en
inkluderingsutmaning. Framftirallt är utmaningen att inkludera nya
kommuninvånare i samhället och på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden blir alltmer komplex och kraven på kompetensen hos
arbetssökande ökar. Det finns stora utmaningar i kompetensftirsörjning ftir
arbetsgivare. Andra utmaningar gäller omställningen till tankekapacitet
(informationsteknik och digitala teknologier), utvecklingen mot ett mer
nischat och specialiserat samhälle samt urbaniseringen.

Fromgöngsexempel
Uddevallas kostnadsnivå for ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsåtgärder ligger på ett genomsnitt i Sverige. Under 2018 och
2019 har dock kostnaderna ökat till över genomsnittet.
För att se hur andra lyckas, så har en genomgång av andra kommuners
kostnadsutveckling gjorts under perioden 2014 till2018. Uppgifterna har
hämtats fran Kolada (en databas ftir kommuner och landsting). Vid denna
genomgång gallrades goda exempel fram utifrån:

o
o
o
r
o
o

Kostnaderna for ekonomiskt bistånd ska ha minskat med minst 10
procent.
Kostnadsnivån ska vid 2014 varit i nivå med Uddevalla eller lägre.
Kommunerna ska inte finnas i direkt niirhet av en storstad.
Kommunerna ska ha en befolkning på 25 000 invånare eller mer.
Arbetslösheten ska ligga i ungeftirlig nivå med Uddevalla.
Andelen utrikesftidda ska ligga i ungefiirlig nivå med Uddevalla.

f

gV4z
ssstrs

7(11)

-l

ffiY
.+

2019-08-26

QSö

% rf M\)

Ett flertal kommuner kvarstod efter gallringen (se bilaga 1). Vid hänsyn
även tagen till kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd under 2018
sticker Kalmar och Hässleholm ut.

Tabell: Jiimftirelser med utvalda kommuner år 2018

Uddevalla
Hässleholm
Ronneby

Kalmar
'oLiknande
kommunerto
Källa: Kolada

Kostnad
ekonomiskt
bistånd,

Kostnad
arbetsmark

kr/inv.

åtgärder,

marknadsåtgärder,

kr/inv.

kr/inv.

|

|

283
973
873
649
126

nads-

I

384
413

969

|

237
908

Nettokostn
ad arbets-

602
196
342
436
38s

Invånare
totalt, antal

Arbetslöshet 18-64
åro andel

Utrikes
födda,
andel (%)

(%) av bef.

56259

7,1

76,6

52 t2r
29 695
68 510
5t 982

8,4

16,5

17,7

17,9

6,1

13,9

6,3

19,4

Under perioden 2014-2018 har kostnaderna/invånare ökat med ca 100 kronor/invånare.
Utvecklingen ftir liknande kommuner är en minskning med 100 kronor/invånare och
Kalmar visar en minskning med 300 kronor/invånare.
Hade Uddevalla haft samma kostnadsutveckling som Kalmar så motsvarar det ca20
miljoner kronor och hade Uddevalla haft samma kostnadsläge så motsvarar det 40
miljoner kronor. Statistiken för 2019 visar att kostnaden ftir ekonomiskt bistånd ökar
kraftigt även i Kalmar, om än från en klart lägre nivå.

4. Förslog till sommtlnslogning
Böttre molchning inför fromtiden
Sektionen lor ftirsörjningsstöd och Arbetsmarknadsavdelningen har i
grunden samma uppdrag och måI. Det iir att hjälpa individen och stärka dess
resurser så att hen kan leva ett självständigt liv.
Målsättningen med en sammanslagning och ny organisering utifrån ett
helhetsperspektiv och med ett gemensamt uppdrag har beskrivits ovan och
motiveras nedan.
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Huvuduppgiften hos fiirsörjningsstödet är att bistå ekonomiskt i väntan på
att individen kommer närmare arbetsmarknaden och/eller klarar sig själv.
Utgångspunkten ftir att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att individen ska
göra allt hen kan ftir att bidra till sin egen ftirsörjning. Det kan innebära
bland annat att söka arbete, delta i liimpliga aktiviteter, söka andra
ersättningar och planera för självförsörjning. Fokus ska vara päatt ftirstärka
det positiva i varje individ och ta tillvara varje individs potential.
De flesta som söker försörjningsstöd står en bit eller langt ifrån
arbetsmarknaden. Myndighetssamverkan är nödvändig. Det ska vara så
långt som möjligt" en väg in" med tydlighet kring att allt utgår från
individens perspektiv.

Med ett gemensamt uppdrag och synsätt kring aktiviteter som stärker
individens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden och i annan
ftirsörjning blir resursanvändningen mer optimal. Detta underlättas av att
handläggningen av försörjningsstödet digitaliseras och yrkesrollen
ftirändras. Den nya yrkesrollen utvecklas tillsammans med medarbetarna på
arbetsmarknadsavdelningen.
Synsättet på människan är avgörande i de kommuner som lyckats hjälpa fler
till självftirsörjning och fatt en kortare bidragstid. Förenklat kan man säga
att det är att gä ifrån socialtjänstperspektiv till arbetsmarknadsperspektiv.
Nyttan ftlr individen, kommunen och samhället blir större om
verksamhetsområdena är under samma hatt med gemensam ledning och
styrning av måI, arbetssätt och användande av resurser.

Arbetsftirmedlingens framtida utveckling, roll och uppdrag kommer att få
en stor påverkan på kommunens parallella verksamhet kring
arbetsmarknadsinsatser. Det är av stor vikt att ha nära dialog med
Arbetsftirmedlingen.
En ny

ovdelning

Avdelningen ftireslås ledas av en avdelningschef. Uppdraget är en
gemensam ledning ftir de två verksamheter som ska bli en avdelning med ett
gemensamt uppdrag. Avdelningen ft)reslås vara en egen avdelning under
Kommunstyrelsen.
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Kom mu nstyrelsen
Ansvarig nämnd from l" januari 2020

Ny avdelningen
Egen avdelning under Kommunstyrelsen

Arbetsmarknad
Coachande

Ekonomiskt
bistånd

verksamhet med
tydligt syfte att få ut
individen i arbete

Försörjningsstöd
med flera uppgifter

Vuxenutbildning
Utbildningsinsatser

för vuxna

och

ungdomar

Den nya avdelningen kommer att ha i uppdrag att genom utbildning, praktik
och arbete öka individens förutsättningar ftir att hitta ett arbete och bli
självftirsörjande. En god och nära samverkan med myndigheter, regionala
aktörer, andra kommuner, näringsliv, civilsamhälle och Uddevalla
kommuns förvaltningar samt inom de olika verksamheterna inom
avdelningen krävs.

Ett genomftirandeprojekt ftireslås genomftira den nya organisationen. Den
nya avdelningens kämuppdrag måste definieras liksom avdelningens interna
organisering. Genomforandeprojektet behöver, ftirutom defi niera
kärnuppdraget, se över vilka arbetsuppgifter som kan kopplas ihop i en
gemensam process, vilka specifika arbetsuppgifter som finns från de båda
olika områdena, defi niera/utveckla det framtida gemensamma arbetssättet
(arbetsmodellen) samt kroka an till ftirsörjningsstödets påbörjade
digitaliserings- och automatiseringsarbete.
Genomftirandeprojektet foreslås ta fram en detaljerad tids- och
aktivitetsplan inklusive hantering av den formella processen ftir den nya
organisationen. Genomftirandeproj ektet ska ftirslagsvis ledas av
Arbetsmarknadsavdelningen och får ansvaret for genomforande av den nya
organisationen. Förslagsvis ingar utöver avdelningschef ftir
Arbetsmarknadsavdelningen, utvecklare Arbetsmarknadsavdelningen,
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Sektionschef ftir fiirsörjningsstöd samt Enhetschef ftirsörjningsstöd i
genomftirandeproj ektgruppen. För genomftirandeprojektet finns även en
styrgrupp.

Ekonomi
Den nya avdelningen kräver ingen extra tilldelning av resurser utöver
ramtilldelning. Det kommer krävas en omflyttning av befintliga resurser i de
verksamheter som ftireslås flyttas över till den nya avdelningen. Då dessa
detaljer inte är klara foreslås att kommundirektören får ett fortsatt uppdrag
att sätta detaljorganisationen. En teknisk justering av budget ftir de
omflyttningar som är nödvändiga görs så att den nya organisationen kan
träda i kraft 1 januari 2020, enligt beslutet gällande flerarsplanen2}2}2022.

[okol
Den fusiska lokaliseringen ftir sammanslagningen är Junogatan 2. Huset är
redan idag kontorslokaler om cirka 2000 kvm i 5 vaningsplan.
Socialtjåinsten har 3,5 av dessa plan och Kommunledningskontoret har 1,5
plan. För att sammanslagningen ska vara realiserbar krävs att
Socialtjänstens personal, som idag sitter på Junogatan2, flyttar till andra
lokaler. En plan finns ftir detta och kommer att verkställas under hösten
2019. Alla arbetsmarknadsavdelningens verksamheter, vilka är lokaliserade
på 5 olika kontor, kan lokaliseras till Junogatan 2.
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Larsson
Kommundirektör

Granat

Tf. Socialchef

Maria Kullander
Avdelningschef
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KOSTNAD
ARBETSMARKNADSArcÄnoen, KR/INV

år 2O14-2018
2014 2015 2016 2017

NETTOKOSTNAD
ARBETSMARKNADSÅrcÄnoen, KR/INV

UTRIKES FÖDDA,
ANDEL (%)

Källa:Kolada

2018
8,4

5,8

6,1

8,9
6,5

8,9
6,0

Liknande kommuner IFO

6,9

6,5

6,5

6,4

6,3

Ronneby

10,5

10,9

11,5

11,2

11,7

Uddevalla

7,5

6,8

6,7

7,1

7,1

8,4
5,7

Hässleholm

50 565

51 048

51 667

52 003

52 121

Kalmar

64 676

65 704

66 571

67 451

68 510

Liknande kommuner IFO

49 455

50 059

50 887

51 481

51 982

Ronneby

28 221

28 697

29 207

29 568

29 695

Uddevalla

53 517

54 180

55 164

55 763

56 259

375

330

353

362

413

Hässleholm
Kalmar

1 172

1 117

1 085

1 106

1 237

Liknande kommuner IFO

745

772

695

831

908

Ronneby

800

728

583

724

969
1 384

Uddevalla

KOSTNAD
EKONOMISKT
BISTAND, KR/INV

8,1

Hässleholm
Kalmar

1 015

838

914

1 187

Hässleholm

932

898

835

810

973

Kalmar

905

940

933

779

649

Liknande kommuner IFO

1 249

1 194

1 204

1 193

1 126

Ronneby

1 037

967

872

769

873

Uddevalla

1 212

1 235

1 158

1 154

1 283

Hässleholm

195

214

205

209

196

Kalmar

454

428

442

470

436

Liknande kommuner IFO

391

439

390

408

385

Ronneby

367

319

275

354

342

Uddevalla

585

508

530

612

602

Hässleholm

13,5

14,1

15,3

16,0

16,5

Kalmar

11,2

11,8

12,5

13,2

13,9

Liknande kommuner IFO

16,3

17,2

18,0

18,8

19,4

Ronneby

12,3

14,3

16,1

17,3

17,9

Uddevalla

13,4

14,1

15,4

16,0

16,6
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Handläggare

Chef Pia Strömsholm
Telefon +46522696120
pia.stromsholm@uddevalla.se

Rapport utredningsuppdrag gällande överföring av ansvaret
för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2019-09-25
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda, enligt beskriven utredningsplan,
hur en överflyttning av socialtjänstens försörjningsstöd till kommunledningskontoret
påverkar kommunledningskontoret
att återrapportering sker till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-11-13 med
förslag till beslut till kommunstyrelsen 2019-11-27
att informera kommunstyrelsen om utredningsuppdraget
Utredningen innehåller följande delar:
1. omvärldsbevakning arbetsmarknadsfrågor, inklusive arbetsmarknadspolitiska
program
2. en nulägesanalys, samt prognos över målgrupperna arbetslösa, inklusive de som
uppbär försörjningsstöd
3. förväntade effekter av sammanslagningen, samt nytt arbetssätt
4. ekonomisk analys över nuvarande nivå försörjningsstöd, samt förväntad prognos
5. kartlägga målgruppen försörjningsstödstagare efter demografi
6. utvärdering av det nya aktörsgemensamma arbetssättet i Jobbcentrum
1. Omvärldsbevakning arbetsmarknadsfrågor, inklusive
arbetsmarknadspolitiska program
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är mitt inne i ett stort arbete med att reformeras. Reformeringen ska
vara fullt genomförd under 2021, men de inledande stegen bör tas redan under 2020.
Arbetsförmedlingen skall finnas kvar men, kommer att ha fokus på
myndighetsutövning. Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem ska utvecklas
där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
De stora ramarna för reformen är:
1. Arbetsförmedlingen ansvarar för den statliga arbetsmarknadspolitiken
2. Kommuner bidrar till arbetsmarknadspolitiken
3. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det finns närvaro i hela landet

Kommunledningskontoret
Arbetsmarknadsavdelningen

www.uddevalla.se

Postadress
45142 UDDEVALLA

Besöksadress
Arbetsmarknadsavd/integration
Junogatan 2

Telefon (vx)
0522-69 60 00

E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

Fax
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4. Arbetsförmedlingen ska ansvara för funktionshinderfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken och för att nyanländ erbjuds insatser
En särskild utredare ska analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna
kan agera leverantör åt Arbetsförmedlingen
 Kan kommuner agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen inom ramen för ett
valfrihetssystem?
 Kan kommuner tillhandahålla insatser på annat sätt under avgränsad tid vid
otillräckligt tillhandahållande av tjänster?
Arbetsförmedlingens nuvarande anställningsformer med stöd










Introduktionsjobb
Nystartsjobb
Lönebidrag
Yrkesintroduktion
Arbetspraktik
Arbetsträning
Extratjänst
Praktik i staten

Nya insatser för nyanlända och långtidsarbetslösa enligt budgetförslag 2020

Etableringsjobb:
Regeringen föreslår att medel tillförs för etableringsjobb, med lägre lön och i enlighet
med parternas förslag. Genom etableringsjobben kommer staten stimulera att
anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd så att fler får
chansen till ett jobb. Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig
kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som
arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas. Bland annat behöver fler få chansen
till ett jobb utan utbildningskrav. Etableringsjobben ska utvidgas till företag utan
kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i
etableringsjobben inte går förlorade.
Ingångsavdrag:
Utöver detta avser regeringen att föreslå en kraftfull nedsättning av
arbetsgivaravgifterna kallat ingångsavdrag för personer som ännu inte etablerat sig på
arbetsmarknaden och personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. Ett sådant
avdrag ska underlätta för såväl nyanlända som unga att snabbare komma in på
arbetsmarknaden.
Intensivår:
Ett integrationsår ska införas som en del i en svensk nystart för att nyanlända ska
komma snabbare in på arbetsmarknaden. Detta bör ske i form av ett intensivår inom
ramen för etableringsprogrammet. Intensivåret bör bestå av en kedja av språkintensiva
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och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort
sammanhängande period. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara
matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat
intensivår.
2. En nulägesanalys, samt prognos över målgrupperna arbetslösa, inklusive de
som uppbär försörjningsstöd
Arbetslöshet och konjunktur

Arbetslösheten förväntas öka något kommande år.
”Konjunkturinstitutets barometerindikator” visar att konjunkturen rör sig i en
nedåtgående kurva.
När vi tittar på inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun de
sista tre åren, så ser vi att det framför allt är en ökning av personer som varit arbetslösa
en längre tid, samt nyanlända - de som står som ”sökande i program med
aktivitetsstöd”. 70 % av dessa är utrikes födda, varav 19 % av dessa är nyanlända och
tillhör ett etableringsprogram (oktober 2019).

Tittar man på åldern av de arbetslösa v. 43 i Uddevalla (både öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd), så är flest arbetslösa i åldersgruppen unga upp
till 29 år och här är det svenskfödda män som dominerar. Efter denna grupp kommer
åldersgruppen 30–39 år, samt 40–49 år och i båda dessa åldersgrupper är det
utrikesfödda kvinnor som dominerar.
När det gäller personer som uppbär försörjningsstöd, så har dessa ökat de två sista åren
och stort det sista året 2019. Det är ca 100 fler vuxna 2019 än det var år 2018. Av de
drygt 1 600 personerna så är ca 60 % vuxna och 40 % barn.
När vi intervjuat konsulenterna på arbetsmarknadsavdelningen, så meddelar de att
deltagarna generellt har blivit svagare de sista två åren. I målgruppen ungdomar ser de
att flera har problem med droger, missbruk och psykisk ohälsa.
Eftersom flertalet av deltagarna är utrikes födda och språksvaga, så behövs fler
flerspråkiga personalkategorier, för att kunna stötta och utveckla våra deltagare på bästa
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sätt, samt för att undvika missförstånd.
Vidare anser de att för att lyckas, så krävs att vi i samverkan, kan se ”hela” individen.
Det primära kring individen måste fungera så som hälsa, bostad, familjesituationen,
ekonomiska förutsättningar, sociala nätverk m.m.
3. Förväntade effekter av sammanslagningen, samt nytt arbetssätt

Vi tror att vi kommer att arbeta fram bra rutiner för ett nytt arbetssätt under år 2020,
som kommer att gynna både försörjningstagaren och arbetsmarknaden i stort. Vi
kommer att tillsammans när sammanslagningen är genomförd, att färdigställa detta nya
arbetssätt.
4. Ekonomisk analys över nuvarande nivå försörjningsstöd, samt förväntad
prognos

När det gäller personer som uppbär försörjningsstöd, så har dessa ökat de två senaste
åren och stort det sista året 2019. Andel hushåll som uppbär försörjningsstöd ökade med
5 % mellan åren 2017 och 2018 och med ca 15 % (prognos) mellan år 2018 och 2019.
År 2019 har det hittills i genomsnitt varit ca 760 hushåll varje månad som uppbar
försörjningsstöd. Det kan jämföras med 2018 där det var i genomsnitt 665 hushåll och
2017 var det 635.
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat de två senaste åren med 8 %/år och
hamnar i år på ca 7 200 kr. Prognosen för kostnaden för försörjningsstöd 2019 är ca 66–
68 mkr. Det kan jämföras med kostnaden för 2018 på 53 mkr och 2017 på 47 mkr.
Budgetramen för försörjningsstöd hos socialtjänsten, uppgår till 48 mkr årligen och vid
behov av utökad ram äskas dessa medel från Kommunstyrelsen. Detta innebär att årets
äskande kommer att landa på ca 20 mkr.
Vår bedömning är att försörjningsstödet kommer att fortsätta att öka nästa år 2020.
Även om vi sätter in särskilda insatser och kan stoppa ökningen av hushåll, så kommer
ändå kostnaden att öka med ca 5 mkr. Dels ökar normen även nästa år, dels ser vi att
hushållen blir dyrare generellt. Insatserna ger dessutom inte effekt förrän tidigast efter
ett halvår. För att kunna ligga kvar på samma nivå som år 2019 (drygt 66 mkr), så måste
vi sänka antalet hushåll med ca 10 % och det anser vi inte vara realistiskt. Med rådande
arbetsmarknad, så är bedömningen snarare att kostnaden kommer att öka ytterligare ca
10–15 mkr till ca 75–80 mkr.
Utöver kostnaderna för försörjningsstöd så har Socialchef, ekonomichef,
avdelningschefer och ekonomer hos både socialförvaltning och kommunledningskontor
vid möte den 7 november, konstaterat ett ytterligare underskott på ca 6,5 mkr för 2020
gällande personalkostnader. Detta på grund av att automatiseringsprocessens effekter
ännu inte gett genomslag och organisationen är i samma storlek som innan
automatiseringsarbetet startade. Processen med automatiseringen behöver omstart och
förväntade effekter ses på längre sikt.
Socialförvaltningen avser att skjuta in viss del av detta underskott under 2020 och
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Kommunledningskontoret kommer att bedöma om det anses behövas lyftas in i
budgetdialogen avseende 2021.
5. Kartlägga målgruppen försörjningsstödstagare efter demografi

När vi tittade på vilka grupper som stod för ökningen av försörjningsstödet, så fann vi
att ökningen var mycket jämnt fördelad. Det betyder att ökningen finns både i
ensamhushållen utan barn, ensamhushållen med barn, par utan barn, samt par med barn.
Eftersom vi inte kunnat ta ut en speciell grupp, så har vi heller inte kunnat sätta den
gruppen i ett demografiskt perspektiv.
Däremot kan vi se att det dyraste hushållet är två utrikes födda med barn. Eftersom år
2019 är det år då flest nyanlända lämnar etableringen och flest personer också går in i
arbetslöshet år 2019-2020 (ca 32 % går vidare till arbete/studier efter avslutad
etablering), så kan vi anta att en del av dessa även kommer att söka kompletterande
försörjningsstöd.
6. Utvärdering av det nya aktörsgemensamma arbetssättet i Jobbcentrum

1. Bakgrund
Kommunstyrelsens arbets- och integrationsutskott (AIU), beslutade 2016-10-12 att ge
socialtjänsten, kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, samt
vuxenutbildningen ett gemensamt uppdrag, som syftar till att ta fram en ny arbetsmodell
som skall öka anställningsbarheten hos personer med försörjningsstöd. Arbetet med att
ta fram en ny arbetsmodell har skett genom en styrgrupp och en arbetsgrupp. Enligt
beslut i AIU 2017-03-08, samt i kommunstyrelsen 2017-03-29 så är AIU nu styrgrupp
för detta arbete. Rapporter sker löpande till AIU. Uppdraget resulterade i en
arbetsmodell som inspirerats av den befintliga samverkan inom ramen för DUA –
Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
Modellen i Jobbcentrum:
Jobbcentrum är ett aktörsgemensamt forum och mötesplats där arbetsgrupper
samarbetar kring gemensamma arbetssökande. Arbetsgrupperna består i dagsläget av
arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare och konsulenter från
arbetsmarknadsavdelningen.
De arbetssökande är fördelade på olika dagar utefter följande målgrupper:
Måndag: långtidsarbetslösa i försörjningsstöd
Tisdag: ungdomar (18–29 år)
Onsdag: långtidsarbetslösa JOB (Jobb och utvecklingsgarantin)
Torsdag: nyanlända i etableringsprogram

2. Preciserat syfte och frågeställningar
Syftet med utvärderingen av Jobbcentrum är att få en bild av vad i arbetsmodellen som
fungerat bra, men också vad som behöver utvecklas. Vi har specificerat fyra områden:
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Samverkan i Jobbcentrum
Vilka aktörer och insatser saknas för målgruppen
Statistik och resultat
Ovisst läge för arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun.

3. Tillvägagångssätt/metod
För att kunna besvara frågeställningarna, så har olika aktiviteter genomförts med chefer
tillsammans med personal som arbetar i Jobbcentrum. Utvärderingen grundas i
iakttagelser och bedömningar av den personal som dagligen möter målgruppen, och har
därför god kännedom om målgruppen och deras behov. Materialet i rapporten har
samlats in genom diskussion i möten på Jobbcentrum, på regelbundna
chefsgruppsmöten och genom samtal och gruppövningar under Jobbcentrums
utvärderingsdag 2019-01-18. Chefsgruppsmöte är tillfällen då samtliga
handläggargrupper träffar chefer från aktörerna i samverkan, som består av; Pia
Strömsholm, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, Kemal Basic, sektionschef
arbetsförmedlingen, Roland Henriksson, sektionschef individ- och familjeomsorg samt
Ulf Larsson, verksamhetschef Vuxenutbildningen.
4. Resultat
Samverkan i Jobbcentrum
Framgångsfaktorer i samverkan:
 Den arbetssökande matchas till rätt insats som genomförs av rätt utförare
 Aktörerna i Jobbcentrum får ett helhetsgrepp kring individens situation
 Den arbetssökande bollas inte mellan verksamheterna, gemensamt ansvar
 Vi har tillgång till varandra expertis
 Alla professioner finns på plats
 Kommunikationsvägar har skapats mellan personal och verksamheter
 En kanal: majoriteten av alla anvisningar hanteras via Jobbcentrum
 Vi har korrekta rutiner kring informationssäkerhet och sekretess i
ärendehanteringen

Utvecklingsområden i samverkan:
 Tydliga förutsättningar för personal att verka i Jobbcentrum
 Behov av ny struktur för statistikföring
 Behov av att skapa målstyrd verksamhet
 Fortsätta utveckla mötesstrukturerna
 Informationsutbyte mellan aktörerna
 Samverkan med vården och försäkringskassan
 En tydligare struktur över vilka insatser och verktyg som finns för den
arbetssökande
 ”En kommunal plan” innehållande planerade åtgärder, för de nyanlända som
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lämnar etableringen, men som fortfarande har ett stort behov av kanske framför
allt studier
Sammanfattning: Det görs ett gott arbete i Jobbcentrum. Samtliga grupper är enade om
att samverkan är ett viktigt verktyg för både personal men framförallt för de
arbetssökande. Citat från en medarbetare ”om jag är i jobbcentrum en dag så sparar jag
två dagars arbete”. Jobbcentrum kommer under 2020 att genomgå förändringar.
Arbetsförmedlingen har signalerat om en ny organisationsstruktur som också kommer
att påverka samverkan. På vilket sätt den kommer påverka är för tidigt att säga utan det
kan konstateras att förändring kommer att behöva göras. Fram till dess kommer alla
arbetsgrupper i Jobbcentrum att behöva justera sina arbetsrutiner och den omfattning de
deltar i samverkan. Under 2020 kommer chefsgruppen och handläggarna i Jobbcentrum
att fortsätta arbeta med de utpekade utvecklingsområdena.

Vilka aktörer/insatser saknas för målgruppen
 Målgruppen i jobbcentrum har behov av vårdkontakter. I den
kontakten/vårdplaneringen behöver handläggare i Jobbcentrum också inkluderas
för att kunna ge rätt anpassning och förutsättningar för den arbetssökande.
 Fler arbetsgivare som erbjuder arbetsträningsplatser för personer med fysiskt
eller psykiskt hinder.
 Fler arbetsgivare som erbjuder arbetsträningsplatser för personer med låga
svenskkunskaper.
 Befintliga insatser behöver kunna anpassas efter individuella behov, som till
exempel, att fler språksvaga personer kan delta i insatser med hjälp av språkstöd
eller personer som har behov av enskild aktivitet istället för gruppverksamhet.
Sammanfattning: Sedan 2008 har förutsättningarna på arbetsmarknaden varit goda.
Detta har gjort att sysselsättningen har varit hög bland de personer som stått nära
arbetsmarknaden. Den kvarvarande målgruppen (nyanländ utrikesfödd, personer med
fysisk och psykisk ohälsa samt personer med funktionsvariation) har helt andra behov
än den som är ”Job ready”. Jobbcentrum har länge påkallat ett närmre samarbete med
vården och det har gjorts ett flertal försök att bjuda in vårdcentral i samverkan, något
som ännu inte varit framgångsrikt. Försäkringskassan har lika så kontaktats varpå
myndigheten inte är intresserad av samverkan utan hänvisar till det specifika ”FK
uppdraget” de har tillsammans med arbetsförmedlingen. Det är viktigt att inte tappa fart
utan att det istället läggs ännu mer kraft att skapa samverkan mellan parter som är
relevanta för målgruppen.
Statistik och resultat 2018
Under 2018 har det totalt lyfts 3000 ärenden i Jobbcentrum. Det är inte unika individer
utan samma person kan förekomma under flera tillfällen, detta eftersom man oftast
behöver diskutera, planera och följa upp personen flera gånger under året.
Detta har i sin tur resulterat i 350 flerpartsmöten. Dessa möten är fysiska träffar där
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personal i Jobbcentrum har träffat den arbetssökande för gemensam planering eller
uppföljning.
Detta har i sin tur resulterat i att 840 insatser har genomförts under 2018 där majoriteten
av insatserna är arbetsträning och utbildningskontrakt.
Sammanfattning: Den statistik som förts i Jobbcentrum har visat flöden av de ärenden
som hanterats, det går alltså inte att följa unika individer i deras resa genom
Jobbcentrum. Det innebär att verksamheten inte har fört statistik över resultatet av X
insats. Både chefsgrupp och styrgrupp ser behov av att kunna följa upp på individnivå
varpå statistikverktyget kommer omarbetas är att uppfylla behovet.
Ovisst läge för arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun
Arbetsförmedlingen håller på att reformeras. Personalstyrkan har reducerats i såpass
stor omfattning så att förutsättningarna för arbetsförmedlarna att delta i Jobbcentrum har
förändrats. arbetsförmedlarna hinner inte komma på alla möten. Resultatet har blivit att
måndagsgruppen inte längre har fysiska möten, tisdagsgruppen har fått reducera antalet
möten till ca 1 gång i månaden, onsdagsgruppen träffas fortsatt 1 gång i veckan och
torsdaggruppen träffas ca varannan vecka. Arbetsförmedlingens ovissa framtid
förhindrar att vi i dagsläget kan planera Jobbcentrums verksamhet då de är en så pass
stor del av samverkan. Chefsgruppen har fortsatt möten under hösten och
arbetsförmedlingen har dialoger med kommunen visat att det finns en vilja och intention
att fortsätta samverka med kommunen. Det är dock för tidigt att säga i vilken form och
utsträckning.

2019-11-08

Peter Larsson
Kommundirektör

Pia Strömsholm
Avdelningschef,
kommunledningskontoret

2019/00668

Protokoll
Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet

2019-11-13

§ 50

Dnr KS 2019/00668

Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommundirektören gav i januari 2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten ”Jobbcentrum 2.0”, som
behandlades i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att få människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överförs.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-13.
Kommunledningskontorets rapport om överföring försörjningsstöd från socialnämnden
till kommunstyrelsen 2019-11-08.
Beslut

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar
att godkänna kommunledningskontorets rapport att utgöra kompletterande underlag
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 280

Dnr KS 2019/00836

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och
socialnämnden bland annat med anledning av överföring av
ansvaret för försörjningsstöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås i ärende KS 2019/668 besluta att överföra ansvaret för
försörjningsstöd samt några angränsande uppgifter från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Detta kräver ändringar i nämnderna reglementen. Ändringarna
innebär att socialnämndens reglemente får lydelsen:
Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet.
I kommunstyrelsens reglemente tillförs följande:
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för vad som i lag sägs om socialnämnd
rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet.
I samband med denna ändring föreslås även att en anpassning till nuvarande
ansvarsförhållanden göras i reglementet avseende mottagande och etablering av vissa
nyanlända invandrare. I nuvarande reglemente för socialnämnden står att nämnden skall
fullgöra kommunens uppgifter avseende invandrar och flyktingverksamhet. Detta har
sedan länge varit en uppgift för kommunstyrelsen. Därför föreslås att uppgiften
invandrar och flyktingverksamhet tas bort ur socialnämndens reglemente och att istället
mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare läggs till.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med Samordnande ansvar för kommunens
mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och socialnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnitten reglemente för kommunstyrelsen och reglemente för socialnämnden enligt
upprättat förslag.
att revideringarna ska gälla från och med 2020-02-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

forts § 280
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-19

Handläggare

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

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och
socialnämnden bl.a. med anledning av överföring av ansvaret
för försörjningsstöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås i ärende KS 2019/668 besluta att överföra ansvaret för
försörjningsstöd samt några angränsande uppgifter från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Detta kräver ändringar i nämnderna reglementen. Ändringarna
innebär att socialnämndens reglemente får lydelsen:
Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet.
I kommunstyrelsens reglemente tillförs följande:
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för vad som i lag sägs om socialnämnd
rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet.
I samband med denna ändring föreslås även att en anpassning till nuvarande
ansvarsförhållanden göras i reglementet avseende mottagande och etablering av vissa
nyanlända invandrare. I nuvarande reglemente för socialnämnden står att nämnden skall
fullgöra kommunens uppgifter avseende invandrar och flyktingverksamhet. Detta har
sedan länge varit en uppgift för kommunstyrelsen. Därför föreslås att uppgiften
invandrar och flyktingverksamhet tas bort ur socialnämndens reglemente och att istället
mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare läggs till.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med Samordnande ansvar för kommunens
mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och socialnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnitten reglemente för kommunstyrelsen och reglemente för socialnämnden enligt
upprättat förslag.

Dnr KS

2019/00836

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-19

att revideringarna ska gälla från och med 2020-02-15.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00836

UaFS
Blad 1
Dnr KS 2019/836
FÖRSLAG, TILL REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
OCH SOCIALNÄMNDEN
Tillkommande och ändrad text är gulmarkerad.
Text som utgår är genomstruken.

Reglemente för Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i Riktlinjer
för styrning och ledning i Uddevalla kommun gäller följande bestämmelser.
Organisation
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Styr- och ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen skall
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses
i 3 kap. § 17 och § 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
§ 2 Styrfunktionen
Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den
gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett
optimalt resursutnyttjande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar
och utveckling av den egna verksamheten.
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten
och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas på ett
effektivt sätt,
- utvecklingen av den representativa demokratin och former för
medborgarinflytande,
- samordning av integrationsarbete och folkhälsoarbete,
- personalpolitiken,
- ansvara för kommunens riskhantering,
- samordna kommunens säkerhetsarbete,
- ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun,
- tillse att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige från samtliga
nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är,
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende
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på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse att uppföljning
och avrapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är.
§ 3 Ledningsfunktionen
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- energiplaneringen samt främja energihushållningen,
- miljöledningssystemet EMAS,
- informationsverksamheten, ansvara för varumärket Uddevalla kommun samt
övergripande marknadsföring av kommunen,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
- arbetet med att effektivisera administrationen,
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
-

miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen,
den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälsooch sjukvård,
skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet
i kommunen,
socialtjänsten och omsorgsverksamheten och verka för att mål i berörd
lagstiftning kan uppfyllas,
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen så att detta bedrivs i enlighet
med gällande lagstiftning.

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på betryggande säkerhet
och tillräckligt god avkastning kan tillgodoses.
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer i ”Finanspolicy för Uddevalla
kommunkoncern”, Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i
Uddevalla kommun” samt ”Riktlinjer för pensionsåtaganden”. Kommunstyrelsen har
att tillse att dessa riktlinjer efterlevs.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte
ankommer på annan nämnd,
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samråd med berörd nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av annan nämnd,
- enligt kommunfullmäktiges ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla kommun”
och ”Riktlinjer med regler för kontroll (attest) av ekonomiska transaktioner i
Uddevalla kommun” tillse att det finns en god intern kontroll inom hela
kommunen,
- enligt kommunfullmäktiges ”Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla
kommun” svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och tjänster och
inom egna verksamhetsområdet, samt
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svara för samtliga upphandlingar när det gäller avtal om hyra, service och leasing
av all typ av lös egendom.

§ 5 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen är kommunens företrädare som arbetsgivare och anställer personal
och skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare med de undantag varom fullmäktige särskilt beslutat och har
därvid bl.a. att
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområde,
- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och
fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och allmänna råd,
- handha personalpolitiska frågor som är kommungemensamma eller eljest enligt
kommunstyrelsens bedömande är sådana att de skall avgöras av styrelsen i egenskap av central personalmyndighet.
Kommunstyrelsen åligger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och patientnämnd.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor i
de delar som gäller:
-

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 arkiv vården 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
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kommunallagen 3 kap. 5 § 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,
upphandla kommunens vuxenutbildningar utöver det basutbud som barn- och
utbildningsnämnden tillhandahåller och ansvarar för,
kommunens centrala informationsverksamhet,
initiera översyn av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens regelbestånd,
utformningen av fullmäktiges handlingar,
information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten,
att styrelsens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen,
bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda
organisationer,
uppgiften som IT-myndighet och sådana frågor enligt fastställda IT-strategier,
ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen,
kommunens televäxel och därtill hörande frågor,
de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd,
högskolecenter,
budget/skuldrådgivning,
Samordnande ansvar för kommunens mottagande och etablering av vissa
nyanlända invandrare,
bostadsförsörjning,
övergripande transportinfrastruktur,
kollektivtrafik, samt
lokalförsörjningsplan.

§ 8 Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden
- vid behov verkställa upplåning inom den låneram och de riktlinjer som
fullmäktige beslutat,
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige,
- tillvarata kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra
liknande sammanträden i de bolag, stiftelser, föreningar och andra organisationer
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i samt utse ombud
att representera kommunen,
- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd
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-

verksamhetsplan för samhällsbyggnad,
planbesked,
markanvisning.

Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska beslutas av
kommunfullmäktige. Rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe regleras i
kommunstyrelsens delegationsordning eller i särskilda beslut.
§ 9 Ordföranden
Ordföranden är kommunstyrelsens företrädare såsom arbetsgivare gentemot
kommundirektören. Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler.
§ 10 Kommunalråd och oppositionsråd
Kommunstyrelsens presidium, tillika kommunalråd, skall inom sysslans omfattning
ägna hela den tid åt uppdraget för kommunen.
§ 11 Kommunstyrelsens beredningar
Kommunstyrelsen får inrätta beredningar för nämnd- /kommunövergripande ändamål
att fungera längst till mandatperiodens slut. Beredning skall inte fatta egna beslut
utan enbart föreslå åtgärder till kommunstyrelsen.
Ordförande och övriga ledamöterna i beredningen väljs av kommunstyrelsen till det
antal kommunstyrelsen bestämmer.
Beredningens möten skall protokollföras och anmälas till kommunstyrelsen.
Beredningens ledamöter arvoderas enligt gällande riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda.
Kompletterande regler för hur beredningen skall arbeta skall utarbetas av
beredningen och godkännas av kommunstyrelsen.
§ 12 Utskott
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från
kommunstyrelsen, handlägga av bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt
kommunallagen 3 kap. 5 § är förhindrad att handlägga.
Utskottet ska bestå av sju ledamöter och inga ersättare.
§ 13 Hälsopolitiska rådet
För fullföljande av kommunens övergripande ansvar för folkhälsofrågor i kommunen
deltar kommunen, tillsammans med Västra Götalandsregionen i Hälsopolitiska rådet,
med uppgifter enligt bestämmelser för Uddevalla hälsopolitiska råd.
§ 14 Förvaltningar
Kommunstyrelsen biträds av förvaltningen kommunledningskontoret. För ärenden
som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 3 kap. 5 § är förhindrad att
handlägga biträds kommunstyrelsen av Miljö och stadsbyggnad.
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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 7 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,
- invandrar- och flyktingverksamhet,
- 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.
§ 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

2019-11-27

§ 281

Dnr KS 2019/00517

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med anledning av ändrad organisering av
YH-utbildningar m.m. (uppdrag från kommunstyrelsen)
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 2018-08-29 en begäran från barn- och
utbildningsnämnden om att all kommunal vuxenutbildning skulle organiseras under
nämnden, till skillnad från nu då YH-utbildningar bedrivs både av kommunstyrelsen
och av nämnden.
Kommunstyrelsen lät frågan utredas av en extern konsult som föreslog en organisering
som bygger på att kommunstyrelsen har en beställarroll och barn- och
utbildningsnämnden en utförarroll. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 med detta
som bakgrund att uppdra åt kommundirektören att:


beskriva en samlokaliserad utförarorganisation av vuxenutbildning och
eftergymnasial/YH-utbildning inklusive en genomförandeplan med inriktning på
1/1 2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varför uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.



beskriva förslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen är beställare av Y-H utbildning.

Uppdraget i det första stycket avrapporterades vid kommunstyrelsens
oktobersammanträde. Reglementesändringarna enligt andra stycket behandlas i
föreliggande ärende.
Ändringarna som föreslås innebär bl.a. att uppgiften högskolecenter stryks i
kommunstyrelsens reglemente och lärcentrum läggs till i barn- och
utbildningsnämndens. Vidare tydliggörs att kommunstyrelsen ska ansvara för
beställning av all YH-utbildning och nämnden ska vara mottagare av beställningarna
och ansvara för att utbildningarna genomförs.
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut föreslagit förändringar i dess
reglemente som innebär anpassningar till ändrad lagstiftning och tidigare gjorda
organisationsförändringar samt några redaktionella ändringar. Dessa förslag handläggs
också i detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutade och 2019-06-19 att inrätta en ”strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning”. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås utgöra
denna beställargrupp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 281
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 § 175.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-20 § 117.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-30.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitten reglemente
för kommunstyrelsen och reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt upprättat
förslag,
att revideringen ska gälla från och med 2020-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska utgöra strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning innebärande att utskottet ska bereda alla ansökningar om YHutbildning inför beslut i kommunstyrelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-11-29
Arbetsmarkands- och integrationsutskottet, sekreterare samt ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-14

Handläggare

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

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med anledning av ändrad organisering
av YH-utbildningar m.m. (uppdrag från kommunstyrelsen)
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 2018-08-29 en begäran från barn- och
utbildningsnämnden om att all kommunal vuxenutbildning skulle organiseras under
nämnden, till skillnad från nu då YH-utbildningar bedrivs både av kommunstyrelsen
och av nämnden.
Kommunstyrelsen lät frågan utredas av en extern konsult som föreslog en organisering
som bygger på att kommunstyrelsen har en beställarroll och barn- och
utbildningsnämnden en utförarroll. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 med detta
som bakgrund att uppdra åt kommundirektören att:
-

beskriva en samlokaliserad utförarorganisation av vuxenutbildning och
eftergymnasial/YH-utbildning inklusive en genomförandeplan med inriktning på
1/1 2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varför uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.

-

beskriva förslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen är beställare av Y-H utbildning.

Uppdraget i det första stycket avrapporterades vid kommunstyrelsens
oktobersammanträde. Reglementesändringarna enligt andra stycket behandlas i
föreliggande ärende.
Ändringarna som föreslås innebär bl.a. att uppgiften högskolecenter stryks i
kommunstyrelsens reglemente och lärcentrum läggs till i barn- och
utbildningsnämndens. Vidare tydliggörs att kommunstyrelsen ska ansvara för
beställning av all YH-utbildning och nämnden ska vara mottagare av beställningarna
och ansvara för att utbildningarna genomförs.
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut föreslagit förändringar i dess
reglemente som innebär anpassningar till ändrad lagstiftning och tidigare gjorda
organisationsförändringar samt några redaktionella ändringar. Dessa förslag handläggs
också i detta ärende.

Dnr KS

2019/00517

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-14

Kommunstyrelsen beslutade och 2019-06-19 att inrätta en ”strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning”. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås utgöra
denna beställargrupp.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 § 175.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-20 § 117.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-30.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitten reglemente
för kommunstyrelsen och reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt upprättat
förslag,
att revideringen ska gälla från och med 2020-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska utgöra strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning innebärande att utskottet ska bereda alla ansökningar om YHutbildning inför beslut i kommunstyrelsen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Barn- och utbildningsnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00517
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Dnr KS 2019/517
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden

Tillkommande text är gulmarkerad
Text som utgår är genomstruken
Reglemente för Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i Riktlinjer
för styrning och ledning i Uddevalla kommun gäller följande bestämmelser.
Organisation
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Styr- och ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen skall
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses
i 3 kap. § 17 och § 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
§ 2 Styrfunktionen
Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den
gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett
optimalt resursutnyttjande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar
och utveckling av den egna verksamheten.
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten
och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas på ett
effektivt sätt,
- utvecklingen av den representativa demokratin och former för
medborgarinflytande,
- samordning av integrationsarbete och folkhälsoarbete,
- personalpolitiken,
- ansvara för kommunens riskhantering,
- samordna kommunens säkerhetsarbete,
- ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun,
- tillse att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige från samtliga
nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är,
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende
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på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse att uppföljning
och avrapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är.
§ 3 Ledningsfunktionen
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- energiplaneringen samt främja energihushållningen,
- miljöledningssystemet EMAS,
- informationsverksamheten, ansvara för varumärket Uddevalla kommun samt
övergripande marknadsföring av kommunen,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
- arbetet med att effektivisera administrationen,
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
-

miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen,
den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälsooch sjukvård,
skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet
i kommunen,
socialtjänsten och omsorgsverksamheten och verka för att mål i berörd
lagstiftning kan uppfyllas,
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen så att detta bedrivs i enlighet
med gällande lagstiftning.

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på betryggande säkerhet
och tillräckligt god avkastning kan tillgodoses.
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer i ”Finanspolicy för Uddevalla
kommunkoncern”, Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i
Uddevalla kommun” samt ”Riktlinjer för pensionsåtaganden”. Kommunstyrelsen har
att tillse att dessa riktlinjer efterlevs.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte
ankommer på annan nämnd,
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samråd med berörd nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av annan nämnd,
- enligt kommunfullmäktiges ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla kommun”
och ”Riktlinjer med regler för kontroll (attest) av ekonomiska transaktioner i
Uddevalla kommun” tillse att det finns en god intern kontroll inom hela
kommunen,
- enligt kommunfullmäktiges ”Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla
kommun” svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och tjänster och
inom egna verksamhetsområdet, samt
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svara för samtliga upphandlingar när det gäller avtal om hyra, service och leasing
av all typ av lös egendom.

§ 5 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen är kommunens företrädare som arbetsgivare och anställer personal
och skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare med de undantag varom fullmäktige särskilt beslutat och har
därvid bl.a. att
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområde,
- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och
fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och allmänna råd,
- handha personalpolitiska frågor som är kommungemensamma eller eljest enligt
kommunstyrelsens bedömande är sådana att de skall avgöras av styrelsen i egenskap av central personalmyndighet.
Kommunstyrelsen åligger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och patientnämnd.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor i
de delar som gäller:
-

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 arkiv vården 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
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kommunallagen 3 kap. 5 § 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,
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,
upphandla kommunens vuxenutbildningar utöver det basutbud som barn- och
utbildningsnämnden tillhandahåller och ansvarar för,
kommunens centrala informationsverksamhet,
initiera översyn av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens regelbestånd,
utformningen av fullmäktiges handlingar,
information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten,
att styrelsens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen,
bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda
organisationer,
uppgiften som IT-myndighet och sådana frågor enligt fastställda IT-strategier,
ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen,
kommunens televäxel och därtill hörande frågor,
högskolecenter,
budget/skuld rådgivning,
bostadsförsörjning,
övergripande transportinfrastruktur,
kollektivtrafik, samt
lokalförsörjningsplan
de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd,

§ 8 Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden
- vid behov verkställa upplåning inom den låneram och de riktlinjer som
fullmäktige beslutat,
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige,
- tillvarata kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra
liknande sammanträden i de bolag, stiftelser, föreningar och andra organisationer
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i samt utse ombud
att representera kommunen,
- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd
verksamhetsplan för samhällsbyggnad,
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-

planbesked,
markanvisning.

Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska beslutas av
kommunfullmäktige. Rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe regleras i
kommunstyrelsens delegationsordning eller i särskilda beslut.
§ 9 Ordföranden
Ordföranden är kommunstyrelsens företrädare såsom arbetsgivare gentemot
kommundirektören. Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler.
§ 10 Kommunalråd och oppositionsråd
Kommunstyrelsens presidium, tillika kommunalråd, skall inom sysslans omfattning
ägna hela den tid åt uppdraget för kommunen.
§ 11 Kommunstyrelsens beredningar
Kommunstyrelsen får inrätta beredningar för nämnd- /kommunövergripande ändamål
att fungera längst till mandatperiodens slut. Beredning skall inte fatta egna beslut
utan enbart föreslå åtgärder till kommunstyrelsen.
Ordförande och övriga ledamöterna i beredningen väljs av kommunstyrelsen till det
antal kommunstyrelsen bestämmer.
Beredningens möten skall protokollföras och anmälas till kommunstyrelsen.
Beredningens ledamöter arvoderas enligt gällande riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda.
Kompletterande regler för hur beredningen skall arbeta skall utarbetas av
beredningen och godkännas av kommunstyrelsen.
§ 12 Utskott
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från
kommunstyrelsen, handlägga av bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt
kommunallagen 3 kap. 5 § är förhindrad att handlägga.
Utskottet ska bestå av sju ledamöter och inga ersättare.
§ 13 Hälsopolitiska rådet
För fullföljande av kommunens övergripande ansvar för folkhälsofrågor i kommunen
deltar kommunen, tillsammans med Västra Götalandsregionen i Hälsopolitiska rådet,
med uppgifter enligt bestämmelser för Uddevalla hälsopolitiska råd.
§ 14 Förvaltningar
Kommunstyrelsen biträds av förvaltningen kommunledningskontoret. För ärenden
som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 3 kap. 5 § är förhindrad att
handlägga biträds kommunstyrelsen av Miljö och stadsbyggnad.
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Reglemente för Barn och utbildningsnämnden
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
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 9 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
§ 1 Uppgifter
skollagen och vad som där sägs om förskola, fritidshem och pedagogisk
verksamhet förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med undantag för öppen
förskola, inklusive ansvar för tillsyn av fristående verksamheter i enlighet med 26
kap 4 §.
- skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för ungdomar:
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Särskola
- skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för vuxna:
Basutbud för den kommunala vuxenutbildningen:
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare (SFI)
Särskild utbildning för vuxna
Särvux
svara för kommunens uppdragsutbildning,
YH-utbildningar (yrkeshögskola), efter beställning av
kommunstyrelsen
- nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller kommunala
beslut skall fullgöras av nämnden såsom läromedelshantering och
skolmåltidsverksamhet,
- nämnden fullgör också uppgifter för korttidstillsyn för skolungdomar över 12
år enligt LSS.
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
speciallagstiftning:
- Ansvara för hälso- och sjukvård inom elevhälsan i enlighet med gällande lagar
och författningar
- Ansvara för lärcentrum vid kommunal vuxenutbildning
- Lag om kommunalt vårdnadsbidrag.
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§ 3 2 Förvaltningsorganisation
Barn och utbildningsnämnden biträds av förvaltningen barn och utbildning.
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa frågor.
Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler.

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2018-09-20

§ 117

Dnr BUN 2018/00434

Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av barn och
utbildningsnämndens reglemente
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens olika nämnder. 2013-02-21
hemställde barn och utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige att justera reglementet för nämnden. Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för samlad revidering av dokumentet Riktlinjer för styrning
samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun. Någon sådan revidering har dock
inte skett. Nämnden gör därför en förnyad hemställan till kommunfullmäktige om
ändring av barn och utbildningsnämndens reglemente.
De föreslagna ändringarna berör lag om kommunalt vårdnadsbidrag, ändrade termer i
skollagen, vissa specificerade verksamheter samt ansvaret för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom elevhälsan.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-30
Hemställan till kommunfullmäktige att justera reglementet (BUN/2013:110) § 33
Kommunstyrelsens beslut angående justering av reglemente för barn och
utbildningsnämnden (KS/2013:119) § 73
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa till kommunfullmäktige att barn och utbildningsnämndens reglemente
ändras (§§ 1 och 2) genom att vissa termer och ansvar som hänvisar till skollagen
justeras och förtydligas, att särskild utpekade ansvar (skomåltidsverksamhet och
läromedelshantering) utgår eftersom de beskrivs i gällande lagstiftning, att ansvaret för
vårdnadsbidrag upphör samt att ansvaret för hälso- och sjukvård inom elevhälsan läggs
till
Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2018-09-24
Cecilia Sandberg (S), Majvor Abdon (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-09-24 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2018-09-25
Kommunfullmäktige
Samtliga verksamhetskontor BoU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(4)

Barn och utbildning

2018-07-30

Dnr BUN 2018/00434

Handläggare

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson
Telefon 0522-69 70 81
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se

Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av barn och
utbildningsnämndens reglemente
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens olika nämnder. 2013-02-21
hemställde barn och utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige att justera reglementet för nämnden. Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för samlad revidering av dokumentet Riktlinjer för styrning
samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun. Någon sådan revidering har dock
inte skett. Nämnden gör därför en förnyad hemställan till kommunfullmäktige om
ändring av barn och utbildningsnämndens reglemente.
De föreslagna ändringarna berör lag om kommunalt vårdnadsbidrag, ändrade termer i
skollagen, vissa specificerade verksamheter samt ansvaret för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom elevhälsan.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-30
Hemställan till kommunfullmäktige att justera reglementet (BUN/2013:110) § 33
Kommunstyrelsens beslut angående justering av reglemente för barn och
utbildningsnämnden (KS/2013:119) § 73
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa till kommunfullmäktige att barn och utbildningsnämndens reglemente
ändras (§§ 1 och 2) genom att vissa termer och ansvar som hänvisar till skollagen
justeras och förtydligas, att särskild utpekade ansvar (skomåltidsverksamhet och
läromedelshantering) utgår eftersom de beskrivs i gällande lagstiftning, att ansvaret för
vårdnadsbidrag upphör samt att ansvaret för hälso- och sjukvård inom elevhälsan läggs
till
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens olika nämnder. 2013-02-21
hemställde barn och utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige att justera reglementet för nämnden. Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för samlad revidering av dokumentet Riktlinjer för styrning

Tjänsteskrivelse

2(4)

Barn och utbildning

2018-07-30

Dnr BUN 2018/00434

samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun. Någon sådan revidering har dock
inte skett.
Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag har upphört. Detta innebär att kommunen inte
längre har möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag. Barn och utbildningsnämnden har haft
uppdraget att administrera och utbetala vårdnadsbidrag.
Vissa termer är ändrade i skollagen vilket innebär att reglementet bör ändras. Dessutom
berör nuvarande reglemente vissa specificerade verksamheter såsom skolmåltidsverksamheten och läromedelshantering. Att verksamheten har ansvar för dessa specifika
verksamheter följer av lagstiftningen. Det finns därför inte någon anledning att särskilt
peka ut dessa. Det bör förtydligas att ansvaret för tillsyn av fristående verksamheter, där
kommunen beslutat om godkännande (förskola och fritidshem) eller beslutat om rätt till
bidrag (pedagogisk omsorg), åligger barn och utbildningsnämnden.
Det har även uppmärksammats att det i nämndens reglemente saknas bestämmelse om
ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. Det finns därför
anledning att hemställa till kommunfullmäktige att nämndens reglemente ändras

Nuvarande lydelse
Reglemente för Barn och utbildningsnämnden
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
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 7 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§1 Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
- skollagen och vad som där sägs om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
med undantag för öppen förskola
- skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för ungdomar
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola

Tjänsteskrivelse

3(4)

Barn och utbildning

2018-07-30

-

-

-

Särskola
skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för vuxna:
Basutbud för den kommunala vuxenutbildningen
Svenska för invandrare (SFI)
Särvux
svara för kommunens uppdragsutbildning
nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller kommunala
beslut ska fullgöras av nämnden såsom läromedelshantering och
skolmåltidsverksamhet
nämnden fullgör också uppgifter för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
enligt LSS

§2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning
- Lag om kommunalt vårdnadsbidrag
§3 Förvaltningsorganisation
Barn och utbildningsnämnden biträds av förvaltningen barn och utbildning.
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa frågor.
Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler.

Ändrad lydelse
Reglemente för Barn och utbildningsnämnden
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
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 7 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§1 Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
- skollagen och därtill hörande bestämmelser och vad som där sägs om förskola,
fritidshem och pedagogisk verksamhet med undantag för öppen förskola
inklusive ansvar för tillsyn av fristående verksamheter i enlighet med 26 kap 4 §
- skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för ungdomar

Dnr BUN 2018/00434

Tjänsteskrivelse
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Barn och utbildning

2018-07-30

-

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för vuxna:
Kommunal vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna

-

svara för kommunens uppdragsutbildning
YH-utbildningar (yrkeshögskola)

-

nämnden fullgör också uppgifter för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
enligt LSS

§2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning
- Ansvarar för hälso- och sjukvård inom elevhälsan i enlighet med gällande lagar
och författningar
§3 Förvaltningsorganisation
Barn och utbildningsnämnden biträds av förvaltningen barn och utbildning.
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa frågor.
Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef

Expediera till
Samtliga verksamhetskontor

Lise-Lotte Bengtsson
Administrativ chef

Dnr BUN 2018/00434

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

§ 175

Dnr KS 2018/00591

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen om utredning
som tydliggör syfte och målsättning för Uddevalla kommuns
lärcentrum
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade 2018-08-29 en begäran från barn- och
utbildningsnämnden om att organisera all kommunalt driven vuxenutbildning i en
samlad organisation under barn och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade
att avslå nämndens begäran och beslutade samtidigt att uppdra åt kommundirektören att
ge förslag till utredning som tydliggör syfte och målsättning med verksamheten, möjlig
effektivisering samt identifiera andra lokala aktörer.
Kommundirektören redovisade ett förslag till utredningsutformning som godkändes av
kommunstyrelsen 2018-09-26. Förslaget innebar genomförande av en extern konsult
och med belysande av aspekterna: omvärldsanalys, koncernperspektiv, styrkor och
utvecklingsområden med nuvarande lärcentra samt förslag till målformuleringar och
effektivitetsvinster.
Konsulten har nu slutfört sitt arbete och avlämnat en slutrapport. Denna baseras på
intervjuer med berörda medarbetare och förtroendevalda, dokumentstudier och studier
av andra kommuner.
Utredningens huvudsakliga förslag vad gäller organisatorisk förändring är att ansvaret
för all yrkeshögskoleutbildning (YH) och därmed ansökningar till myndigheten för
yrkeshögskolan ska finnas hos kommunstyrelsen i en beställarroll. Utförandet av
utbildningarna ska i första hand ske via barn- och utbildningsnämnden som också ska
ansvara för vissa stödfunktioner kring eleverna. Förslaget motiveras av ett behov att
stärka den kommunövergripande förmågan att styra, samt ett stärkt helhetsperspektiv.
Kommundirektören delar utredarens bedömning och föreslår att kommunstyrelsen ger
uppdrag om framtagande av förslag till reglementesändringar i enlighet med den
förordade organisationen.
Roger Ekeroos (M), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (M), Cecilia
Sandberg (S), Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Rapport, lärcenter Uddevalla, Public Partner, 2019-03-07.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-26 § 227.
Kommundirektörens förslag till utredningsuppdrag, lärcentrum.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 198.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-12-14 § 146.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

Forts. § 175
Yrkanden
Roger Ekeroos (M): avslag till förslaget i handlingarna samt följande beslutssatser:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören följande uppdrag
att beskriva en samlokaliserad utförarorganisation av vuxenutbildning och
eftergymnasial/YH-utbildning inklusive en genomförandeplan med inriktning på 1/1
2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varför uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.
att beskriva förslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att Barnoch utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen är beställare av Y-H utbildning.
Samt att kommunstyrelsen därtill beslutar
att inrätta en ny strategisk beställargrupp av eftergymnasial utbildning med
representanter från barn och utbildningsnämnden/ vuxenutbildningen och
arbetsmarknads och integrationsutskottet
att barn- och utbildningsnämnden aktivt deltar i Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet som en del av den strategiska kompetensförsörjningen.
Martin Pettersson (SD): Bifall till Roger Ekeroos (M) yrkande.
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): att ärendet ska lyftas ut
och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller i augusti och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter
proposition på Roger Ekeroos (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören följande uppdrag
att beskriva en samlokaliserad utförarorganisation av vuxenutbildning och
eftergymnasial/YH-utbildning inklusive en genomförandeplan med inriktning på 1/1
2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varför uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.
att beskriva förslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att Barnoch utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen är beställare av Y-H utbildning.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

Forts. § 175
Samt att kommunstyrelsen därtill beslutar
att inrätta en ny strategisk beställargrupp av eftergymnasial utbildning med
representanter från barn och utbildningsnämnden/ vuxenutbildningen och
arbetsmarknads och integrationsutskottet
att barn- och utbildningsnämnden aktivt deltar i Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet som en del av den strategiska kompetensförsörjningen.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-24
Camilla Jonsson och Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-24 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-06-25
Barn-och utbildningsnämnden
Kommundirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 282

Dnr KS 2019/00823

Köp av fastigheten Anfasteröd 1:57
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att köpa in tre fastigheter längs Lyckornavägen i
syfte att skredsäkra området. Utredningen av eventuell skredrisk vid Bratteforsån visade
att del av Lyckornavägen låg i farozonen och måste säkras. Längs vägen på östra sidan
av Lyckornavägen på det aktuella området ligger fyra bostadshus. BohusGeos
beräkningar visade på att ingrepp i dessa fyra fastigheter, mer eller mindre, är
oundvikligt varpå Uddevalla kommun erbjöd fastighetsägarna att under 2018 köpa in
dessa fastigheter. Tre fastighetsägare tackade ja till erbjudandet. En av fastighetsägarna
valde dock att inte sälja då dennes fastighet enligt utredningen troligtvis kunde klara sig
med enbart mindre ingrepp. Det var också den enda av fastighetsägarna som bodde där
permanent.
Under det senaste året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inför framtiden i området och önskar därför att även dennes fastighet köps in
till det erbjudandet som gavs under 2018 d.v.s. 1 932 000kr. Rivningskostnaden för
fastighetens byggnader bedöms till c:a 200 000kr.
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till förbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en fördel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som möjligt. De fastigheter som köpts in kommer att
användas just för detta ändamål. Genom att köpa in den sista av de 4 fastigheterna längs
det aktuella området vid Lyckornavägen ökar således möjligheten att få Mark- och
miljödomstolens medgivande till att få utföra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckornavägen kan säkras från ev. skred.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt ersättning för inlösen av mark m.m. hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ersättning kan ges med upptill
60 procent och kräver att Mark och miljödomstolens ger tillstånd till utförande
skredsäkringsåtgärderna vid Bratteforsån.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-14 § 494.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14.
Köpekontrakt daterat 2019-10-15.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-01-21 § 9.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-30 § 83.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 178.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 282
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Anfasteröd 1:57,
att uppdra åt samhällbyggnadsförvaltningen upprätta köpebrev, likvidavräkningar och
andra erforderliga handlingar som krävs för köpets slutförande samt söka lagfart för
fastigheten,
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera och genomföra rivning av
fastigheten så snart den förvärvats,
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för hela köpeskillingen av fastigheten samt
rivningskostnad för byggnaderna på densamma,
att finansiering ska ske genom en minskning av årets resultat.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-18

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-69 61 45
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Köp av fastigheten Anfasteröd 1:57
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att köpa in tre fastigheter längs Lyckornavägen i
syfte att skredsäkra området. Utredningen av eventuell skredrisk vid Bratteforsån visade
att del av Lyckornavägen låg i farozonen och måste säkras. Längs vägen på östra sidan
av Lyckornavägen på det aktuella området ligger fyra bostadshus. BohusGeos
beräkningar visade på att ingrepp i dessa fyra fastigheter, mer eller mindre, är
oundvikligt varpå Uddevalla kommun erbjöd fastighetsägarna att under 2018 köpa in
dessa fastigheter. Tre fastighetsägare tackade ja till erbjudandet. En av fastighetsägarna
valde dock att inte sälja då dennes fastighet enligt utredningen troligtvis kunde klara sig
med enbart mindre ingrepp. Det var också den enda av fastighetsägarna som bodde där
permanent.
Under det senaste året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inför framtiden i området och önskar därför att även dennes fastighet köps in
till det erbjudandet som gavs under 2018 d.v.s. 1 932 000kr. Rivningskostnaden för
fastighetens byggnader bedöms till c:a 200 000kr.
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till förbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en fördel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som möjligt. De fastigheter som köpts in kommer att
användas just för detta ändamål. Genom att köpa in den sista av de 4 fastigheterna längs
det aktuella området vid Lyckornavägen ökar således möjligheten att få Mark- och
miljödomstolens medgivande till att få utföra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckornavägen kan säkras från ev. skred.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt ersättning för inlösen av mark m.m. hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ersättning kan ges med upptill
60 procent och kräver att Mark och miljödomstolens ger tillstånd till utförande
skredsäkringsåtgärderna vid Bratteforsån.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-14 § 494.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14.
Köpekontrakt daterat 2019-10-15.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-01-21 § 9.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-30 § 83.

Dnr KS

2019/00823

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-18

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 178.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Anfasteröd 1:57,
att uppdra åt samhällbyggnadsförvaltningen upprätta köpebrev, likvidavräkningar och
andra erforderliga handlingar som krävs för köpets slutförande samt söka lagfart för
fastigheten,
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera och genomföra rivning av
fastigheten så snart den förvärvats,
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för hela köpeskillingen av fastigheten samt
rivningskostnad för byggnaderna på densamma,
att finansiering ska ske genom en minskning av årets resultat.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg
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Handläggare

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten
Telefon 0522-69 75 26
christer.bergsten@uddevalla.se

Köp av Anfasteröd 1:57
Sammanfattning

Utredningen av ev, skredrisk vid Bratteforsån visade att del av Lyckornavägen låg i
farozonen och måste säkras upp. Längs vägen på östra sidan av Lyckornavägen på det
aktuella området ligger 4 st bostadshus. BohusGeos beräkningar visade på att ingrepp i
dessa 4 st fastigheter, mer eller mindre, är oundvikligt varpå Uddevalla erbjöd
fastighetsägarna att under 2018 köpa in dessa fastigheter. 3 st fastighetsägare tackade ja
till erbjudandet. En av fastighetsägarna valde dock att inte sälja då hans fastighet enligt
utredningen troligtvis kunde klara sig med enbart mindre ingrepp. Han var också den
enda av fastighetsägarna som bodde där permanent.
Under det sista året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inför framtiden i området, Han har känt mer vibrationer i marken under tiden
som lastbilar och grävmaskiner har kört förbi fastigheten under de akuta arbetena som
utförts vid Bratteforsån. Fastighetsägaren önskar därför att även hans fastighet köps in
till det erbjudandet som han fick under 2018 d.v.s. 1 932 000kr
Rivningskostnaden för fastighetens byggnader bedöms till ca 200 000kr
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till förbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en fördel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som möjligt. De fastigheter som köpts in kommer att
användas just för detta ändamål. Genom att köpa in den sista av de 4 fastigheterna längs
det aktuella området vid Lyckornavägen ökar således möjligheten att få Mark och
miljödomstolens medgivande till att få utföra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckornavägen kan säkras från ev. skred.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-15
Köpekontrakt daterat 2019-10-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9 daterad 2016-01-21
Kommunstyrelsens beslut § 83 daterad 2016-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 178 daterad 2017-06-14
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Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt gällande köp av
fastigheten Anfasteröd 1:57
att föreslå för Kommunfullmäktige att uppdra åt samhällbyggnadsförvaltningen
upprätta köpebrev, likvidavräkningar och andra erforderliga handlingar som krävs för
köpets slutförande samt söka lagfart för fastigheten
att föreslå för Kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att planera och
genomföra rivning av fastigheten så snart den förvärvats.
att föreslå kommunfullmäktige att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för hela
köpeskillingen av fastigheten samt rivningskostnad för byggnaderna på den samma.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

En del av Lyckornavägen, och även Ljungsåvägen vid Alehagsgärdet, har
låg eller mycket låg säkerhet mot skred. Ån och dess ravin har mycket stora
naturvärden och ett mycket starkt naturskydd i form av Naturreservatet,
Natura 2000-område, samt i söder även strandskydd. Ingen villatomt
omfattas av naturskyddat område.
Släntstabiliteten för Lyckornavägen är utredd och bedöms (sammantaget) som klart
otillfredsställande. För att erhålla tillfredsställande släntstabilitet krävs erosionsskydd i
åfårans kant samt säkerhetshöjande åtgärder i slänterna.
I dagsläget finns det inga tecken på omedelbart förestående skred. Först
om/när sådana tecken finns kan räddningstjänsten förbjuda trafikering av
vägen eller förbjuda vistelse/boende i ett hus (Med stöd av lagen om skydd
mot olyckor). Kommunen har mätstationer och larm i området.
Ett eventuellt primärt skred startar i ravinen vid åkanten. (Den
säkerhetsfaktor som geotekniska utredningar redovisar brukar avse ett
primärt skred). Markens beskaffenhet i detta område är sådan att det finns
stor risk för att ett eventuellt primärt skred i ravinen kommer att följas av ett
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sekundärt skred längre bort från ravinen och kanske därefter av ett tertiärt
skred o s v (bakåtgripande skred). Bakåtgripande skred kan ske inom en
ganska kort tidsföljd och upphör antingen när de har nått fram till fastare
mark eller när ravinen har fyllts med massor som bildar ett ”mothåll”. När
ravinen har börjat fyllas av skredmassor blir det en dämning av ån, vilket
kan skapa svårförutsägbara och farliga flöden. När säkerhetsfaktorn
gentemot ett primärt skred är tillräckligt hög upphör givetvis även risken för
bakåtgripande skred.
Det är särskilt på ett ca 50 meter långt avsnitt av Lyckornavägen som ett
eventuellt primärt skred kan skada vägen. För övriga delar av
Lyckornavägen, inom det aktuella området, är risken förhållandevis stor att
det kan uppkomma bakåtgripande skred som skadar vägen.
Det pågår i dagsläget undersökningar för att tydliggöra vart den kan uppstå
bakåtgripande skred som riskerar att skada Lyckornavägen, framförallt vid
det så kallade Alehagsgärdet.
Orsaken till den låga skredsäkerheten är att Bratteforsån ligger djupt
nerskuren i lermark och åravinen har mycket branta slänter. Vattnets
successiva erosion av den branta släntens nederkant minskar i framtiden
säkerheten ytterligare.
Uddevalla kommun har ansökt om statligt bidrag hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) för att förebygga naturolyckor till
följd av skred i Bratteforsåns åravin. Det primära syftet med ansökan är att
söka medel för att säkerställa stabiliteten och framkomligheten på
Lyckornavägen i Ljungskile vars funktion är av stort allmänt intresse då
stora delar av Lyckorna stängs av om vägen skulle skadas.
Ansökan till MSB omfattar vägområdet norr om det sk. Alehagsgärdet. Detta område
bedöms som redan nämnts, som mest akut eftersom Lyckornavägen här påverkas på ett
avsnitt av ett primärt skred. Området i ansökan till MSB begränsas i norr av en vägbro
där Lyckornavägen korsar Bratteforsån, i öster av Bratteforsån, i söder av
Ljungsåvägen, och i väster av Lyckornavägen och bergområdet. Inom området finns sex
villatomter som i dag har låg säkerhet mot skred.
Bratteforsån med omgivande ravin har mycket höga naturvärden och är skyddat som
naturreservat och Natura 2000 område. Delar av området är också strandskyddat.
Samtidigt som man vill säkra Lyckornavägen är kommunens målsättning att
detta ska göras på ett sådant sätt inga bestående skador ska uppstå på
naturvärdena som finns i ån och dess bäckravin. För att få göra skredsäkring
i området krävs en miljödom. En ansökan till Mark och Miljödomstolen
håller på att tas fram.
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För att möjligen kunna behålla fastigheterna skulle det behöva göras stora
ingrepp i det naturskyddade området. Det är högst osäkert om tillstånd
kommer att lämnas för att säkerställa villor i detta område då det inte är
kommunens ansvar utan fastighetsägarens och det skulle kunna ses som
gynnande av enskilda. Vidare lämnar MSB enbart stöd för att säkerställa
allmänna intressen, inte enskilda. Det är varje fastighetsägares ansvar att
säkra sin fastighet liksom det är kommunens ansvar, som väghållare, att
säkra Lyckornavägen.
I de preliminära förslag på åtgärder som lämnats av den geotekniska konsulten behövs
delar eller del av fyra av de sex berörda fastigheterna. Två stycken är belägna väster om
vägen och bedöms bli säkra då vägen blir det. För att kunna utföra de föreslagna
åtgärderna med minsta möjliga skada på naturvärdena och för att samtidigt kunna säkra
Lyckornavägen behöver kommunen alltså äga fastigheterna.
På fastigheterna Anfasteröd 1:56 och 1:57 kan åtgärder göras inom delar av tomtmarken
och troligen kan villorna säkerställas. De bostäder som är belägna på fastigheter som
kommunen kan komma att köpa in kommer dock att rivas oavsett om de kan
säkerställas eller ej.
Villorna på Anfasteröd 1:37 och 1:49 bedöms behöva rivas då dessas stabilitet inte
kommer att kunna säkerställas och hela fastigheterna behövs för kommande åtgärder.
Villorna på Lyckorna 2:23 och 2:235 (väster om vägen) blir säkerställda när själva
Lyckornavägens körbana har blivit säkerställd.
Fastighetsägarna till fastigheterna Anfasteröd 1:56, 1:57, 1:37 och 1:49 har alla fått
erbjudande av kommunen om att sälja sina fastigheter till kommunen. Erbjudandet har
varit frivillig. Detta med bakgrund att fastigheterna kommer behövas eller delvis
behövas för den kommande skredsäkringen av Lyckornavägen och att ingreppen
bedöms så stora att det är nödvändigt att köpa in fastigheterna.
Syftet med inköpen är således att säkra den mark som kan komma att behövas för
kommande skredstabilitetsåtgärder. En ny detaljplan kommer tas fram där området görs
om till naturmark efter inköp. I ansökan till MSB ansöker man om ersättning för inköp
av de fastigheter som behövs för att säkra det allmänna intresset, Lyckornavägen.
Eftersom marken behövs för att kunna genomföra åtgärderna blir detta en del av
åtgärdskostnaden.
Tre av de fyra fastighetsägarna har tackat ja till kommunens erbjudande och dessa
fastigheterna köptes in under 2018. Den fjärde, som också är den fastighet där
ingreppen, inte kommer att bli så påtagliga tackade då nej men var medveten om att del
av fastigheten kan behövas för att säkerställa att Lyckornavägen inte drabbas av ett
eventuellt skred. Ägaren av denna fastighet var också den enda som bodde på adressen
permanent. Under året som har gått har fastighetsägaren kommit fram till att han inte
kan bo kvar på fastigheten med vetskapen om eventuellt kommande skred
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Rivning av de första tre bostadshusen har dragit ut på tiden, på grund av arbeten som
akut var tvunget att göras på vissa delar av Bratteforsområdet, men kommer att utföras
innan årsskiftet 2019/20.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Christer Bergsten
Mark- och exploateringsingenjör
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2017-06-14

§ 178

Dnr KS 2017/00340

Ansökan om statsbidrag hos Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär, genom delegationsbeslut 2017-05-22 av nämndens
ordförande, att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att ansöka om statsbidrag
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för hantering av skredrisken
på Lyckornavägen i Ljungskile.
Bidrag kan utgå med maximalt 60 % av bidragsberättigade kostnader. Inga
kostnadsberäkningar för åtgärder kan redovisas för närvarande. Vid genomförande av
åtgärder står kommunen för mellanskillnaden mellan faktiska kostnader och det
eventuella bidrag som kan erhållas från MSB. Ansökan ska vara MSB tillhanda senast
2017-08-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 132.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-23.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, delegationsbeslut 2017-05-22.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ansöka om statsbidrag hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för hantering av skredrisken på Lyckornavägen i
Ljungskile.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från (M)-gruppen, (L)-gruppen, (C)-gruppen och (KD)-gruppen i
kommunfullmäktige noterar till protokollet att Området runt Lykornavägen,
Bratteforsån och Alehagsgärdet har en väl dokumenterad hållfasthetsproblematik vilket
påverkar de närboende, skolskjutsar samt trafik till och från denna del av Ljungskile. Vi
anser därför att kommunen bör ta ett samlat grepp om dessa områden och lösa ut detta
skyndsamt.
Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2017-06-19
Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2017-06-20
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

{ffi:
$ 4e4

Somhöllsbyggnodsnömnden

2019-lI-r4
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Köp av Anfasteröd 1t57
Sommqnfotlning
Utredningen av ev, skredrisk vid Bratteforsån visade att del av Lyckornavägen låg i
farozonen och måste säkras upp. Längs vägen på östra sidan av Lyckornavägen på det
aktuella området ligger 4 st bostadshus. BohusGeos beräkningar visade pä altingrepp i
dessa 4 st fastigheter, mer eller mindre, åir oundvikligt varpå Uddevalla erbjöd
fastighetsägarna att under 2018 köpa in dessa fastigheter. 3 st fastighetsägare tackadeja
till erbjudandet. En av fastighetsägarna valde dock att inte sälja då hans fastighet enligt
utredningen troligtvis kunde klara sig med enbart mindre ingrepp. Han var också den
enda av fastighetsägama som bodde där permanent.
Under det sista året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inft)r framtiden i området, Han har känt mer vibrationer i marken under tiden
som lastbilar och grävmaskiner har kört förbi fastigheten under de akuta arbetena som
utförts vid Bratteforsån. Fastighetsägaren önskar därftir att även hans fastighet köps in
till det erbjudandet som han fick under 2018 d.v.s. 1 932 000kr
Rivningskostnaden för fastighetens byggnader bedöms till ca 200 000kr
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till ftirbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en ftirdel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som möjligt. De fastigheter som kOpts in kommer att
användas just ftir detta ändamåI. Genom att köpa in den sista av de 4 fastighetema längs
det aktuella området vid Lyckornavägen ökar således möjligheten att få Mark och
miljödomstolens medgivande till att fa utfüra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckornavägen kan säkras från ev. skred.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse daterad 20 1 9- 1 0- I 5
Köpekontrakt daterat 20 1 9- 1 0- I 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut g 9 daterad 2016-01-21
Kommunstyrelsens beslut $ 83 daterad 2016-03-30
Kommunfullmäktiges beslut $ 178 daterad 2017-06-14

Yrkonden
Jonas sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), stig olsson (c), Maria Johansson (L) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingama
Beslut
Samhallsbyggnadsnämnden beslutar

att ftireslå kommunfullmäktige att godktinna upprättat köpekontrakt gällande köp av
Anfasteröd 1:57

signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

{ffi:

Somhöllsbyggnodsnömnden

2019-tr-14

att föreslå ftir Kommunfullmäktige att uppdra åt samhällbyggnadsftirvaltningen
upprätta köpebrev, likvidavräkningar och andra erforderliga handlingar som krävs für
köpets slutförande samt söka lagfart ftir fastigheten
att foreslå für Kommunfullmäktige att ge ftirvaltningen i uppdrag att planera och
genomfüra rivning av fastigheten så snart den förvåirvats

att

ftireslå kommunfullmäktige att kompensera samhällsbyggnadsnämnden ftir hela
köpeskillingen av fastigheten samt rivningskostnad ftir byggnaderna på den samma

att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

J

srgnatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 283

Dnr KS 2019/00783

Detaljplan för Halla Stenbacken 1:89, ny brandstation
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillfällen får ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
föreslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd för denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen- Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från år 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar för antagandeprövning.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-07.
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-10-17 § 427.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25.
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1:89.
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken 1:89.
Plankarta Halla-Stenbacken 1:89.
Planbeskrivning Halla-Stenbacken 1:89.
Yrkanden

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 283

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--

Tjänsteskrivelse
2019-11-07

Handläggare

Översiktsplanerare Amanda Windeman
Telefon 0522- 69 61 41
amanda.windeman@uddevalla.se

Detaljplan för Halla Stenbacken 1:89, ny brandstation
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillfällen får ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
föreslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd för denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen- Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från år 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar för antagandeprövning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-07.
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-10-17 § 427.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25.
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1:89.
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken 1:89.
Plankarta Halla-Stenbacken 1:89.
Planbeskrivning Halla-Stenbacken 1:89.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen

1(2)
Dnr KS

2019/00783

Tjänsteskrivelse
2019-11-07

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Samhällsbyggnadsnämnden

Amanda Windeman
Översiktsplanerare

2(2)
Dnr KS 2019/00783

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

§ 427

Dnr SBN 2019/00717

Halla-Stenbacken 1:89, detaljplan för ny brandstation mm. Arb
624
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillfällen får ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
föreslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd för denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen-Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från år 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar för antagandeprövning.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1:89
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att godkänna den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen
att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av
ett mindre område vid Exercisvägen
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Sammanfattning

Räddningstjänstförbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillfällen får ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
föreslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd för denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen-Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från år 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar för antagandeprövning.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1:89
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken 1:89
Plankarta Halla-Stenbacken 1:89
Planbeskrivning Halla-Stenbacken 1:89
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet
att godkänna den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-09-25

att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av
ett mindre område vid Exercisvägen

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Mats Windmark
Planarkitekt

Dnr SBN 2019/00717

ANTAGANDEHANDLING

ARB 624

PLANBESKRIVNING tillhörande
detaljplan för del av fastigheten

HALLA-STENBACKEN 1:89 m fl
Ny brandstation mm för
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän
Västgötavägen/ Exercisvägen i Uddevalla stad
Upprättad av Samhällsbyggnad 2019-05-16
Reviderad 2019-09-20

BAKGRUND, SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Räddningstjänstförbundet Mittbohusläns nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per
år vid kraftiga vindar i vissa vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen
och annan nödvändig trafik vid sådana tillfällen får ta sig fram via gångvägar
fram till en liten bostadsgata och därifrån ut på det större gatunätet. Det centrala läget gör också att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan
hämmas av trafikstockningar. Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i
Uddevalla är nödvändig. Även om verksamheten sedan många år benämns
räddningstjänst används i detaljplanen det gamla invanda ordet brandstation.
Samordning med t ex ambulansverksamhet är inte aktuell.
I april 2013 presenterades Räddningstjänstförbundet MittBohuslän en lokaliseringsutredning som föreslår den plats som nu är aktuell i detaljplaneförslaget.
Motiven är bl a närheten till såväl väg 44 som den lokala pulsådern Västgötavägen.
Detaljplanearbetets huvudsyfte är att möjliggöra en ny brandstation i
detta område. Skisser visar att brandstationen, manöverytor, parkering
mm, liksom ett litet när-övningsområde, med god marginal inryms inom
kvarteret, men vid kommande projektering kommer fördjupade studier
av byggnader och tomt kommer att utföras. I dagsläget är det osäkert om
räddningstjänsten behöver hyra all kvartersmark inom planen.
Det bör läggas stor vikt vid gestaltningen av den nya brandstationen. Brandstationer brukar av tradition vara ”signalbyggnader” och denna borde inte utgöra något undantag med sitt relativt exponerade läge vid Västgötavägen.

Bakgrunden till att just detta område föreslås som tomt för ny
brandstation
Lokaliseringsutredningen (Bergström 2013) har gått igenom flera alternativa
placeringar i och i närheten av staden och funnit att nu föreslagen plats är den
mest lämpliga. Orsakerna är i korthet att det här finns tillgänglig mark i närhet
till det övergripande trafiknätet och med god åtkomst till förväntade större
”målpunkter”. Fördelaktiga insatstider förväntas således. Kommunens trafikutredningar visar att lokaliseringen inte ger upphov till nya trafikproblem. Ytterligare en fördel är att kommunen äger all berörd mark. Inget nytt har tillkommit
som skulle ge anledning till omvärdering av den föreslagna lokaliseringen.

HANDLÄGGNING
Detta detaljplanearbete handläggs och upprättas enligt reglerna i den version av
PBL (Plan- och Bygglagen) 2010:900, som trädde i kraft 2015-01-01. Planarbetet påbörjades genom att Kommunstyrelsen 2017-11-29 godkände att detaljplaneförslag upprättas på nu aktuell plats. Ärendet handläggs med s k utökat
förfarande.
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HANDLINGAR
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta i
skala 1:1000. Planbeskrivningens och utredningarnas illustrationer av byggnader och av markens disposition utgör endast exempel.
Till detaljplanen hör följande handlingar upprättade av Uddevalla kommun:
[x]
Planbeskrivning (denna handling)
[x]
Samrådsredogörelse
[x]
Utlåtande efter granskning
[x]
Fastighetsförteckning
[x]
Förenklad förstudie; Samhällsbyggnad 2017-09-09
[x]
Trafikutredning; Samhällsbyggnad 2018-08-17
Dessutom finns följande handlingar som inte är upprättade av Uddevalla kommun:
[x]
Arkeologi: Beslut från LST 2019-04-24
[x]
Bergteknisk besiktning, WSP 2019-03-22
[x]
Dagvattenutredning fas 1, Sigma Civil 2018-05-09
[x]
Dagvattenutredn fas 2, Sigma Civil 2019-08-16, rev 2019-09-13
[x]
Gatuutformning, förprojektering Sigma Civil 2019-06-12
[x]
Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2018-10-12,
[x]
Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2019-09-10
[x]
Lokaliseringsutredning, Bergström april 2013
[x]
Miljöteknisk markundersökning, Sigma Civil 2018-05-18
[x]
Naturvärdesinventering, Melica 2018-11-15
[x]
Riskanalys, transport av farligt gods, Norconsult 2019-03-27
[x]
Tomtutredning, Tyréns 2017-06-15
[x]
Tomtillustration, Mats o Arne arkitektkontor 2019-04-05
[x]
Trafikbullerutredning, Akustikverkstan 2019-04-26

PLANDATA
Läge, areal, markägoförhållanden
Planområdet ligger i den östra delen av Uddevalla, ca 1,5 kilometer från centrum. Planområdet gränsar till väg 44, Kurödsmotets sydvästra ramp, Västgötavägen, Kompanivägen och Exercisvägen samt Idaberget
Planområdets areal är ca 4,5 hektar.
Den absolut övervägande delen av planområdet ägs av Uddevalla kommun. En
del av marken är utarrenderad till Svevia/ Arrento, vilka är uppsagda till vårvintern 2020.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen enligt Miljöbalken (MB), Natura 2000
Inom planområdet finns inget riksintresse, men väg 44 samt Älvsborgsbanan
norr om planområdet är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt
MB 3:8.
Det finns inget Natura 2000-område inom eller i närheten av planområdet.

Översiktsplanen
Översiktsplanen för staden Uddevalla, som antogs 2017-10-11, pekar ut området för ”Verksamheter planerade”. Detta inrymmer även en brandstation.

Detaljplaner

Grönt område är detaljplanelagd mark
För södra delen av planområdet samt området väster om Excercisvägen gäller
detaljplan UA 1058 (1485-P95/1), antagen 1994-11-10. Den saknar genomförandetid. Området kring Östrabo Yrkes och bostäderna vid Excercisvägen kan
anses vara genomfört. Däremot anger planen en icke utbyggd öst-västlig gata
mellan Västgötavägen och Exercisvägen. Vidare anges att Excercisvägens anslutning till Västgötavägen i söder ska stängas av, vilket inte heller har genomförts.
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Utdrag ur detaljplan UA 1058
Längst in på Kompanivägen gäller detaljplan UA 1026 (1485-P91/3). Den antogs 1990-11-13 och saknar genomförandetid.
Väg 44 / Stadsmotorvägen, Kurödsmotet samt del av Västgötavägen ingår i detaljplan UA 189, fastställd av Kungl Majt 1966-02-25. Den saknar genomförandetid och är genomförd i de delar som ligger nära detta planområde.

Fastighetsplan
Längst in på Kompanivägen gäller en fastighetsplan (1485-P97/9). Den anger
fr a hur området ska indelas i bostadsfastigheter. Dagens indelning överensstämmer med fastighetsplanen och bostadsfastigheterna ligger utanför denna
detaljplan. Se även nedan.

5

Strandskydd
Strandskyddat område finns inte inom eller i närheten av planområdet.
Närmaste område är vid Bäveån, ca 175 meter från planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslaget innebär en komplettering av ett befintligt bebyggelseområde inom
tätorten. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Samhällsbyggnad anser att ett genomförande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.
Därmed krävs inte någon miljöbedömning. Reglerna om detta finns i Plan- och
Bygglagen samt i Miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Enligt Miljöbalken 4:1 får ingen påtaglig skada ske på områdets natur- och kulturvärden. Områdets värden är låga varför ingen påtaglig skada bedöms kunna
ske.
Vidare får inte något riksintresse påtagligt skadas. Samhällsbyggnad bedömer
att riksintresset väg 44 inte kommer att skadas. Se nedan under trafik. Riksintresset Älvsborgsbanan påverkas inte.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med riksintressena mm
enligt Miljöbalken.

Mark, topografi, vegetation
Stora delar av marken inom planområdet är ganska plan/ horisontell. Marken är
delvis grusbelagd, gräsbevuxen respektive hårdgjord. Centralt i området finns
en ca 10 meter hög trädbevuxen bergknalle. Norr om planområdet finns ett ca
40 meter högt berg, Idaberget. Det har utförts en naturvärdesinventering och
konsulten fann att fokus skulle läggas på Idabergets sydvästsluttning och marken nedanför. En del av området bedömdes ha ”påtagligt naturvärde”, medan
andra delen bedömdes ha ”visst naturvärde”. Vidare utreddes förutsättningarna
för korpen häckningsplats i bergssluttningen.
Efter det att den bergtekniska utredningen fullbordades minskades planområdet
så att området med värdefull natur inte ingår i planområdet. Likaså togs det
område bort där blocknedfall kan förekomma. Se nedan under rubriken
bergrasrisker.
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Geotekniska förhållanden och radon

Utdrag ur jordartskartan Gult = lera Rött = urberg
Kartan ska betraktas som en översikt
Geotekniska utredningar har utförts, med anledning av detta planarbete Bohusgeo 2018-10-12 och 2019-09-10. Stabiliteten har undersökts i flera olika sektioner; bl a vid Västgötavägen, vid den tänkta cirkulationsplatsen och nya gatan,
vid bostäderna sydväst om planområdet, vid bef gångtunnel samt gentemot Bäveån. Utredningarna bedömer att stabiliteten under nuvarande förhållanden är
tillfredsställande och att den planerade bebyggelsen och gatorna kan utföras
utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Schaktning vid sidan av Västgötavägen bör inte tillåtas på ett avstånd av 8 meter från släntkrön. Detta regleras
med en planbestämmelse.
Inom ett mindre område (A på kartan nedan) finns fastmark. Där kan grundläggning ske utan särskilda geotekniska åtgärder. Inom resten av planområdet
(B på kartan nedan) föreslås att byggnader grundläggs på spetsbärande pålar,
och troligen behövs lättfyllning inom delar av tomtmarken.
Byggnadstekniska åtgärder ska värderas av en byggnadskonstruktör vid val av
grundkonstruktion.
I samband med detaljprojektering av markarbeten ställer de rådande geotekniska förhållandena höga krav på geoteknisk utredning så att inte de befintliga
VA-ledningarna skadas. Eventuell markuppfyllnader ovanpå ledningarna måste
ske i samråd med Uddevalla Vatten/Västvatten.
Om grundläggning utförs inom område med berg bör radonmätning utföras.
Inom övriga områden har tre punkter uppmätts i fyllningen. Med ledning av de
uppmätta värdena, samt att jorden består av relativt täta material kan marken
klassas som lågradonmark.
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Bergrasrisker
En bergteknisk utredning har utförts av WSP 2019-03-22
Det lilla berget nära Västgötavägen kommer att sprängas ner helt och hållet för
att brandstationstomten ska fungera på ett bra sätt. Det kvarstående berget blir
”botten” för ett makadamlager som kommer under byggnad och körytor. Därmed erfordras således inga förstärkningar av detta berg.
Idabergets syd/sydväst/sida har däremot risk för blocknedfall. Ovanstående
karta visar inom vilket område som nedfallande stenblock kan hamna, om inte
skyddsåtgärder vidtas. Planområdet har minskats så att det farliga området
kommer utanför planområdet och därmed utanför kvartersmarken. Eftersom
inga bergsäkrande åtgärder ska utföras i slänten ska skyddsområdets utbredning tydligt markeras upp innan arbeten i närområdet påbörjas. Skyddsområdet
ska efter att arbetenas klarställts vara tydlig avspärrat och markerat så att tredje
man inte kan uppehålla sig inom skyddsområdet.
Schaktarbeten närmare slänten kan utföras genom att grävmaskin står utanför
skyddsområdet. Eventuellt kan det krävas en lång-grävare. Ej bergkunnig personal får inte uppehålla sig inom skyddsområdet.
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A: Det kan
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Fornlämningar
En arkeologisk utredning har utförts av Bohusläns museum i april 2019. Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar
inom planområdet. Länsstyrelsen beslutade 2019-04-24 att man ur antikvarisk
synpunkt inte har något att erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål.

Kulturmiljö
Den kommunala kulturmiljön 6:B berörs delvis av planen. Det rör sig om de
båda underofficersbostäderna väster om Exercisvägen, inom fastigheten HallaStenbacken 1:101. Planens kvartersmark ligger på sådant avstånd från underofficersbostäderna att ingen negativ påverkan kan befaras jämfört med dagens situation. Bostäderna ligger relativt högt och på en stor tomt samt har rivningsförbud och skyddsbestämmelser i gällande detaljplan.

Bebyggelse och tomtutformning
Den enda befintliga bebyggelsen inom planområdet finns i den nordöstra delen.
Det är några gamla förrådsbaracker, vilka ägs av kommunen. Barackerna är
tänkta att rivas ganska snart efter att de är tömda.
Del av marken inom planområdet hyrs ut/arrenderas ut till Svevia/ Arento som
bl a ställer upp väghållningsmaskiner och -utrustning. Svevia/ Arento är uppsagda från denna plats under vårvintern 2020.
Vidare finns det en tillfällig hundrastplats nära Västgötavägen. Den består av
en inhägnad markyta. Nya lokaliseringar diskuteras.
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Öster om planområdet finns ett småindustriområde som även innehåller byggvaruhandel, förråd och kontor.
Sydväst om planområdet finns ett bostadsområde med villor och små flerbostadshus.
Väster om planområdet finns två flerbostadshus som tidigare har varit officersbostäder. Se ovan under rubriken Kulturmiljö.
Nordväst om planområdet finns Östrabogymnasiets yrkesutbildningar. Vidare
finns det en verkstadsbyggnad som ägs av Arento men som ligger på kommunägd mark

Ovanstående illustration visar ett exempel på hur tomten kan disponeras. Annan utformning inom detaljplanens ram kan således bli aktuell
Planförslaget är medvetet utformat med stor flexibilitet m a p byggnaders placering, höjder mm. För att hushålla med marken och få korta invändiga avstånd
kan det mycket väl tänkas att ”centralbyggnaden” uppförs i flera våningsplan.
Det är även möjligt att ha någon eller några våningar ovanpå vagnhallen. Även
ur stadsbilds- och landskapsbildssynpunkt kan det finnas fördelar med en ”reslig” byggnad. Omgivande berg är ganska höga och stadsbilden är inte känslig.
Planen anger max nockhöjd om + 55 meter på den stora tomten, vilket är unge12

fär samma höjd som flera av de omgivande bergen har, förutom ovanpåliggande skog. Idabergets högsta punkt ligger på ca + 67 meter. Kommunikationsradiomast som betjänar brandstationen kan placeras inom tomten och får då
sticka upp över + 55 meter. Alternativt kan masten eventuellt placeras uppe på
Idaberget under förutsättning att kraftledningen inte kan skadas eller att kraftledningens högspänning inte stör telekommunikationen. Vidare ska masten
placeras på tillräckligt avstånd från Trafikverkets och kommunens vägar. Avståndet mellan kommunikations/telemast och vägområde (eller spårmitt) bör
vara minst lika långt som hela mastens totalhöjd plus 10 meter.
Samråd om mastens placering ska hållas med Trafikverket innan bygglov sökes.
Marken inom brandstationstomten bör disponeras så att det finns möjlighet till
en viss framtida expansion.
Förutom ”centralbyggnaden” kan det bli aktuellt med 1-2 plans förrådsbyggnader.
Förutom byggnader är det tänkt att tomten ska inrymma bl a idrottsplats, närövningsområde, parkeringsplatser. Det önskade större övningsområdet torde
inte kunna inrymmas inom planområdet, varför kommunen kommer att utreda
lämplig placering av denna. Det är för närvarande oklart om ytterligare verksamheter kan inrymmas inom planområdet.
På den lilla tomten i söder är högsta tillåtna nockhöjd + 40 meter.
Riskanalys avseende transport av farligt gods på väg och järnväg har utförts.
(Norconsult 2019-03-27). Den anger bl a att område inom 80 meter från väg 44
och avfartsrampen endast får användas till verksamheter som har låg personaltäthet. Tillåten markanvändning är parkering och upplag. Den relativt begränsade byggrätten medger även förråd.
Inom 50 meter från väg 44 och dess ramper är det på plankartan utlagt en
byggnadsfri zon (prickmark). Inga fasta oeftergivliga hinder får finnas inom 9
meter från vägkanten.

Tillgänglighet för rörelsehindrade m fl
”Kontorsdelen” av brandstationen behöver ha full tillgänglighet för rörelsehindrade och även stora delar av utomhusmiljön. När byggnader och tomtmark
projekteras ska givetvis BBR, Boverkets Byggregler, tillämpas.

Friytor
Verksamheten i en brandstation behöver i sig inga grönytor, men däremot kan en ”idrottsplats” för fysisk träning behövas. Behovet av grönytor är mest för att få en tilltalande stadsbild och för att ta hand om dagvatten. Trädplanteringar kan tillföra betydande estetiska värden
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Kollektivtrafik, gång- o cykelvägnät samt bilvägnät
Västgötavägen trafikeras av kollektivtrafik, bl a stadsbusslinje nr 6. Hållplatsen vid
Soldatvägen, på Västgötavägens nordvästra sida, ska finnas kvar och på Västgötavägens sydöstra sida ska det byggas en ny hållplats sydväst om Fossumsbergsvägen. De
hållplatser som finns på Västgötavägen närmare Kurödsmotet är tänkta att slopas, eftersom de inte får någon nämnvärd funktion. Gångavstånden mellan brandstationen
och busshållplatserna blir korta.
Gång- och cykelbanor finns utefter Västgötavägens sydöstra sida och delvis utefter
Exercisvägens sida. Det finns även ett stråk utefter Infanterivägen bort mot bl a Östrabogymnasiet och vidare ner mot Erik Dahlbergsgatan.

Planen förutsätter att det byggs en ny gata mellan Västgötavägen och Exercisvägen,
mitt emot Fossumsbergsvägen, vilken ska betjäna bl a brandstationen, Östrabo yrkes
och Rimnersområdet. Blåljustrafik får ha direkt utfart mot denna nya gata. Den nya
korsningen vid Västgötavägen föreslås bli mittemot Fossumsbergsvägen och det föreslås att korsningen byggs som en cirkulationsplats. Behovet av stoppljus att användas vid för utryckning får utredas närmare. Inga tomtutfarter får läggas direkt mot
Västgötavägen.
Utefter den nya gatans södra sida föreslås en gång- och cykelbana samt överfart över
Västgötavägen vid cirkulationsplatsen. I motsatta ändan föreslås gång- och cykelbanan anslutas mot befintlig bana och ansluta till Exercisvägens gång- och cykelbana i
båda riktningar.
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Övrig trafik till brandstationen, samt den nordöstra delen av kvarteret, föreslås ha anslutning mot Exercisvägen ungeföär så som illustrationen visar. Planen utesluter
dock inte att anslutning sker mot den nya gatan.
Befintlig korsning Soldatvägen/Västgötavägen föreslås vara kvar, i motsats till vad
som anges i nu gällande detaljplan.
Samhällsbyggnads trafikenhet har utfört en trafikutredning som bl a belyser hur trafiken på Västgötavägen/väg 172 samt väg 44 och Kurödsmotet påverkas av brandstationen. Trafikutredningens slutsats är att trafiksituationen i Kurödsmotet i dag är
besvärlig vid veckans maxtimmar, men att en etablering av brandstationen inte påverkar situationen nämnvärt, eftersom stationen endast generar en liten mängd trafik.
Sannolikheten för utryckning under maxtimmen är ganska låg och om maxtimmen
ändå skulle användas vid dimensioneringen skulle det krävas orimliga åtgärder.

Trafikverket planerar för en förändrad utformning av Kurödsmotet, fr a vad gäller
körfältsindelningen på Västgötavägen/väg 172 genom motet. Den nya utformningen
väntas leda till att framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Risken för att det
ska uppstå långa köer på avfartsramperna torde minska.
Oavsett etableringen av brandstation behöver kapaciteten och eventuella åtgärder i
Kurödsmotet utredas ytterligare, bl a mot bakgrund av att kommunen planerar ett
nytt industriområde vid Lillesjö, vid väg 172 någon kilometer norr om Kurödsmotet.
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Angöring och parkering
Brandstationstomten nås från Excercisvägen och den nya gatan, medan anslutning direkt mot Västgötavägen inte medges. All parkering ska givetvis ske på
kvartersmark. Nära den nya kvartersgränsen mot Idaberget föreslås en körväg
på kvartersmark så att den nordöstra delen av tomten kan nås utan att konflikt
med utryckningstrafiken uppstår. Västvatten medger inte att körvägen läggs
ovanpå nuvarande råvattenledningen eller vattenledning. Om ledningen någon
gång i framtiden skulle bytas ut kan man överväga ett utförande så att körväg
eller parkering kan anläggas ovanpå ledningen.

Teknisk försörjning
El
Det kommunala bolaget Uddevalla Energi svarar för tomtens elförsörjning.
De stora kraftledningar som korsar Västgötavägen och går upp på Idaberget
ska vara kvar tills vidare, men kan på sikt komma att läggas i jordkabel. Marken under och vid sidan om ledningen får inte förses med byggnader eller upplag, men däremot får fordon passera under ledningen. Ledningarna ägs av Vattenfall Eldistribution och Uddevalla Energi Elnät

Telenät, kommunikationskabelnät
Uddevalla Energi Stadsnät vill få med kanalisation för framtida fiberförbindelser.

Renhållning
Vid utformning och placering av brandstationen är det angeläget att soprum
mm placeras så att renhållningsfordonen behöver backa så lite som över huvud
taget är möjligt och så att ingen gångtrafik förekommer i närheten. Det kommunala bolaget Uddevalla Energi svarar för sophämtningen.

Uppvärmning
Befintliga fjärrvärmeledningar påverkas inte och den nya bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet.
Uddevallas fjärrvärme är ett mycket bra val ur miljösynpunkt. Val av uppvärmningssystem kan dock inte styras genom detaljplanebestämmelser. BBR,
Boverkets Byggregler, anger samhällets krav på bl a max tillåten energiförbrukning. Det kommunala bolaget Uddevalla Energi svarar för fjärrvärmenätet.
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Dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
En råvattenledning med diametern 600 mm och en vattenledning med diametern
300 mm passerar genom planområdet ganska nära Idaberget. Så länge nuvarande
ledningar ligger kvar får det inte anläggas någon körväg eller parkering ovanpå
ledningarna. Däremot kan man ha t ex gräsmatta eller planteringar som inte innebär någon större last ovanpå ledningen. Om ledningarna någon gång i framtiden skulle bytas ut i samma läge kan man överväga ett utförande så att körväg
kan anläggas ovanpå ledningarna, vilket skulle frigöra ”effektiv” tomtyta för
brandstationen. Därutöver finns flera andra kommunala VA-ledningar. Se dagvattenutredningens ”Bilaga 3- Befintligheter”. Samtliga befintliga ledningar på
blivande kvartersmark säkerställs med u-områden på plankartan. Se även under
rubriken geoteknik ovan.

Befintliga ledningar mm Se bilaga 3.
Tryckutjämnande åtgärder krävs vid ledningar som tillhör Uddevalla Vatten.
Dagvattenutredning har utförts av Sigma Civil. Fas 1 är upprättad 2018-05-09.
Fas 2 är upprättad 2019-08-16 och reviderad 2019-09-13.
Eftersom brandstationen är en samhällsviktig verksamhet behöver funktionen
kunna upprätthållas även vid skyfall. Det innebär att byggnader och utryckningsvägar inte får riskeras att översvämmas. För att byggnader och utryckningsväg ska klara skyfall utan att skadas föreslås att grundläggningsnivån som
lägst bör vara +29,9 meter, det vill säga 20 cm ovanför den nivå som vattnet till17

fälligt kan stiga till vid ett 100-års-regn. Alternativt behöver konstruktionen utformas för att klara en översvämning. Lämplig gatuhöjd framgår av +höjderna
på plankartan. Ur skyfallsperspektiv förväntas inte exploateringen förvärra situationen om höjdsättningen följer de redovisade principerna för nybyggnation,
t ex genom att inga instängda områden på kvartersmarken skapas. Vid höjning
av de två befintliga lågpunkterna inom planområdet krävs en noggrann markprojektering för att minska översvämningsrisken.
För fördröjning och rening av dagvatten från tak, parkeringsplatser, övningsområde och andra hårdgjorda ytor föreslås att dagvattnet leds med brunnar och ledningar till kassettmagasin, oljeavskiljare och slamfång. Erforderlig magasinsvolym är ca 350 m3. I utredningen föreslås lämpliga placeringar av magasinen.
Samhällsbyggnad anser det inte vara nödvändigt att reservera mark genom planbestämmelser eftersom sådana reservationer kan innebära en onödigt hög detaljeringsgrad och onödiga låsningar. Eftersom kommunen är exploatör kan frågan
bevakas mycket noga i projekteringsskedet.
Fördröjning av skyfall föreslås primärt ske i nedsänkta multifunktionella ytor
som bollplaner, parkeringsplatser eller dylikt. Ytlig avrinning därutöver sker i
vägområden/gatumark som inte är utryckningsvägar. Planområdet har i detta avseende ingen förbindelse med Västgötavägen.
I räddningstjänstens verksamhet ingår brandutbildning där handbrandsläckare
används. Släckvattnet kommer inte att innehålla skum eller andra miljöfarliga
föroreningar. Däremot kräver verksamheten att man på något sätt renar dagvattnet där det skulle kunna uppkomma spill eller dylikt. Detta görs lämpligen med
slamavskiljare och/eller oljeavskiljare.
Recipient för dagvatten från planområdet är Bäveån, vilket är en vattenförekomst i VISS och berörs av miljökvalitetsnormer. En utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte bidra negativt till den ekologiska och kemiska statusen för recipienten, förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder vidtas. Efter exploatering, och
med föreslagna åtgärder, kommer föroreningshalterna att underskrida samtliga
riktvärden. De diken som görs som svackdiken, d v s gräsbeklädda mjukskalade
diken, har goda fördröjnings- och reningsegenskaper. Ur reningssynpunkt kan
konstateras att halter av föroreningar i dagvattnet från området minskar jämfört
med dagens situation, förutsatt att föreslagna reningsåtgärder tillämpas. Mängden näringsämnen minskar, vilket medför en lägre påverkan på recipienten jämfört med nuläget. Detsamma gäller ämnen som kan påverka recipienten eller den
kemiska statusen negativt. De i utredningen framtagna värden ska anses som ungefärliga. Den faktiska reningseffekten blir beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. För att bibehålla reningseffekten behöver särskild fokus läggas på skötseln av anläggningarna.
Nedanför Idabergets sydvästra respektive sydöstra sida föreslås ca 300 meter diken anläggas eftersom mycket dagvatten kommer från det berget. Eftersom inga
bergsäkrande åtgärder ska utföras i den sydvästra slänten ska skyddsområdets
utbredning tydligt markeras upp innan arbeten i närområdet påbörjas. Skyddsområdet ska efter att arbetenas klarställts vara tydlig avspärrat och markerat så
att tredje man inte kan uppehålla sig inom skyddsområdet. Schaktarbeten närmare slänten kan utföras genom att grävmaskin står utanför skyddsområdet.
Eventuellt kan det krävas en lång-grävare. Ej bergkunnig personal får inte uppehålla sig inom skyddsområdet. Övriga diken föreslås anläggas inom brandstat18

ionstomten. Det kan noteras att Västgötavägen inte har någon avrinning mot
brandstationstomten.

Förslag på dagvattenhantering
Dagvatten får inte ledas till diken och trummor för väg 44.
Planeringen kan innebära att en stor del av planområdet hårdgörs. För att öka
grönytefaktorn kan tak utformas med ytskikt av gräs- eller sedum. OM parkeringsytor inte görs med tät asfalt ökar möjligheten till fördröjning.

MILJÖKVALITETSNORMER, MB 5 kap
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bl a föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i
vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.
Bäveån är recipient för dagvatten från planområdet. Ån omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
*Den ekologiska statusen för Bäveån är måttlig.
*Bäveån har inga problem med försurning eller övergödning.
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*Avsnittet av Bäveån uppnår för närvarande inte god kemisk status. Bedömningen bygger bl a på överskridande av halten för av PFOS från t ex släckskum, Det beror dessutom på att halter av PBDE och Hg överskrider EUs
gränsvärden, vilket i och för sig gäller i alla ytvatten i Sverige.
Med hänsyn till den planerade brandstationen kan det eventuellt finnas risk för
spill av släckskum eller liknande inom området. Det rekommenderas ovan att
särskilda skyddsåtgärder vidtas vid planering och byggande av brandstationen
för att minska utsläpp av sådana ämnen till recipienten. Planområdet bedöms
varken nu eller efter exploatering bidra negativt till den kemiska statusen med
hänsyn till nämnda prioriterade ämnen, om rekommenderade skyddsåtgärder
vidtas. Den generella bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för recipienten Bäveån.
Övriga miljökvalitetsnormer bedöms inte vara aktuella i det här planområdet.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅLEN
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver
de kvalitéer som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser
måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Uddevalla kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella
miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av
särskild betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för planförslaget.
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget bedöms ge en begränsad klimatpåverkan. Den nya brandstationsbyggnaden kommer att bli mer klimatsmart än den nuvarande brandstationsbyggnaden som är uppförd ungefär år 1960. I övrigt är det många funktioner
som helt enkelt flyttar inom staden och därmed varken ökar eller minskar klimatpåverkan.
God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd
miljö. Tillgängligheten är god. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas. Riktlinjer för beslutade miljökvalitetsnormer överskrids inte.

STÖRNINGAR, RISKER
En bullerberäkning har utförts. De enda bostäder som finns i närheten av detaljplanens nya gata, som är kommunal, är flerbostadshusen sydväst om planområdet. Utredningen visar att den nya gatan och brandstationen inte höjer trafikbullernivån för dessa hus. Huvudparten av den fordonstrafik som brandstationen alstrar kopplas nästan direkt till den trafikerade Västgötavägen, där trafiktillskottet således blir försumbart. Nattetid torde det vara mycket sällan som
utryckningsfordonens sirener behöver användas. Vid några utryckningar kommer Excercisvägen att utnyttjas, och på en lång sträcka går den genom områden där det inte finns några bostäder eller annat som är känsligt för utomhus20

buller. Således torde etableringen av brandstationen inte komma att medföra
några trafikbullerstörningar som överskrider riktvärdena. Inte heller några
andra störningar befaras.
Trafikverkets vägar påverkar inte planområdet ur trafikbullersynpunkt.
Riskanalys avseende transport av farligt gods på väg och järnväg har utförts.
(Norconsult 2019-03-27). Den anger bl a att område inom 80 meter från väg 44
och avfartsrampen endast får användas till verksamheter som har låg personaltäthet. Tillåten markanvändning är förråd och parkering.
Etableringen av brandstationen torde inte komma att begränsa funktionerna för
Älvsborgsbanan eller vägarna 44 och 172.
Om släckningskemikalier o dyl ska användas, t ex på närövningsområdet,
måste avrinningen och ev rening ordnas så att inte förorenat dagvatten kommer
ut i omgivningen. Övriga aspekter att beakta under planering, projektering och
byggnation vad gäller miljöskyddet är rening av tvättvatten från fordon,
slangar, utrustning mm, tvätt av kläder och omhändertagande av tvättvatten
samt ev buller från när-övningsplatsen.

Markföroreningar
Det har utförts en markmiljöundersökning. I rapporten anges bl a följande:
Vid de två punkter där halter överskrider MKM (mindre känslig markanvändning) finns anledning att göra en mindre omfattande sanering för att säkerställa
markmiljön i området. Se röda punkter på nedanstående karta. I övrigt finns
metaller spridda i området understigande riktvärdet för MKM. De innebär inte
en risk för området där de ligger men om de flyttas vid byggnation behöver
massorna tas om hand på rätt sätt. Föroreningar har även påvisats i grundvattnet, men dessa bör inte utgöra en risk, förutsatt att vattnet inte används som
dricksvatten eller för bevattning. Asfalten i undersökningsområdet anses inte
innehålla stenkolstjära och får återanvändas fritt inom trafikprojekt utan krav
på redovisning. Restriktioner kan dock förekomma i känsliga områden. Om asfaltmassorna inte kan återanvändas, utan massorna behöver deponeras, ska de
lämnas till godkänd mottagare.
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Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas
in till kommunen innan ett eventuellt schaktarbete påbörjas.
Enligt 10 kap 11 § i miljöbalken (SFS 1998:808) ska den som äger eller brukar
en fastighet ”oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön”.
Undersökningen är en stickprovsprovtagning, vilket innebär att det på fastigheten kan finnas föroreningar som inte har påvisats.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Kommunen är huvudman för drift och underhåll av allmänna platser inom och
utanför planområdet, d v s gator, parkmark och naturmark.
Planens genomförandetid är fem år, se nedan. Slutdatum skrivs på plankartan.
För planområdet ska gälla normalkrav enligt PBL avseende bygglovplikten.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
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Tidplan för detaljplanearbetet
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas:
SBN godkänner planen
KS godkänner planen
KF antar planen tidigast
Laga kraft tidigast

17 oktober 2019
27 november
11 december
mitten av januari 2020

SBN= Samhällsbyggnadsnämnden
KS= Kommunstyrelsen
KF= Kommunfullmäktige
Laga-kraft-datum ovan förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas

Genomförandetid
Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen har vunnit laga kraft och
varar i 5 år. Slutdatum påtecknas plankartan.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla oförändrad, så
länge som kommunen inte ändrar eller upphäver planen.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för ombyggnad, nybyggnad och drift av all allmän plats.
Kommunen är exploatör och avser att hyra ut brandstationen till Räddningstjänstförbundet MittBohuslän. Om det inte blir någon konflikt med brandstationens verksamhet kan ev delar av planområdet kvartersmark arrenderas ut till
annan verksamhet.

Avtal
Kommunen är såsom markägare och exploatör ena parten i samtliga nedanstående avtalsfrågor.
Det kan upprättas ett genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB angående
eventuell flyttning av befintliga VA-ledningar.
Eventuellt kan det behövas ett avtal även med Uddevalla Energi angående
fjärrvärme- och elanslutning.
Kommunen äger nästan all mark inom och intill planområdet. Dock innebär
utbyggnaden av cirkulationsplatsen på Västgötavägen vissa små intrång på de
privata fastigheterna Halla-Stenbacken 1:88 och 1:102 i korsningen med Fos23

sumsbergsvägen. I första hand bör kommunens förvärv av gatumark regleras
genom avtal.
Ombyggnaden av Exercisvägen innebär att den norra infarten till HallaStenbacken 1:101 behöver flyttas (eller stängas). Detta bör regleras i ett avtal.
Se nedan.
Arrendevtalen med Arento/Svevia är uppsagda till vårvintern 2020.
Hyresavtal behöver upprättas med Räddningstjänstförbundet MittBohuslän.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Huvuddelen av planområdet ligger på den kommunägda stamfastigheten HallaStenbacken 1:89, men mindre delar av planområdet berör även mindre delar av
likaledes kommunägda Halla-Stenbacken 1:93 och Bikupan 24
Från Halla Stenbacken 1:89 kan det avstyckas en fastighet för den stora
”brandstationstomten” och en fastighet för den lilla tomten söder om den nya
gatan.
Allmän plats föreslås ligga på kommunägd stamfastighet. Mindre delar av
Halla-Stenbacken 1:88 och 1:102 kan regleras över till kommunens stamfastighet Halla-Stenbacken 1:93
Skifte 2 av Halla-Stenbacken 1:93 kan läggas samman med Halla-Stenbacken
1:89.
En mindre del av Bikupan 24, som är kvartersgata, ska vara allmän plats och
behöver därför regleras över till Halla- Stenbacken 1:89. Båda fastigheterna
ägs av Uddevalla kommun.
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Ledningsrätter
Om genomgående allmänna ledningar ligger kvar eller flyttas inom kvartersmark är det önskvärt att ledningsrätt söks. För ledningar som ligger på blivande
allmän plats är det inte aktuellt med att söka nya ledningsrätter. Följande ledningsrätter kommer att finnas kvar: 1485K-07/160.1; 1485 K-07/160.2 samt
1485K-11/14.1
Servitut
Följande vägservitut inom Kompanivägen saknar i dag funktion och bör upphävas: 1485K-63/1935.1; 1485K-2/1931.1; 1485 K-65/1929.1; 1485K11/1929.1; 1485K-73/1938.1
Följande vägservitut inom Infanterivägen ska ändras när infarten blir gata i
stället för kvartersmark: 1485K-95/25.2
Ansökan
Ansökan om fastighetsbildning görs av exploatören eller ledningsägaren och
behandlas av den kommunala lantmäterimyndigheten. I de flesta fall betalar
sökanden.
FASTIGHETSKONSEKVENSER, INLÖSEN, FÖRÄNDRAD INFART
Halla- Stenbacken 1:88 ska avstå mark för gatuändamål till Uddevalla kommun
i korsningen Västgötavägen- Fossumsbergsvägen. Befintlig gatumark gör redan nu ett litet intrång på 1:88. I första hand ska givetvis ett avtal eftersträvas.
Om avtal inte skulle träffas ger en lagakraftvunnen plan kommunen lösenrätt
till allmän-plats-marken. Vid ev inlösen finns det en praxis hur marken ska
värderas.

Halla- Stenbacken 1:102 ska avstå mark för gatuändamål till Uddevalla kommun i korsningen Västgötavägen- Fossumsbergsvägen. I första hand ska givetvis ett avtal eftersträvas. Om avtal inte skulle träffas ger en lagakraftvunnen
plan kommunen lösenrätt till allmän-plats-marken. Vid ev inlösen finns det en
praxis hur marken ska värderas.
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Halla-Stenbacken 1:101 blir p g a Exercisvägens ombyggnad av med sin nuvarande infartsväg från norr, medan nuvarande infart från söder inte berörs. Om
fastighetsägaren vill ha kvar en infart mot norr går den att flytta till Infanterivägen. Kommunen bör bekosta en sådan ombyggnad.

VÄGNAMN, ADRESSER OCH KVARTERSNAMN
Kommunen har en namnberedningsgrupp som föreslår nya gatunamn och kvartersnamn. Nya namn bereds av Samhällsbyggnadsnämnden och fastställs av
kommunfullmäktige medan t ex justeringar av vägsträckningar beslutas av
SBN.
Den nya förbindelsegatan mellan Västgötavägen och Excercisvägen behöver
namnsättas, och preliminärt blir det en förlängning av Fossumsbergsvägen.
Brandstationsfastigheterna ska ges kvartersnamn.
Samhällsbyggnad önskar att Räddningstjänstförbundet under plangranskningen
funderar ut vilket namn som de vill ge stationen. Några alternativ är ”Uddevalla nya brandstation” eller helt enkelt ”Uddevalla Brandstation”. Under de
första åren kan man i det senare fallet ange t ex ”Uddevalla Brandstation vid
Västgötavägen”. Det är förbundet såsom verksamhetsutövare som bestämmer
namnet, men samråd bör dessförinnan ske med kommunens namnberedning.

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Planens genomförandekostnad/ budgetering
Uddevalla kommun får utgifter för byggandet av den nya brandstationen, men
den kommer sedan att hyras ut till Räddningstjänstförbundet MittBohuslän. Det
finns medel upptagna i kommunens budget.
Kommunen kommer också att få utgifter för att bygga den nya gatan mellan
Västgötavägen och Exercisvägen samt cirkulationsplatsen på Västgötavägen.
Dessa måste inarbetas i Samhällsbyggnads gatubyggnadsbudget. Därefter blir
det givetvis en årlig driftskostnad. Samtidigt bör noteras att gatuförbindelsen
och cirkulationsplatsen blir till nytta för en betydligt större krets än brandstationens användare.
Vatten, spillvatten och dagvattenslutning
Kommunen betalar en anläggningsavgift till Uddevalla Vatten AB, i enlighet
den av Kommunfullmäktige beslutade taxa som gäller när förbindelsepunkt är
upprättad.
El- och fjärrvärmeanslutning
Kommunen betalar anläggningsavgifter till Uddevalla Energi, i enlighet den av
Kommunfullmäktige beslutade taxa som gäller när förbindelsepunkt är upprättad eller när fjärrvärmeanslutningen är klar.
Planavgift
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I samband med (bygg)anmälan ska full planavgift betalas enligt kommunfullmäktiges taxa. Eftersom projektenheten delvis bekostar detaljplanens utredningar föreslås justeringsfaktorn vara 1,5.
UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan Samhällsbyggnad söka marklov resp
bygglov hos jävsutskottet. En lovansökan som stämmer med detaljplanen ska
beviljas. Vidare kan Samhällsbyggnad söka fastighetsbildning hos den Kommunala Lantmäterimyndigheten. Avstyckning är ingen förutsättning för att
bygglov ska beviljas.
Anvisningarna i de utförda utredningarna ska följas vid projektering såväl inom
tomtmark som inom allmän plats. När projektering görs kan kompletterade utredningar behöva göras.
MEDVERKANDE I PLANARBETET
Följande har medverkat från kommunen:
Författare av detaljplanen: Mats Windmark, Samhällsbyggnad
Genomförandefrågor mm: Victor Kullgren, Samhällsbyggnad
Renritning mm:
Daniel Andersson, Samhällsbyggnad
Hemsida:
Malin Kolviken, Samhällsbyggnad
Expediering mm:
Eva Schröder, Samhällsbyggnad
VA-frågor:
Västvatten

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNINGEN
Efter granskningen har
-Geoutredningen kompletterats och därefter har planbeskrivningen kompletterats
-Dagvattenutredningen kompletterats och därefter har planbeskrivningen kompletterats.
-Planbeskrivningen kompletterats p g a Lantmäteriets synpunkter.
Dessa förändringar av planhandlingarna betraktas som revideringar. Inga sakägare berörs negativt av dessa revideringar. I sin egenskap av markägare och
exploatör har kommunen inget att erinra mot revideringarna.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Martin Hellström
Plan o Exploateringschef

Mats Windmark
planarkitekt
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samhallsbyggnad@uddevalla.se
Ert ärendenummer ARB 624

Granskningsyttrande över detaljplan för del av HallaStenbacken 1:89 m.fl. ny brandstation i Uddevalla
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2019-05-16 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt.
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Däremot befaras att:
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Hälsa och säkerhet
Dagvattenutredning
En lågpunktsanalys har utförts och redovisas i dagvattenutredningen,
utredningen påpekar dock att analysen inte är kopplad till en viss nederbörd
eller återkomsttid. Utredningen konstaterar att vattennivån inom
planområdet skulle kunna stiga till +30,00 om alla lågpunkter fylldes med
vatten. Länsstyrelsen anser inte att enbart en lågpunktskartering är
tillräckligt som bedömningsunderlag. Den behöver kompletteras med analys
av markavrinningen och konsekvenserna av ett 100-årsregn. Vad
Länsstyrelsen kan utläsa har utredningen i dagsläget endast tittat på ett 10Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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årsregn. Mer information om skyfallskartering finns i MSB:s ”Vägledning
för skyfallskartering” och i Länsstyrelsens ”Rekommendationer för
hantering av översvämning vid skyfall”.
I dagvattenutredningen står att byggnader bör ha en golvnivå som är lägst
+30,30 m för att klara ett skyfall. Utryckningsvägar ska ha lägsta vägnivå på
+30,30. Den nya Exercisvägen bör utformas så att en eventuell lågpunkt är
lägre än +30,20. I sista meningen antar Länsstyrelsen att det saknas ett
”inte”?
Länsstyrelsen skulle också vilja påpeka att även konstruktionen under
golvnivå kan ta skada vid en översvämning och att det därför är lämpligt att
reglera t.ex. lägsta grundläggningsnivå eller ange att konstruktionen under
en viss nivå behöver utföras så att den klarar en översvämning.
Utredningen konstaterar att övningsområde, parkeringsplatser,
uppställningsytor m.m. är ytor som tål att översvämmas. En brandstation
utgör samhällsviktig verksamhet och verksamheten ska kunna fungera
normalt även vid skyfall/översvämning. Det är viktigt att de ytor som
accepteras som översvämningsytor stäms av med räddningstjänsten. Det kan
finnas parkeringsytor, uppställningsytor etc. som inte får översvämmas om
verksamheten ska fungera.
När nödvändiga åtgärder är utredda behöver det säkerställas på plankartan
att de genomförs (t.ex. lägsta nivå för byggnad) eller är möjliga att
genomföra (t.ex. utrymme för översvämningsyta). Det är även viktigt att
säkerställa att inte släckvatten o dylikt från övningsområdet går ut i
dagvattnet och når Bäveån?
Geoteknik
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts yttrande,
daterat 2019-08-23, som fortsatt måste beaktas. I yttrandet framgår att
förutsättningar för föreslagna trafikåtgärder saknas och stabiliteten för
eventuella höjningar av marken vid utbyggnad av gator och ny
cirkulatinsplats behöver klarläggas. Likaså behöver stabilitetsförhållandena
för området i sydväst bedömas samt tydliggöras att stabiliteten inte kommer
att påverka planområdet och dess omgivningar. Bedömning av
stabilitetsförhållandena för planområdet mot gång- och cykelvägen som
ansluter till gång- och cykeltunneln under Västgötavägen behöver också
göras. Vidare saknas redovisning av stabilitetsförhållanden för den branta
slänten vid Bäveån och klarläggande om en låg stabilitet vid Bäveån kan
påverka stabliteten för aktuellt planområde. Eventuella åtgärder eller
restriktioner behöver fortsatt säkerställas i planen.

Sida
2(4)

YTTRANDE
2019-08-28

Diarienummer
402-26152-2019

Synpunkter på granskningshandlingen
Bergrasrisk
Vid Idabergets syd/sydvästsida finns det risk för blocknedfall enligt
bergteknisk utredning. Planområdet har minskats så att det farliga området
där nedfallande block kan hamna kommer utanför planområdet och
föreslagen kvartersmark. Ett skyddsområde planeras vid Idabergets
syd/sydväst-sida. Enligt planbeskrivningen ska skyddsområdet tydligt
markeras upp innan arbeten i närområdet påbörjas. När arbetena är klara ska
området vara tydligt avspärrat och markerat. Länsstyrelsen bedömer dessa
åtgärder som tillräckliga. Länsstyrelsen vill samtidigt upplysa om att
naturmiljön vid bergsbranten bör lämnas orörd för att rädda boplatserna för
korpen.
Riskanalys tranport av farligt gods
En riskanalys för transport av farligt gods är utförd. Riskanalysen föreslår
två åtgärder:
-

Fasader riktade mot rampen och väg 44 på brandstation uppförs i
obrännbart material i lägst brandklass EI30 inom 75 meter.

-

Området inom 80 m från väg 44 och 25 m från avfartsrampen och
Västgötavägen används endast till verksamhet som medför låg
persontäthet.

Plankartans utformning överensstämmer med slutsatserna i riskanalysen.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att verksamhet som
medför låg persontäthet enligt riskanalysen kan accepteras inom 80 meter
från väg 44 och inom 25 m från avfartsrampen och Västgötavägen. Med låg
persontäthet avses enligt riskanalysen verksamhet som parkering, förråd
eller dylikt.
Vad gäller den första åtgärden att fasader på brandstation inom 75 m mot
ramp och väg 44 kan Länsstyrelsen inte se att detta är aktuellt då
brandstationen ligger på betydligt längre avstånd från dessa vägar.
Kulturmiljö
En arkeologisk utredning har våren 2019 genomförts inom planområdet.
Inga fornlämningar har påträffats.
Ny brandstation planeras uppföras inom ca 65 till 110 meter från två
byggnader som utpekas ut i KMV-program för Uddevalla kommun, miljö nr
6:B (f.d. Bohusläns regememte). Två byggnader som har anknytning till
regementet är flerbostadshusen på Exercisvägen som var avsedda för
underofficerare. Länsstyrelsen bedömer inte att detaljplanens genomförande
får någon negativ påverkan på den utpekade kulturmiljön utifrån
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skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Därmed finns inga hinder ur
kulturmiljösynpunkt.
Trafik
Trafikverket anger i yttrande daterat 2019-07-12 att tidigare synpunkter har
hanterats och har inget nytt att tillägga.

Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson efter
föredragning av planarkitekt Matilda Wirebro. I den slutliga handläggningen
har även företrädare från vattenavdelningen, naturavdelningen,
kulturmiljöenheten och enheten för samhällsskydd och beredskap
medverkat.

Nina Kiani Janson
Matilda Wirebro
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
SGI
Trafikverket
Bohusläns museum
Länsstyrelsen/
Enheten för samhällskydd och beredskap, Karin af Geijerstam
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2019-10-14
ARB:624

ANTAGANDEHANDLING
GRANSKNINGSUTLÅTANDE över
detaljplan för del av fastigheten

HALLA STENBACKEN 1:89
Ny brandstation mm vid
Västgötavägen/ Exercisvägen i Uddevalla stad
Planen är upprättad av Samhällsbyggnad
Utlåtandet är upprättat av Samhällsbyggnad
HANDLÄGGNING AV GRANSKNINGEN
Planförslag upprättat 2019-05-16 har varit utställt för granskning i
Stadsbiblioteket och på Kontaktcenter i Rådhuset, under tiden 2019-06-25 2019-08-22. Länsstyrelsen har beviljats förlängd svarstid t o m 2019-08-30.
Förslaget fanns även på kommunens hemsida www.uddevalla.se.
Planen har handlagts med s k utökat planförfarande. Kungörelse om granskningen
infördes i Bohusläningen samt anslogs på kommunens digitala anslagstavla
2019-06-25. Underrättelse om granskningen skickades 2019-06-24 till sakägarna
enligt fastighetsförteckningen samt till Länsstyrelsen m fl myndigheter. (Se
sändlistan).
P g a synpunkter från Länsstyrelsen och Statens Geotekniska Institut under
granskningen har dagvattenutredningen och den geotekniska utredningen
kompletterats. Även Lantmäteriets synpunkter har föranlett några justeringar. Se
nedan.
Plansamrådet sammanfattades och kommenterades i en samrådsredogörelse
daterad 2019-05-16. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-16 att ett
genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande
miljöpåverkan.
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SAMMANDRAG AV INKOMNA GRNASKNINGSYTTRANDEN samt
SAMHÄLLSBYGGNADS KOMMENTARER
1 Länsstyrelsen, 2019-08-28
1 A Länsstyrelsens bedömer, med hänsyn till grunderna i 11 kap 10§ PBL, och nu
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att prövas
av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
*Riksintresse kommer att skadas påtagligt,
*Mellankommunal samordning blir olämplig,
*Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs,
*Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser,
Däremot befaras att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kommentarer: Se nedan. Kommunen bedömer numera att samtliga erinringar
har hanterats på sådant sätt att planen efter revideringen kan anses vara lämplig.
1 B Dagvattenutredningen behöver kompletteras med en analys av markavrinningen och konsekvenserna av ett 100-årsregn. Även konstruktioner under
golvnivån kan ta skada vid en översvämning. Viktigt att de ytor som kan bli
översvämningsytor stäms av med räddningstjänsten. Utredningens resultat torde
kräva att lämpliga planbestämmelser införs.
Kommentarer: Dagvattenutredningen har bearbetats och kompletterats.
Ytterligare samråd har därefter skett med Länsstyrelsen i denna fråga. Planbestämmelse om lägsta höjd för icke vattentålig grundkonstruktion har införts.
Avstämning har skett med Räddningstjänstförbundet angående vilka ytor mm som
är samhällsviktiga och därmed aldrig får översvämmas. Detta anges i
dagvattenutredningen och i beskrivningen. Planhandlingarna har reviderats enligt
ovan. Inga sakägare bedöms påverkas negativt av revideringarna.
1 C Viktigt att säkerställa att inte släckvatten o dyl från övningsområdet når
Bäveån.
Kommentarer: I räddningstjänstens verksamhet ingår brandutbildning, men övning med
handbrandsläckare o dyl kommer att ske på ett övningsområde på annan plats, vars
etablering och utformning kommer att prövas noggrant. Inom och i närheten av
planområdet kommer inte släckskum eller andra föroreningar att hanteras. Däremot
kräver verksamheten att man på lämpligt sätt renar dagvattnet där det skulle kunna
uppkomma spill eller dylikt. Detta görs lämpligen med slamavskiljare och/eller
oljeavskiljare. Planhandlingarna har reviderats enligt ovan. Inga sakägare bedöms
påverkas negativt av revideringarna.
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1 D Yttrandet från SGI måste beaktas i sin helhet. Av yttrandet framgår att
stabiliteten för ev höjningar av marken vid utbyggnad av ny gata och
cirkulationsplats måste klarläggas. Likaså behöver stabilitetsförhållandena i
områdets sydvästra del klarläggas liksom området mot gång- och cykeltunneln.
Vidare saknas redovisning av stabilitetsförhållandena mot Bäveån. Eventuella
åtgärder eller restriktioner behöver fortsatt säkerställas i planen.
Kommentarer: Se punkt 2 nedan. Geoutredningen har bearbetats och
kompletterats. Ytterligare samråd har därefter skett med Länsstyrelsen och SGI i
denna fråga. Slutsatsen är att inga stabilitetsproblem föreligger. Planhandlingarna
har därefter reviderats. Boverket avråder från planbestämmelser om
lastbegränsning. Inga sakägare bedöms påverkas negativt av revideringarna.
1 E Planens hantering av bergrasfrågorna är tillräckliga.
Kommentarer: Noteras.
1 F Naturmiljön vid bergbranten bör lämnas orörd för att rädda boplatserna för
korpen.
Kommentarer: Instämmer. Det är kommunens definitiva avsikt att inte röra
bergsslänten och det område där eventuella nedfallande stenblock kan landa.
Därmed berör exploateringen inte heller korpens boplatser. Se även 1 E ovan.
1 G Plankartans utformning överensstämmer med slutsatserna i riskanalysen
avseende transport av farligt gods.
Kommentarer: Noteras.
1 H Det finns inga hinder ur kulturmiljösynpunkt.
Kommentarer: Noteras.
1 I Trafikverket anger i sitt yttrande 2019-07-12 att tidigare synpunkter har
hanterats och har inget nytt att tillägga.
Kommentarer: Noteras. Se yttrande 7 nedan.

2 Statens geotekniska institut, 2019-08-23
2 A Stabiliteten för eventuella höjningar av marken vid utbyggnad av gator
behöver klarläggas.
Kommentarer: Geoutredningen har bearbetats och kompletterats, Bohusgeo
2019-09-10 och 2019-10-10. Slutsatsen är att inga stabilitetsproblem föreligger.
Planhandlingarna har därefter reviderats. Inga sakägare bedöms påverkas negativt
av revideringarna.Se även punkt 1 D ovan.
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2 B Stabilitetsförhållandena ska bedömas från planområdet mot gång- och
cykelvägen.
Kommentarer: Geoutredningen har bearbetats och kompletterats, Bohusgeo
2019-09-10 och 2019-10-10. Slutsatsen är att inga stabilitetsproblem föreligger.
Planhandlingarna har därefter reviderats. Inga sakägare bedöms påverkas negativt
av revideringarna.Se även punkt 1 D ovan.
2 C Saknar redovisning av stabilitetsförhållanden för den branta slänten vid
Bäveån och önskar ett klarläggande avseende om låg stabilitet vid Bäveån kan
påverka stabiliteten för aktuellt planområde.
Kommentarer: Geoutredningen har bearbetats och kompletterats, Bohusgeo
2019-09-10 och 2019-10-10. Slutsatsen är att inga stabilitetsproblem föreligger.
Planhandlingarna har därefter reviderats. Inga sakägare bedöms påverkas negativt
av revideringarna. Se även punkt 1 D ovan.
2 D Ser från geoteknisk synpunkt att planläggning är möjlig, förutsatt att
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i
planen.
Kommentarer: Se ovan.
2 E Har inga synpunkter avseende bergteknik i detaljplanen.
Kommentarer: Noteras. Se även 1 E ovan.

3 Västvatten, 2019-08-19
U-området för råvattenledningen och vattenledningen söder om Idaberget
behöver ha en bredd på 12 meter. Det innebär 6 meter utöver
granskningshandlingens u-område.
Kommentarer: Vid ytterligare samråd med Västvatten har framkommit att de
”tillkommande” 6 meterna u-område får ha körväg och/eller parkering. De
”ursprungliga” 6 meterna får med nuvarande ledningar inte ha körväg eller
parkering. Däremot går det givetvis bra att ha t ex gräsmatta, rabatter eller annat
som inte ökar belastningen på marken och ledningarna. Om ledningarna någon
gång i framtiden skulle bytas ut kan utförandet bli sådant att körväg och parkering
ur teknisk synpunkt kan anläggas inom hela det 12 meter breda u-området.
4 Lantmäteriet, 2019-06-07
Har ett antal synpunkter på plankartan och beskrivningen.
Kommentarer: Handlingarna har reviderats enligt lantmäteriets synpunkter. Inga
sakägare bedöms påverkas negativt av revideringarna.
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5 Samhällsbyggnad Trafik- och förvaltning, 2019-08-22
5 A Om björkarna längs Exercisvägen påverkas i det nya förslaget eller under
byggprocessen bör det kollas om de omfattas av biotopskydd.
Kommentarer: I första hand avses detaljprojekteringen utformas så att björkarna
inte påverkas. I annat fall behöver dispens sökas.
5 B Förslag till ny placering av hundrastplatsen bör tas fram.
Kommentarer: Det finns förslag från förvaltningen på nya lokaliseringar av
hundrastplatsen.
5 C Om tillfarten till Halla-Stenbacken 1:101 flyttas kan ett grönområde beröras.
Kommentarer: Plankartan har reviderats genom att vägområdet utökas. Inga
sakägare bedöms påverkas negativt av revideringarna.

6 Camilla Salstam Stake och Kent Stake, Soldatvägen 2, Halla- Stenbacken
1:60, 2019-08-22
Vill att nuvarande korsning Exercisvägen- Västgötavägen stängs, precis som nu
gällande detaljplan från år 1994 anger. Skälet är att om korsningen bibehålles
kommer trafiken att öka betydligt vilket kommer att störa bostadsområdet
Soldatvägen/ Kompanivägen.
Kommentarer: Det område som är markerat med rött på figuren nedan undantas
från antagande i den nya detaljplanen. Därmed fortsätter nu gällande detaljplan
från år 1994 att gälla även framgent. 1994 års plan anger ju, precis som Salstam
Stake skriver, att korsningen ska stängas. Av någon anledning är dock 1994 års
plan inte genomförd i detta avseende. Slutsatsen är att Salstam Stakes synpunkter
tillgodoses. Salstam skulle kunna begära att avstängningen, och därmed 1994 års
detaljplan, genomförs när den nya cirkulationsplatsen och Exercisvägens
anslutning dit är byggd.

Röd markering visar område som undantas från antagande
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Följande har inga erinringar/ tillstyrker/ inga synpunkter
7 Trafikverket, 2019-07-12
8 Kommunledningskontoret, 2019-07-09
9 Samhällsbyggnads Miljöprövnings- och tillsynsenhet, 2019-08-20
10 Uddevalla Energi, 2019-08-27
11 Kultur- och fritidsnämnden, 2019-09-18

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNINGEN
Efter granskningen har
-Geoutredningen kompletterats och därefter har planhandlingarna kompletterats
-Dagvattenutredningen kompletterats och därefter har planbeskrivningen kompletterats.
-Planbeskrivningen kompletterats p g a Lantmäteriets synpunkter.
Dessa förändringar av planhandlingarna betraktas som revideringar. Inga sakägare
berörs negativt av dessa revideringar. I sin egenskap av markägare och exploatör har
kommunen inget att erinra mot revideringarna.

UNDERRÄTTELSE OM UTLÅTANDET
Utlåtandet skickas för kännedom till:
Camilla Salstam Stake och Kent Stake, Soldatvägen 2, Halla- Stenbacken 1:60
Länsstyrelsen
VEM ÄR BERÄTTIGAD ATT ÖVERKLAGA ETT PLANANTAGANDE?
Följande ska få en överklagandehänvisning om detaljplanen antas:
Ingen sakägare bedöms vara berättigad att överklaga.
Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning om detaljplanen antas.

Mats Windmark
planarkitekt

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 284

Dnr KS 2019/00827

Uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan och en
klimatanpassningsplan
Sammanfattning

I Strategisk plan för mandatperioden står bland annat att en hållbar miljömässig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med
målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Det finns även en lag om
kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som innebär ska det i varje kommun ska ha
en aktuell energiplan. Nuvarande energiplan antogs 2015 och gäller till 2019. Minskad
energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktig åtgärd för att
minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet. Nuvarande lag från 1977 om
kommunal energiplanering är enligt Energimyndigheten föråldrad. Det finns förslag till
regeringen om ändring till lagstiftning om kommunal energi och klimatstrategi/plan.
Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som
inte kan förhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka
verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Klimatanpassningsplan handlar om
att utreda vilka anpassningar som är aktuella för Uddevalla kommun samt minska
sårbarheten och att ta tillvara möjligheter som kan följderna av ett förändrat klimat.
Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver ta fram två olika planer att
hantera de utmaningar som Uddevalla kommunen står inför.
En energi- och klimatplan för att möta lagkraven enligt lagen om kommunal
energiplanering samt fossilfritt Uddevalla 2030.
En klimatanpassningsplan för att kartlägga risker och ta fram åtgärder för
klimatanpassning samt prioritera åtgärderna.
Båda planerna berör hela kommunen geografiskt och inkluderar också kommunens
bolag.
Det är viktigt att innehållet i de båda planerna kopplas ihop med kommunens övriga
strategiska dokument och hänger ihop med strategiska ställningstaganden i den nya
Översiktsplanen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-12.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan för Uddevalla
kommun.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en klimatanpassningsplan för Uddevalla
kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 284

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-12

Handläggare

Miljöstrateg Birgitte Johansson
Telefon 0522 - 69 73 58
birgitte.johansson@uddevalla.se

Uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan och en
klimatanpassningsplan
Sammanfattning

I Strategisk plan för mandatperioden står bland annat att en hållbar miljömässig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med
målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Det finns även en lag om
kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som innebär ska det i varje kommun ska ha
en aktuell energiplan. Nuvarande energiplan antogs 2015 och gäller till 2019. Minskad
energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktig åtgärd för att
minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet. Nuvarande lag från 1977 om
kommunal energiplanering är enligt Energimyndigheten föråldrad. Det finns förslag till
regeringen om ändring till lagstiftning om kommunal energi och klimatstrategi/plan.
Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som
inte kan förhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka
verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Klimatanpassningsplan handlar om
att utreda vilka anpassningar som är aktuella för Uddevalla kommun samt minska
sårbarheten och att ta tillvara möjligheter som kan följderna av ett förändrat klimat.
Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver ta fram två olika planer att
hantera de utmaningar som Uddevalla kommunen står inför.
En energi- och klimatplan för att möta lagkraven enligt lagen om kommunal
energiplanering samt fossilfritt Uddevalla 2030.
En klimatanpassningsplan för att kartlägga risker och ta fram åtgärder för
klimatanpassning samt prioritera åtgärderna.
Båda planerna berör hela kommunen geografiskt och inkluderar också kommunens
bolag.
Det är viktigt att innehållet i de båda planerna kopplas ihop med kommunens övriga
strategiska dokument och hänger ihop med strategiska ställningstaganden i den nya
Översiktsplanen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-12.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2019/00827

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-12

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan för Uddevalla
kommun.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en klimatanpassningsplan för Uddevalla
kommun.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Avdelningen för strategisk samhällsplanering

Birgitte Johansson
Miljöstrateg

Dnr KS 2019/00827

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 285

Dnr KS 2019/00789

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Högås-Sund 1:238 samt Högås-Sund 1:241
Sammanfattning

Uddevalla vatten AB har i beslut 2019-10-24 § 15 föreslagit kommunfullmäktige att
anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och 1:241. Fastigheterna ligger inom området Högås-Sund som idag
är intaget i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-05
Föreslaget verksamhetsområde för spillvatten och vatten
Översiktskarta samt karta över fastigheter
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2019-10-24
Västvattens tjänsteskrivelse, 2019-10-24
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsavdelning, 2019-03-26
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och Högås-Sund 1:241.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-05

Handläggare

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

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Högås-Sund 1:238 samt Högås-Sund 1:241
Sammanfattning

Uddevalla vatten AB har i beslut 2019-10-24 § 15 föreslagit kommunfullmäktige att
anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och 1:241. Fastigheterna ligger inom området Högås-Sund som idag
är intaget i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-05
Föreslaget verksamhetsområde för spillvatten och vatten
Översiktskarta samt karta över fastigheter
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2019-10-24
Västvattens tjänsteskrivelse, 2019-10-24
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsavdelning, 2019-03-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och Högås-Sund 1:241.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Västvatten AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

1(1)
Dnr KS

2019/00789

TÅNGA 1:100

±

TÅNGA 1:101

TÅNGA 1:1

HÖGÅS-SUND 1:120
HÖGÅS-SUND 1:241

2

TÅNGA 1:31
HÖGÅS-SUND 1:238

1

TÅNGA 1:9

TÅNGA 1:51
HÖGÅS-SUND 1:31
TÅNGA 1:98

HÖGÅS-SUND 1:119
TÅNGA 1:30

HÖGÅS-SUND 1:171

HÖGÅS-SUND 1:165
TÅNGA 1:4

HÖGÅS-SUND 1:208
HÖGÅS-SUND 1:212
HÖGÅS-SUND 1:207

Verksamhetsområde: Högås-Sund
HÖGÅS-SUND 1:144

Typkod
ejAntag

Datum: 2019-10-07
Skala 1:800

0 4 8

16 Meter

Översiktskarta Högås-Sund
Titten

±

Kristevik

Tånga
Högberg

Tånge lera

Sörtången
Sundsb.

Myren
Högberg

Brandås

Bergeln
Kastellet
Smedkilen

Änghagen

Hälle

Skråvik

Camp.pl.

Hogen
Sund
Valeberget

Badplats

Havsten

Stora Havsten

Sundsandvik

Kärr

Hälle leror

Vadbodholmen

Laggareviken

Lilla
Havsten

Sundsholmen

Hallhagen Badplats

Havstensudden

Lille Dynan
Sälstenarna
Högholmen
Mattholmen
Skuteskäret

1 (2)

BILAGA 1
2019-10-24

HANDLÄGGARE:
Niklas Ryrmalm
TELEFON 0522-63 88 39
Niklas.ryrmalm@vastvatten.se

Högås-Sund, verksamhetsområde VoVS

Totalt 2 fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.

Fastigheter
Högås-Sund 1:238
Högås-Sund 1:241

HEMSIDA
www.vastvatten.se

E-POST
info@vastvatten.se

Nr i kartan
1
2

POSTADRESS
Kaserngården 3B
451 81 Uddevalla

BESÖKSADRESS
Kaserngården 3B
Uddevalla

TELEFON
0522-63 88 00
(kundservice)

ORG NR
556901-9622

1 (1)

Brev
2018-03-26

Dnr: MEA.2018.798

Västvatten AB
Att: Mikael Svensson
Kanslibacken 9
45134 Uddevalla

Handläggare

Miljöinspektör
Alexander Augustsson
Telefon 0522-69 73 73
Samhallsbyggnad@uddevalla.se

HÖGÅS-SUND 1:238
Begäran om införlivning i verksamhetsområde
Högås-Sund 1:238 bör införlivas i befintligt kommunalt verksamhetsområde. Denna
fastighet ligger mycket nära verksamhetsområde och har behov av kommunalt vatten
och spillvatten. En framtida avstyckning på Högås-Sund 1:31, bredvid 1:238, kommer
även den ha behov av kommunalt vatten och spillvatten.
Med hänvisning till 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det lämpligt att
se över införlivningen av Högås-Sund 1:238 i kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten och spillvatten.
Med vänlig hälsning
Samhällsbyggnad

Alexander Augustsson
Miljöinspektör

Samhällsbyggnad
Myndighetsavdelningen

www.uddevalla.se

Postadress
451 81 UDDEVALLA

Besöksadress
Varvsvägen 1
E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
0522-69 73 50

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 286

Dnr KS 2019/00776

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Östberget
Sammanfattning

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Handpenning betalades i samband
med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för
område 4 och 5 med avsikt att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600
000 kr och motsvarar cirka 1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder
sig exploatören att bygga hyresrätter.
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraftvunnet bygglov. Ett laga
kraftvunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17 § 371.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29.
Veidekkes begäran om förlängning, 2019-08-23.
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja 1 års förlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till 2020-1103 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 286
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-69 61 45
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Östberget
Sammanfattning

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Handpenning betalades i samband
med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för
område 4 och 5 med avsikt att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600
000 kr och motsvarar cirka 1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder
sig exploatören att bygga hyresrätter.
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraftvunnet bygglov. Ett laga
kraftvunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17 § 371.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29.
Veidekkes begäran om förlängning, 2019-08-23.
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2019/00776

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

att bevilja 1 års förlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till 2020-1103 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Samhällsbyggnadsnämnden

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg

Dnr KS 2019/00776

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-17

§ 371

Dnr SBN 2019/00613

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Östberget
Sammanfattning

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3.
I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal för förvärv av område 4 samt option
för område 5. Handpenning betalades i samband med markanvisningsavtalet.
Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat undersökt möjligheten att
bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta och i november 2017
godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för område 4 och 5 med avsikt
att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600 000 kr och motsvarar cirka
1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder sig exploatören att bygga
hyresrätter.
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraft vunnet bygglov. Ett laga
kraft vunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29
Veidekkes begäran om förlängning, 2019-08-23
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02
Yrkanden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja 1 års förlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till 2020-1103 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-17

forts. § 371
Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-10-17
Samhällsbyggnadsnämnden
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-17 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-10-22
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Samhällsbyggnad

2019-08-29

Dnr SBN 2019/00613

Handläggare

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

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Östberget
Sammanfattning

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3.
I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal för förvärv av område 4 samt option
för område 5. Handpenning betalades i samband med markanvisningsavtalet.
Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat undersökt möjligheten att
bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta och i november 2017
godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för område 4 och 5 med avsikt
att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600 000 kr och motsvarar cirka
1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder sig exploatören att bygga
hyresrätter.
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraft vunnet bygglov. Ett laga
kraft vunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29
Veidekkes begäran om förlängning, 2019-08-23
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja 1 års förlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till 2020-1103 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet

Ärendebeskrivning

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3.
I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal för förvärv av område 4 samt option
för område 5. Handpenning betalades i samband med markanvisningsavtalet.
Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat undersökt möjligheten att
bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta och i november 2017
godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för område 4 och 5 med avsikt
att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600 000 kr och motsvarar cirka
1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder sig exploatören att bygga
hyresrätter. Om skyldigheten inte uppfylls ska exploatören erlägga en köpeskilling
motsvarande 1 100 000 kr för båda markområdena.
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
Exploatören Veidekke har svårt att infria förbindelsen med byggnadsskyldighet och
söker förlängning med anledning av nedan följande omständigheter.
Det statliga investeringsstödet är nödvändigt för att få rimliga hyror samt en
projektekonomi i balans. Med investeringsstödet som utgångspunkt togs en
programhandling fram under 2018. Vid årsskiftet 2018/19 fattades beslut att
investeringsstödet skulle upphöra. Veidekke sökte investeringsstöd på preliminära
handlingar vid utgången av mars 2018. I mars 2019 presenterade regeringen att
investeringsstödet skulle återinföras i ny form och senare under våren fick exploatören
besked att det finns möjlighet att få stöd under förutsättning att de avsatta medlen räcker
till. Den osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring
investeringsstödet innebar att projektet pausades i cirka 6 månader.
Exploatören har nu framme bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35.
För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraft
vunnet bygglov. Ett laga kraft vunnet bygglov förväntas vara klart i början av

Dnr SBN 2019/00613

Tjänsteskrivelse

3(3)

Samhällsbyggnad

2019-08-29

november. På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
önskar Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03.
Tänkt byggstart är vår/sommar 2020 och med inflyttning sommaren/hösten 2021.
Bygglovet innehåller två punkthus med vardera 46 lägenheter och 8 våningar och
kommer innehålla lägenheter om 1 rok, 2 rok samt 3 rok. Ambitionen är att med hjälp
av solceller nå en låg energiförbrukning. De nya husen kommer ha en annan utformning
än befintliga men delar av färgsättningen kommer att komma igen för att skapa en
samhörighet. Det kommer skapas en aktivitetsyta för lek och samvaro.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Frida Läckström
Mark- och exploateringsingenjör
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Förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget
Den 3 november 2017 tecknades marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Veidekke Bostad.
Syftet med avtalet var att reglera överlåtelse av område 4 och 5 på Östberget och kommunens respektive
Veidekkes ansvar avseende vatten- och avloppsanläggningar inkl dagvattenhantering samt utbyggnad av
gata, p-platser och övriga anläggningar inom exploateringsområdets kvartersmark. Inom område 4 och 5
kommer Veidekke uppföra två flerfamiljshus med hyresrätter. Veidekke har tidigare uppfört tre flerbostadshus med bostadsrätter inom område 1, 2 och 3 på Östberget.
I avtalet finns en förbindelse att Veidekke inom 24 månader från undertecknandet av avtalet skall ha
färdigställt grundbotten för område 4 och 5. Av omständigheter, vilka beskrivs nedan, har Veidekke svårt att
infria denna förbindelse och önskar förlängning av avtalet.
Veidekkes bedömning är att statligt investeringsstöd behövs för att kunna nå rimliga hyror och en
projektekonomi i balans. Med detta som utgångspunkt togs programhandling fram under 2018.
Under senare delen av året fattades beslut om att investeringsstödet skulle upphöra vid årsskiftet
2018/2019. Trots att projektet inte var färdigprojekterat söktes investeringsstöd på preliminära handlingar
vid utgången av 2018. I mars 2019 presenterade regeringen att investeringsstödet skulle återinföras i ny
form och senare under våren fick vi besked om att projekt som ansökt om investeringsstöd före årsskiftet
hade möjlighet att få detta förutsatt att de avsatta medlen, 2,3 miljarder kronor, räcker till.
Den osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet innebar att
projektet pausades i närmare 6 månader. Bygglovshandlingar finns nu framme och de kommer skickas in till
bygglovsavdelningen (heter den så?) i slutet av v35. För att Länsstyrelsen skall kunna fatta beslut om
investeringsstöd behöver Veidekke komplettera med lagakraftvunnet bygglov vilket väntas föreligga i
början av november. På grund av osäkerhet kring investeringsstödet önskar Veidekke förlängning av
marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03.
Tänkt byggstart är under vår/sommar 2020 och med inflyttning
sommaren/hösten 2021. I bygglovet som vi skickar in under vecka 35
så är det två punkthus med vardera 46 lägenheter och 8 våningar.
Husen har samma utformning, ett normalplan innehåller två 1 rok,
två 2 rok samt två 3 rok. Alla lägenheter upp till våning 7 har balkong
eller uteplats. Utrymning sker via balkongerna eller vi takfönster som
fälls upp som en räddningsbalkong.
Vi har som ambition att med hjälp av solceller nå en låg energiförbrukning.
Området kommer att smälta in bra med befintlig bebyggelse. P-ytor
för bilar kommer att utformas liknande befintligt. De nya husen
kommer att ha en annan utformning är befintliga, men delar av färgsättningen kommer att komma igen för att skapa en samhörighet.
Det kommer även att skapas en aktivitetsyta för lek och samvaro.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 287
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Redovisningsförändringar och budgetpåverkan i samband med
ny lagstiftning
Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597),
förkortad LKBR. Den nya lagen tillämpas från 2019. Årsredovisningen för 2019
kommer att upprättas i enlighet med LKBR och förändringar ska vara genomförda i den
löpande bokföringen 2020.
De förändringar som behöver göras är dels utifrån redovisningsrekommendation RKR
R2 Intäkter där redovisning av statsbidrag har förtydligats och påverkar bl a hur vi
redovisar schablonersättningen för flyktingar. RKR R3 Immateriella tillgångar och
RKR R4 Materiella tillgångar förtydligar vad som utgör anskaffnings-värde för
tillgångar, dvs. vad som ska betraktas som investeringsutgifter. I samband med
förtydligandet föreslås att ”Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivning”
upphör att gälla och ersätts av redovisningsinstruktioner som utfärdas av
ekonomiavdelningen.
De redovisningsförändringar som behöver göras utifrån LKBR medför att budget 2020
behöver justeras. Förändringen berör både drifts- och investeringsbudgeten. Utifrån
nuvarande beräkningar kommer budgeterat resultat för 2020 att minska med 25,8 mkr,
från 35,9 mkr till 10,1 mkr. Investeringsbudgeten kommer att minska med 27,3 mkr,
från 724,0 mkr till 696,7 mkr.
De faktiska effekterna på 2020 års budget blir kända nästa år varför ytterligare justering
av budgeten kan ske senast i samband med årsbokslutet. Uppföljning av effekterna
kommer att ske i samband med delårsrapporterna för april och augusti.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-16.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ”Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivningar” upphör att gälla fr o m
bokslut 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka nämndernas kommunbidrag för 2020 med 25,8 mkr,
att minska budgeterat resultat för 2020 från 35,9 mkr till 10,1 mkr,
att minska investeringsbudget för 2020 med 27,3 mkr, från 724,0 mkr till 696,7 mkr
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 287
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-11-29
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(5)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

Handläggare

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

Redovisningsförändringar och budgetpåverkan i samband
med ny lagstiftning
Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597),
förkortad LKBR. Den nya lagen tillämpas från 2019. Årsredovisningen för 2019
kommer att upprättas i enlighet med LKBR och förändringar ska vara genomförda i den
löpande bokföringen 2020.
De förändringar som behöver göras är dels utifrån redovisningsrekommendation RKR
R2 Intäkter där redovisning av statsbidrag har förtydligats och påverkar bl a hur vi
redovisar schablonersättningen för flyktingar. RKR R3 Immateriella tillgångar och
RKR R4 Materiella tillgångar förtydligar vad som utgör anskaffnings-värde för
tillgångar, dvs. vad som ska betraktas som investeringsutgifter. I samband med
förtydligandet föreslås att ”Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivning”
upphör att gälla och ersätts av redovisningsinstruktioner som utfärdas av
ekonomiavdelningen.
De redovisningsförändringar som behöver göras utifrån LKBR medför att budget 2020
behöver justeras. Förändringen berör både drifts- och investeringsbudgeten. Utifrån
nuvarande beräkningar kommer budgeterat resultat för 2020 att minska med 25,8 mkr,
från 35,9 mkr till 10,1 mkr. Investeringsbudgeten kommer att minska med 27,3 mkr,
från 724,0 mkr till 696,7 mkr.
De faktiska effekterna på 2020 års budget blir kända nästa år varför ytterligare justering
av budgeten kan ske senast i samband med årsbokslutet. Uppföljning av effekterna
kommer att ske i samband med delårsrapporterna för april och augusti.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-16.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ”Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivningar” upphör att gälla fr o m
bokslut 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2019/00810

Tjänsteskrivelse

2(5)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

att utöka nämndernas kommunbidrag för 2020 med 25,8 mkr,
att minska budgeterat resultat för 2020 från 35,9 mkr till 10,1 mkr,
att minska investeringsbudget för 2020 med 27,3 mkr, från 724,0 mkr till 696,7 mkr
Ärendebeskrivning

Ny bokförings- och redovisningslagstiftning
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, Lag om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597), förkortad LKBR. Den nya lagen
tillämpas från räkenskapsåret 2019.
Med anledning av LKBR har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn
av samtliga redovisningsrekommendationer. RKR´s arbete med rekommendationerna
har pågått under året och är i det närmsta klart. De förändringar som behöver göras i
kommunens redovisning har därför försenats, varför delårsrapporterna 2019 inte har
upprättats enligt ny lagstiftning. En annan konsekvens är att tolkningen av
redovisningsförändringarna fortfarande är osäker och därmed vilka belopp som ska
justeras i redovisningen. Vi räknar med att tolkningar kommer att vara klart i samband
med årsbokslutet så att årsredovisningen 2019 upprättas i enlighet med LKBR.
Då driftbudgeten 2019 är upprättad enligt tidigare redovisningslagstiftning så kommer
alla redovisningsförändringar utifrån ny lagstiftning att redovisas avgränsat på centralt
kostnadsställe för att inte påverka nämndernas utfall mot budget. Fr.o.m.
räkenskapsåret 2020 beräknas alla förändringar vara genomförda i den löpande
bokföringen och kan jämföras mot en budget beräknad utifrån LKBR.
Redovisningsförändringar som berör Uddevalla kommun
RKR R2 Intäkter
Rekommendationen innehåller regler för intäktsredovisningen och påverkar hur vi
redovisar schablonersättningen för flyktingar. I nuvarande redovisning har intäkten
matchats mot de kostnader som ersättningen är tänkt att användas till. Enligt den nya
rekommendationen ska schablonersättningen betraktas som en kostnadsersättning som
ska redovisas som intäkt under de två år som ersättningen erhålls. Matchning mot
uppkomna eller framtida kostnader får inte göras.
Kommunens nuvarande skuld kommer att upplösas efter att vi matchat 2019 års
kostnader. Resterande skuld per 2019-12-31 kommer att upplösas mot eget kapital i
samband med bokslutet. För 2020 behöver planerad verksamhet finansieras med utökat
kommunbidrag istället för tidigare intäkter som skuldbokförts. Beloppet för 2020 är
beräknat till 10,8 mkr.
RKR R3 Immateriella tillgångar
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Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar ska en tillgång vara definierbar.
Som immateriella anläggningstillgångar räknas licensavgifter för IT-system, servitut,
och juridiska rättigheter. Övriga utgifter för nya och/eller utveckling av redan befintliga
IT-system betraktas som kostnad och får inte aktiveras. Detta gäller såväl utgifter för
egen personal som inhyrda konsulter.
Rättelse är möjlig då det i anläggningsredovisningen går att definiera de utgifter som
tidigare år har lagts som anskaffningsvärde. Minskning av immateriella anläggningstillgångar görs mot eget kapital per 2019-12-31 med 8,0 mkr, vilket innebär minskade
kostnader för avskrivning och internränta för 2020 med 1,1 mkr. Planerade IT-projekt
för 2020 med utgifter som felaktigt ligger på investeringsbudget flyttas till driftbudgeten
med ett belopp på 2,1 mkr.
RKR R4 Materiella tillgångar
Rekommendationen förtydligar vad som utgör anskaffningsvärde för våra tillgångar,
dvs. vad som räknas som investeringar. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde kostnadsförs i sin helhet. Med korttidsinventarier avses inventarier som post för
post har en nyttjandeperiod om högst tre år och ett anskaffningsvärde som understiger
ett halvt prisbasbelopp. Datorer, läsplattor, mobiler och övrig IT-utrustning har en
nyttjandetid på tre år och betraktas därmed som inventarier som ska kostnadsföras.
Rättelse är möjlig då det i anläggningsredovisningen går att definiera de utgifter som
tidigare år har lagts som anskaffningsvärde. Minskning av materiella anläggningstillgångar görs mot eget kapital per 2019-12-31, vilket innebär minskad avskrivning och
internränta för 2020 motsvarande kommunbidragsminskning med 11,2 mkr. Planerad
anskaffning 2020 motsvarar 11,7 mkr som flyttas från investeringsbudgeten till
driftbudgeten.
Naturligt samband i anslutning till större inventarieanskaffning hanteras i stort sett
korrekt, förutom nyttjandetiden på upp till 3 år. Nuvarande investeringsbudget
innehåller inventarier som ska kostnadsföras. För 2020 minskar investeringsbudgeten
med 13,5 mkr samtidigt som driftbudgeten ökar med samma belopp.
Utgifter för detaljplan ska inte tas upp som immateriell eller materiell anläggningstillgång. Fr.o.m. 2020 ska alla utgifter för detaljplan bokföras som kostnad.
Investeringsprojekt som har kalkylerat med detaljplaner ska revideras. Driftbudgeten
kommer att få en högre belastning och investeringsbudgeten kommer att minska med
motsvarande. Beloppen har inte kunnat identifierats i nuvarande kalkyler. Justering
mellan drift- och investeringsbudget kommer därför att göras under 2020. Rättelse av
tidigare anskaffningsvärde är inte möjligt då det inte går att identifiera detaljplaner i
anläggningsregistret.
Redovisningen i samband med markexploatering ska hanteras i enlighet med ny LKBR.
Exploateringsprojekt omfattas av flera rekommendationer och reglerna för vår
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redovisning kommer att ses över och justeras. Ingen budgetpåverkan har kunnat
definierats 2020 då det saknas detaljkalkyler. Justering mellan drift- och
investeringsbudget kommer att göras under 2020.
RKR R5 Leasing
Tre-årsregeln för att klassificera redovisningen som operationell leasing är borttagen.
Vår bedömning av nyttjandetid är utgångspunkt för att redovisa finansiell redovisning
oavsett längden på leasingavtalet. Exempelvis ska då fordon med nyttjandetid på 5 år
bokföras som anläggningstillgång och avskrivas över nyttjandetiden. Innebär ev. viss
resultatpåverkan men det är ingen påverkan på budget då det endast bedöms beröra
leasade fordon.
RKR R 7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Tidigare års ökningar av andelsvärdet i Kommuninvest mot eget kapital ska återföras då
det inte är tillåtet med uppskrivning av finansiella tillgångar. Finansiella
anläggningstillgångar per 2019-12-31 minskas med 26,4 mkr och eget kapital ökar med
samma belopp. Resultaträkningen för 2019 påverkas ej. Förändringen påverkar inte
heller drift- eller investeringsbudget för 2020.
Arbetet med införande av redovisningsförändringarna
Förutom själva bokföringsförändringarna behöver anvisningar och redovisningsinstruktioner ses över för att stämma överens med ny LKBR. I författningssamlingen
finns ”Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivning”, godkända av
kommunfullmäktige 30 november 2016. I samband med LKBR föreslås dessa upphöra
och istället ersättas av redovisningsinstruktioner som utfärdas av ekonomiavdelningen.
Nuvarande redovisningsinstruktioner för markexploatering kommer att revideras.
Konsekvenser av redovisningsförändringarna
Alla redovisningsförändringar som behöver göras i den löpande bokföringen påverkar
administration och rutiner. Mer arbete krävs oftast vid själva omställningen men ofta så
är det inte mer resurskrävande att bokföra på ett annat sätt än tidigare.
De budgetkonsekvenser som nu finns framtagna bygger bl.a. på budgetbelopp för år
2019. När de faktiska kostnadseffekterna av redovisningsförändringarna blir kända
kommer budgeten för 2020 att troligtvis behöva ytterligare justeras utöver de nu
föreslagna ändringarna. Uppföljning föreslås göras i samband med delårsrapporterna för
april resp. augusti. Eventuell budgetjustering görs senast i samband med årsbokslutet.
Resultat och budgetjusteringar 2020
Investeringsbudget 2020 kommer att minska med 27,3 mkr och kommunens resultat
kommer att minska med 25,8 mkr, se följande tabell.
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Redovisningsförändring

Budget 2020
Investering
Drift

RKR R2 intäkter
-schablonbidrag flyktingar
RKR R 3 Immateriella anläggningstillgångar
-minskade kapitalkostnader
-ökad drift/minskad investering
RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
-minskade kapitalkostnader
-inköp av datorer, ökad drift/minskad investering
-större inventarieanskaffning "naturligt samband"
Summa

-

10,8

-2,1

-1,1
2,1

-11,7
-13,5
-27,3

-11,2
11,7
13,5
25,8

Den bedömda effekten av redovisningsförändringarna för resultatet 2019 uppskattas till
en ökad kostnad på ca 6 mkr. Bland annat av anledningen att tidigare års investeringar
inte har gått att beräkna och därmed inte kan justeras fullt ut.
Förändringen fördelar sig följande per nämnd:
Kommunbidragsjusteringar 2020, belopp i mkr

Nämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Valnämnden
Summa nämnder/styrelse
Årets resultat

Ingående
kommunbidrag
11,0
230,7
1 478,8
1 405,7
102,7
143,0
0,1
3 372,0
35,9

RKR R2
Intäkter
5,4
5,0
0,1

RKR R3
Immater.
1,3

-0,3
0,3
10,8
-10,8

1,0
-1,0

RKR R4
Utgående
Materiella kommunbidrag
11,0
237,4
1 483,8
13,8
1 419,6
102,4
0,2
143,5
0,1
14,0
3 397,8
-14,0
10,1

.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 288

Dnr KS 2019/00785

Renhållningstaxa 2020
Sammanfattning

Uddevalla Energi AB har tagit fram förslag till ny renhållnings- och slamtaxa inom
Uddevalla kommun för 2020. Förslaget innebär att taxan för hushållsavfall respektive
slamavfall höjs med 2 procent under 2020. Uddevalla Energi AB redovisar följande
kostnadsökning som påverkar behovet av taxehöjning:
 Personalkostnader
 Flisningskostnader av returträ
 Mottagningsavgifter för brännbart avfall och rötbar fraktion
Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller fordons- och
personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till gällande behandlingsavgift,
vilken ännu inte beslutats för 2020. I förslaget föreslås att slamtaxan justeras ytterligare
krona för krona vid ändrad behandlingsavgift hos Västvatten AB.
Regeringen planerar att under 2020 införa skatt på mottagningsavgifter för brännbara
fraktioner. Beslutas denna skatt behöver renhållningstaxan justeras för dessa
mottagningsavgifter. Det sker i sådana fall genom en revidering av renhållningstaxan
för 2020 med ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Renhållningstaxa 2019 gäller till
dess att ny taxa är antagen i kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat förslaget 2019-10-17 §424 och tillstyrker
förslaget.
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD) och Niklas Moe (M) och Anna Lena
Heydar (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 §424
Uddevalla Energi AB sammanträdesprotokoll 2019-09-10
Hemställan från Uddevalla Energi AB 2019-09-20
Skrivelse från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 2
Förslag från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 3
Yrkanden

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-01-01
och tills vidare och till dess ny taxa beslutas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 288
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-04

Handläggare

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

Renhållningstaxa 2020
Sammanfattning

Uddevalla Energi AB har tagit fram förslag till ny renhållnings- och slamtaxa inom
Uddevalla kommun för 2020. Förslaget innebär att taxan för hushållsavfall respektive
slamavfall höjs med 2 procent under 2020. Uddevalla Energi AB redovisar följande
kostnadsökning som påverkar behovet av taxehöjning:
 Personalkostnader
 Flisningskostnader av returträ
 Mottagningsavgifter för brännbart avfall och rötbar fraktion
Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller fordons- och
personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till gällande behandlingsavgift,
vilken ännu inte beslutats för 2020. I förslaget föreslås att slamtaxan justeras ytterligare
krona för krona vid ändrad behandlingsavgift hos Västvatten AB.
Regeringen planerar att under 2020 införa skatt på mottagningsavgifter för brännbara
fraktioner. Beslutas denna skatt behöver renhållningstaxan justeras för dessa
mottagningsavgifter. Det sker i sådana fall genom en revidering av renhållningstaxan
för 2020 med ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Renhållningstaxa 2019 gäller till
dess att ny taxa är antagen i kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat förslaget 2019-10-17 §424 och tillstyrker
förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 §424
Uddevalla Energi AB sammanträdesprotokoll 2019-09-10
Hemställan från Uddevalla Energi AB 2019-09-20
Skrivelse från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 2
Förslag från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 3
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-01-01
och tills vidare och till dess ny taxa beslutas.

Dnr KS

2019/00785

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-04

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Uddevalla Energi AB

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00785

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

§ 424

Dnr SBN 2019/00690

Renhållningstaxa 2020
Sammanfattning

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållningsoch slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2020 höja
taxan för hushållsavfall med 2 % samt för slamtömning med 2 %.
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:
 personalkostnader
 flisningskostnader av returträ
 mottagningsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion
Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller exempelvis
fordonskostnader och personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till
gällande behandlingsavgift, vilken inte har beslutats ännu avseende 2020. I underlag
från Uddevalla Energi AB föreslås att slamtaxan justeras ytterligare krona för krona om
Västvattens behandlingsavgift ändras.
Regeringen planerar att under 2020 införa en skatt på mottagningsavgifter för brännbara
fraktioner. Införs skatten kan renhållningstaxan behöva justeras för dessa
mottagningsavgifter. Det sker i så fall genom en revidering av renhållningstaxan 2020
med nytt beslut i kommunfullmäktige.
Renhållningstaxa för 2019 gäller fram till dess att ny taxa är antagen i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Protokoll 2019-09-10 Uddevalla Energi AB
Skrivelse Förslag om Renhållningstaxa 2020 Uddevalla Energi AB
Förslag Renhållningstaxa 2020, Taxetabell
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2020
Yrkanden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till förslaget i handlingarna
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avgiften för att tömma hushållsavfall höjs med 2% för samtliga kundkategorier,
att avgiften för att tömma slam höjs med 2% och justeras ytterligare krona för krona om
Västvattens behandlingsavgift ändras samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

att den nya taxan gäller från och med 2020-01-01.

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-10-22
Mikael Staxäng
Maria Johansson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-10-25
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-30

1(2)
Dnr SBN 2019/00690

Handläggare

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

Renhållningstaxa 2020
Sammanfattning

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållningsoch slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2020 höja
taxan för hushållsavfall med 2 % samt för slamtömning med 2 %.
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:
 personalkostnader
 flisningskostnader av returträ
 mottagningsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion
Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller exempelvis
fordonskostnader och personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till
gällande behandlingsavgift, vilken inte har beslutats ännu avseende 2020. I underlag
från Uddevalla Energi AB föreslås att slamtaxan justeras ytterligare krona för krona om
Västvattens behandlingsavgift ändras.
Regeringen planerar att under 2020 införa en skatt på mottagningsavgifter för brännbara
fraktioner. Införs skatten kan renhållningstaxan behöva justeras för dessa
mottagningsavgifter. Det sker i så fall genom en revidering av renhållningstaxan 2020
med nytt beslut i kommunfullmäktige.
Renhållningstaxa för 2019 gäller fram till dess att ny taxa är antagen i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Protokoll 2019-09-10 Uddevalla Energi AB
Skrivelse Förslag om Renhållningstaxa 2020 Uddevalla Energi AB
Förslag Renhållningstaxa 2020, Taxetabell
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2020

Tjänsteskrivelse
2019-09-30

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avgiften för att tömma hushållsavfall höjs med 2% för samtliga kundkategorier,
att avgiften för att tömma slam höjs med 2% och justeras ytterligare krona för krona om
Västvattens behandlingsavgift ändras samt
att den nya taxan gäller från och med 2020-01-01.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till

Kommunstyrelsen

Pia Svensson
Miljösamordnare

2(2)
Dnr SBN

Renhållning

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
140 L Restavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

RA140V1

Restavfall 1 gång / vecka

1 320

1 159

2 479

3 099

2 430

3 038

RA140V12

Restavfall 2 gånger / vecka

2 641

3 243

5 884

7 355

5 768

7 210

RA140V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 218

1 783

2 229

1 748

2 185

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

RA190V1

Restavfall 1 gång / vecka

1 554

1 546

3 100

3 875

3 040

3 800

RA190V12

Restavfall 2 gånger / vecka

3 111

4 013

7 124

8 905

6 984

8 730

RA190V13

Restavfall 3 gånger / vecka

4 668

6 574

11 242

14 053

11 021

13 776

RA190V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 697

2 262

2 828

2 218

2 773

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

240 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

RA240V1

Restavfall 1 gång / vecka

1 792

1 953

3 745

4 681

3 672

4 590

RA240V12

Restavfall 2 gånger / vecka

3 583

5 290

8 873

11 091

8 699

10 874

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

RA370V1

Restavfall 1 gång / vecka

1 554

3 863

5 417

6 771

5 311

6 639

RA370V12

Restavfall 2 gånger / vecka

4 808

8 156

12 964

16 205

12 710

15 888

RA370V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 629

3 194

3 993

3 131

3 914

RA370V2F

Restavfall 1 gång / 2 veckor Fritid.

541

1 552

2 093

2 616

2 052

2 565

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

600 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

RA600V1

Restavfall 1 gång / vecka

2 828

5 628

8 456

10 570

8 291

10 364

RA600V12

Restavfall 2 gånger / vecka

5 658

14 510

20 168

25 210

19 772

24 715

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Restaurang Verksamhet
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Renhållning

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
750 L Restavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

RA750V1

Restavfall 1 gång / vecka

3 535

7 032

10 567

13 209

10 360

12 950

RA750V12

Restavfall 2 gånger / vecka

7 072

17 627

24 699

30 874

24 214

30 268

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 320
2 023

Exkl
Moms
3 343

Inkl
Moms
4 179

Exkl
Moms
3 277

Inkl
Moms
4 096

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554
2 623

Exkl
Moms
4 177

Inkl
Moms
5 221

Exkl
Moms
4 096

Inkl
Moms
5 120

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 405
5 002

Exkl
Moms
7 407

Inkl
Moms
9 259

Exkl
Moms
7 262

Inkl
Moms
9 078

17 503

21 879

17 160

21 450

Exkl
Moms
11 696

Inkl
Moms
14 620

Exkl
Moms
11 467

Inkl
Moms
14 334

28 234

35 293

27 680

34 600

Exkl
Moms
14 596

Inkl
Moms
18 245

Exkl
Moms
14 310

Inkl
Moms
17 888

34 034

42 543

33 366

41 708

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall svårighetstillägg
RA140V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

190 L Restavfall svårighetstillägg
RA190V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall svårighetstillägg
RA370V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

RA370V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

600 L Restavfall svårighetstillägg
RA600V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

RA600V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

750 L Restavfall svårighetstillägg
RA750V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

RA750V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

140 L Matavfall

4 808

12 695

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 828
8 868
5 658

22 576

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 535
11 061
7 072

26 962

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

MA140V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 320

1 159

2 479

3 099

2 430

3 038

MA140V12

Matavfall 2 gånger / vecka

2 641

3 243

5 884

7 355

5 768

7 210

MA140V2

Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 218

1 783

2 229

1 748

2 185

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

MA190V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 554

1 546

3 100

3 875

3 040

3 800

MA190V12

Matavfall 2 gånger / vecka

3 111

4 013

7 124

8 905

6 984

8 730

MA190V2

Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 697

2 262

2 828

2 218

2 773

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Restaurang Verksamhet
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Renhållning

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
240 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

MA240V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 792

1 953

3 745

4 681

3 672

4 590

MA240V12

Matavfall 2 gånger / vecka

3 583

5 290

8 873

11 091

8 699

10 874

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

MA370V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 554

3 863

5 417

6 771

5 311

6 639

MA370V12

Matavfall 2 gånger / vecka

4 808

8 156

12 964

16 205

12 710

15 888

MA370V2

Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 629

3 194

3 993

3 131

3 914

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 343

4 179

3 277

4 096

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 177

5 221

4 096

5 120

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Matavfall
Svårighetstillägg
M140V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

190 L Matavfall
Svårighetstillägg
M190V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

Underjordsbehållare
3
5 m Restavfall
800 L Matavfall
Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka
Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 320

2 023

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554

2 623

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Restaurang Verksamhet
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus
140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

R140V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 320

1 159

2 479

3 099

2 430

3 038

R140V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

2 641

3 243

5 884

7 355

5 768

7 210

R140V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 218

1 783

2 229

1 748

2 185

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R190V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 554

1 546

3 100

3 875

3 040

3 800

R190V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

3 111

4 013

7 124

8 905

6 984

8 730

R190V13

Restavfall 3 gånger / vecka
Matavfall 3 gånger / vecka

4 668

6 574

11 242

14 053

11 021

13 776

R190V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 697

2 262

2 828

2 218

2 773

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

240 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R240V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 792

1 953

3 745

4 681

3 672

4 590

R240V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

3 583

5 290

8 873

11 091

8 699

10 874

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R370V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 554

3 863

5 417

6 771

5 311

6 639

R370V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

4 808

8 156

12 964

16 205

12 710

15 888

R370V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 629

3 194

3 993

3 131

3 914

K370V2F

Restavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid)
Matavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid)

541

1 552

2 093

2 616

2 052

2 565

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 600

5 750

4 510

5 638

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall fler än 10 kärl
140 L Matavfall
R370V1ST

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall Komprimerat
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 405

2 195

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R370V1K

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

2 405

4 178

6 583

8 229

6 454

8 068

R370V12K

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

4 808

10 459

15 267

19 084

14 968

18 710
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus
600 L Restavfall
190 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

R600V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

2 828

5 628

8 456

10 570

8 291

10 364

R600V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

5 658

14 510

20 168

25 210

19 772

24 715

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

10 157

12 696

9 958

12 448

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

600 L Restavfall komprimerat
190 L Matavfall
R600V1K

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

750 L Restavfall
190 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 828

7 329

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R750V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

3 535

7 032

10 567

13 209

10 360

12 950

R750V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

7 072

17 627

24 699

30 874

24 214

30 268

Inkl
Moms
2 325

Exkl
Moms
1 824

Inkl
Moms
2 280

Säckhämtning
125 Liters röd
R125V1

1 gång / vecka

Exkl
Moms
1 860

R125V12

2 gånger / vecka

4 461

5 576

4 374

5 468

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 717

4 646

3 644

4 555

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 651

5 814

4 560

5 700

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

8 127

10 159

7 968

9 960

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

12 686

15 858

12 438

15 548

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

15 850

19 813

15 540

19 425

Exkl
Moms
864

Inkl
Moms
1 080

Exkl
Moms
847

Inkl
Moms
1 059

2 075

2 594

2 034

2 543

140 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

190 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO190

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

370 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO370

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

600 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO600

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

750 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO750

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 320

2 397

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554

3 097

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554

6 573

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 828

9 858

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 535

12 315

140 L Mat svårighetstillägg
I samband med restavfallet per kärl som ej annars betalar för matavfallet

MA140V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

MA140V12SV Matavfall 2 gånger / vecka
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus

from 2020-01-01

190 L Mat svårighetstillägg

Exkl
Moms
1077

Inkl
Moms
1 346

Exkl
Moms
1056

Inkl
Moms
1 320

2 584

3 230

2 533

3 166

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 320
2 023

Exkl
Moms
3 343

Inkl
Moms
4 179

Exkl
Moms
3 277

Inkl
Moms
4 096

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554
2 623

Exkl
Moms
4 177

Inkl
Moms
5 221

Exkl
Moms
4 096

Inkl
Moms
5 120

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 405
5 002

Exkl
Moms
7 407

Inkl
Moms
9 259

Exkl
Moms
7 262

Inkl
Moms
9 078

17 503

21 879

17 160

21 450

Exkl
Moms
11 696

Inkl
Moms
14 620

Exkl
Moms
11 467

Inkl
Moms
14 334

28 234

35 293

27 680

34 600

Exkl
Moms
14 596

Inkl
Moms
18 245

Exkl
Moms
14 310

Inkl
Moms
17 888

34 034

42 543

33 366

41 708

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

I samband med restavfallet per kärl som ej annars betalar för matavfallet

MA190V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

MA190V12SV Matavfall 2 gånger / vecka

140 L Restavfall svårighetstillägg
R140V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

190 L Restavfall svårighetstillägg
R190V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall svårighetstillägg
R370V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

R370V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

600 L Restavfall svårighetstillägg
R600V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

R600V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

750 L Restavfall svårighetstillägg
R750V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

R750V12SV

Restavfall 2 gång / vecka

Underjordsbehållare
5 m3 Restavfall

UNDJOBV1

800 L Matavfall
Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

UNDJOBV2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

Serviceavgift/Svårighetstillägg
hämtning kärl
anl 00070219

Nuvarande taxor

4 808

12 695

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 828
8 868
5 658

22 576

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 535
11 061
7 072

26 962

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
7 635

53 445

61 080

76 350

59 882

74 853

7 635

22 905

30 540

38 175

29 941

37 426

Exkl
Moms
22 165

Inkl
Moms
27 706

Exkl
Moms
21 730

Inkl
Moms
27 163

(6 återvin+1 kärl)

R100V1
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Renhållning

Taxa att gälla

Villahämtning
140 L Restavfall
140 L Matavfall
K140V4

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

2 x 140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565

904

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

1 469

1 836

1 440

1 800

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K140V4X

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 697

2 262

2 828

2 218

2 773

K140V2X

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 414

2 979

3 724

2 921

3 651

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565
649

Exkl
Moms
1 214

Inkl
Moms
1 518

Exkl
Moms
1 190

Inkl
Moms
1 488

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall
Kompostering
K140V4T

Restavfall 1 gång / 4 veckor

140 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K140V4D

K140D

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Endast grundavgift är nr 2 i K140V4D
Samtömning

190 L Restavfall
140 L Matavfall

565

904

1 469

1 836

1 440

1 800

565

0

565

706

554

693

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K190V4

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 218

1 783

2 229

1 748

2 185

K190V4X

Restavfall 1 gång / 4 veckor 2 kärl
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 025

2 590

3 238

2 539

3 174

K190V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 398

2 963

3 704

2 905

3 631

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565
1 079

Exkl
Moms
1 644

Inkl
Moms
2 055

Exkl
Moms
1 612

Inkl
Moms
2 015

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
Kompostering
K190V4T

Restavfall 1 gång / 4 veckor

190 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K190V4D

K190D

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Endast grundavgift är nr 2 i K190V4D
Samtömning

240 L Restavfall
140 L Matavfall

565

1 218

1 783

2 229

1 748

2 185

565

0

565

706

554

693

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K240V4

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

1 697

2 262

2 828

2 218

2 773

K240V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 414

2 979

3 724

2 921

3 651
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Renhållning

Taxa att gälla

Villahämtning
370 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K370V4

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

2 025

2 590

3 238

2 539

3 174

K370V2B

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

565

3 740

4 305

5 381

4 221

5 276

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 195

3 994

3 132

3 915

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

5 137

6 421

5 036

6 295

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

6 449

8 061

6 323

7 904

Exkl
Moms
682

Inkl
Moms
853

Exkl
Moms
669

Inkl
Moms
836

Exkl
Moms
565

Inkl
Moms
706

Exkl
Moms
554

Inkl
Moms
693

Exkl
Moms
47

Inkl
Moms
59

Exkl
Moms
46

Inkl
Moms
58

Inkl
Moms
591

Exkl
Moms
464

Inkl
Moms
580

370 L Restavfall
190 L Restavfall
140 L Matavfall
K37019V4

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

600 L Restavfall
190 L Matavfall
K600V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

750 L Restavfall
190 L Matavfall
K750V2

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565

2 630

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565

4 572

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565

5 884

Trädgårdsavfall
April - November
K370V2TR

16 tömningar

Befrielse helår
DISP

Grundavgift

565

Låsta kärl
LÅSTKÄRL

Avgift per år

Serviceavgift
SEAV1

3-10 meter

Exkl
Moms
473

SEAV2

10-20 meter

948

1 185

929

1 161

SEAV3

20-30 meter

1 421

1 776

1 393

1 741

SEAV1K

Serviceavgift
Kompost
3-10 meter

Exkl
Moms
157

Inkl
Moms
196

Exkl
Moms
154

Inkl
Moms
193

SEAV2K

10-20 meter

315

394

309

386

SEAV3K

20-30 meter

473

591

464

580

Exkl
Moms
2 203

Inkl
Moms
2 754

Exkl
Moms
2 160

Inkl
Moms
2 700

140 L Best. specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140V

140 L

SPFO190V

190 L

SPFO370V

370 L

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
565
1638
565

2109

2 674

3 343

2 622

3 278

565

3319

3 884

4 855

3 808

4 760
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Renhållning

Taxa att gälla

Villahämtning
Underjordsbehållare
3
5 m Restavfall
800 L Matavfall
Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka
Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

from 2020-01-01

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Inkl
Moms
0
200
150

Exkl
Moms
0
160
120

Inkl
Moms
0
200
150

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"

Privatpersoner till ÅVC

BOM

Exkl
Moms

Nuvarande taxor

Tio fria besök / kalenderår
Efter tio fria besök / gång
Extra passerkort till ÅVC

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Villahämtning

Exkl
Moms
0
160
120
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Renhållning

Taxa att gälla

Fritidsboende
140 L Restavfall
140 L Matavfall
K140V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

2 x 140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
541

233

Grund- Rörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

774

968

758

948

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K140V4FX

Restavfall 1 gång / 4 veckor 2 kärl
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

543

1 084

1 355

1 062

1 328

K140V2FX

Restavfall 1 gång / 2 veckor 2 kärl blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

961

1 502

1 878

1 472

1 840

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
541
137

Exkl
Moms
678

Inkl
Moms
848

Exkl
Moms
664

Inkl
Moms
830

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall
Kompostering
K140V4TF

Restavfall 1 gång / 4 veckor

140 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K140V4DF

K140DF

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Endast grundavgift är nr 2 i K140V4DF
Samtömning

190 L Restavfall
140 L Matavfall

541

233

774

968

758

948

541

0

541

676

530

663

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K190V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

368

909

1 136

891

1 114

K190V2F

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

950

1 491

1 864

1 461

1 826

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
541
261

Exkl
Moms
802

Inkl
Moms
1 003

Exkl
Moms
786

Inkl
Moms
983

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
Kompostering
K190V4TF

Restavfall 1 gång / 4 veckor

190 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K190V4DF

K190DF

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Endast grundavgift är nr 2 i K190V4DF
Samtömning

240 L Restavfall
140 L Matavfall

541

368

909

1 136

891

1 114

541

0

541

676

530

663

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K240V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

543

1 084

1 355

1 062

1 328

K240V2F

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

961

1 502

1 878

1 472

1 840
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Renhållning

Taxa att gälla

Fritidsboende
370 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-01-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K370V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

1 225

1 766

2 208

1 731

2 164

K370V2FB

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

2 396

2 937

3 671

2 879

3 599

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

2 109

2 636

2 067

2 584

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall
190 L Restavfall
140 L Matavfall
K37019V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

600 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
541

1 568

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K600V4F

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

1 754

2 295

2 869

2 250

2 813

K600V2F

Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

541

3 274

3 815

4 769

3 740

4 675

0

Exkl
Moms
541

Inkl
Moms
676

Exkl
Moms
530

Inkl
Moms
663

Inkl
Moms
251

Exkl
Moms
197

Inkl
Moms
246

Befrielse fritid
DISPF

Grundavgift

GrundAvgift kr / år
541

Serviceavgift fritid
SEAV1F

3-10 meter

Exkl
Moms
201

SEAV2F

10-20 meter

403

504

395

494

SEAV3F

20-30 meter

603

754

591

739

Inkl
Moms
84

Exkl
Moms
66

Inkl
Moms
83

Serviceavgift fritid
Kompost
SEAV1KF

3-10 meter

Exkl
Moms
67

SEAV2KF

10-20 meter

134

168

131

164

SEAV3KF

20-30 meter

201

251

197

246

Exkl
Moms
1 162

Inkl
Moms
1 453

Exkl
Moms
1 139

Inkl
Moms
1 424

140 L Best. specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140F

140 L

SPFO190F

190 L

SPFO370F

370 L

Restavfall 1 gång / 4 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
541
621
541

820

1 361

1 701

1 334

1 668

541

2 109

2 650

3 313

2 598

3 248
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Renhållning

Taxa att gälla

Fritidsboende
Underjordsbehållare
5 m3 Restavfall
800 L Matavfall
Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka
Restavfall 1 gång / 2 veckor
Matavfall 1 gång / 2 veckor

from 2020-01-01

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Fritidsboende
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Avfall

Taxa att gälla

Tillägg

from 2020-01-01

Budad tömning
Storlek 125-770 L
BUDXX

Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning

Tömning felsorterat avfall
Storlek 125-770 L
FELXX

Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning

Extra tömning ordinarie tur
Storlek kärl / säck

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
521

Inkl
Moms
651

Exkl
Moms
511

Inkl
Moms
639

Exkl
Moms
521

Inkl
Moms
651

Exkl
Moms
511

Inkl
Moms
639

Inkl
Moms
98

Exkl
Moms
76

Inkl
Moms
95

EX125

125 L säck

Exkl
Moms
78

EX140

140 L kärl

98

123

96

120

EX160

160 L säck

98

123

96

120

EX190

190 L kärl / 240 L säck

128

160

125

156

EX370

370 L kärl

143

179

140

175

EX600

600 L kärl

204

255

200

250

EX660

660 L kärl

204

255

200

250

EX750

750 L kärl

239

299

234

293

EX770

770 L kärl

239

299

234

293

Timpris

Inkl
Moms
896

Exkl
Moms
703

Inkl
Moms
879

912

1 140

UTGÅENDE

UTGÅENDE

TIMBUD

Budbil

Exkl
Moms
717

TIMSOP

Sopbil

930

1 163

TIMLV

Lastväxlarbil exkl tömning av fraktioner

1 094

1 368

Taxebyte

Exkl
Moms
158

Inkl
Moms
198

Exkl
Moms
155

Inkl
Moms
194

Exkl
Moms
1 493

Inkl
Moms
1 866

Exkl
Moms
1 464

Inkl
Moms
1 830

748

935

733

916

TAXBYT

Avgift

Sekretessavfall
SAVFBEST

Beställningsavgift

SAVFTON

Tonavgift
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Latrin

Taxa att gälla
from 2020-01-01

Latrin

Nuvarande taxor

LHV4

Helårshämtning

Exkl
Moms
10 037

LFV4

Fritidshämtning

6 275

7 844

6 152

7 690

Extra kärl

584

730

573

716

Extra hämtning ( Budning )

968

1 210

949

1 186

LAV3X
LAVBUD

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020 (till Kommunfullmäktige) 2019-09-02 v2.xlsx Latrin

Inkl
Moms
12 546

Exkl
Moms
9 840

Inkl
Moms
12 300
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Slamavskiljare

Taxa att gälla
from 2020-01-01

Nuvarande taxor

Distrikt / Veckotömning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

SA005

0,5

364

SA010

1

SA015

89

Exkl
Moms
453

Inkl
Moms
566

Exkl
Moms
444

Inkl
Moms
555

423

176

599

749

588

735

1,5

483

264

747

934

733

916

SA020

2

542

352

894

1 118

876

1 095

SA025

2,5

602

441

1 043

1 304

1 022

1 278

SA030

3

662

527

1 189

1 486

1 166

1 458

SA035

3,5

721

614

1 335

1 669

1 309

1 636

SA040

4

780

703

1 483

1 854

1 454

1 818

SA045

4,5

839

791

1 630

2 038

1 598

1 998

SA050

5

900

879

1 779

2 224

1 744

2 180

SA055

5,5

959

967

1 926

2 408

1 888

2 360

SA060

6

1 018

1 055

2 073

2 591

2 032

2 540

SA065

6,5

1 077

1 143

2 220

2 775

2 177

2 721

SA070

7

1 136

1 232

2 368

2 960

2 322

2 903

SA075

7,5

1 195

1 320

2 515

3 144

2 466

3 083

SA080

8

1 256

1 408

2 664

3 330

2 611

3 264

SA090

9

1 375

1 583

2 958

3 698

2 900

3 625

SA100

10

1 493

1 757

3 250

4 063

3 187

3 984

SA110

11

1 612

1 934

3 546

4 433

3 476

4 345

SA120

12

1 731

2 110

3 841

4 801

3 766

4 708
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Slamavskiljare

Taxa att gälla
from 2020-01-01

Nuvarande taxor

Beställning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

SA005B

0,5

393

SA010B

1

SA015B

89

Exkl
Moms
482

Inkl
Moms
603

Exkl
Moms
472

Inkl
Moms
590

477

176

653

816

641

801

1,5

564

264

828

1 035

812

1 015

SA020B

2

650

352

1 002

1 253

982

1 228

SA025B

2,5

738

441

1 179

1 474

1 156

1 445

SA030B

3

824

527

1 351

1 689

1 325

1 656

SA035B

3,5

912

614

1 526

1 908

1 496

1 870

SA040B

4

998

703

1 701

2 126

1 667

2 084

SA045B

4,5

1 083

791

1 874

2 343

1 837

2 296

SA050B

5

1 171

879

2 050

2 563

2 010

2 513

SA055B

5,5

1 257

967

2 224

2 780

2 180

2 725

SA060B

6

1 343

1 055

2 398

2 998

2 351

2 939

SA065B

6,5

1 429

1 143

2 572

3 215

2 522

3 153

SA070B

7

1 517

1 232

2 749

3 436

2 695

3 369

SA075B

7,5

1 602

1 320

2 922

3 653

2 865

3 581

SA080B

8

1 690

1 408

3 098

3 873

3 037

3 796

SA090B

9

1 864

1 583

3 447

4 309

3 379

4 224

SA100B

10

2 037

1 757

3 794

4 743

3 720

4 650

SA110B

11

2 209

1 934

4 143

5 179

4 062

5 078

SA120B

12

2 384

2 110

4 494

5 618

4 406

5 508
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Sluten tank

Taxa att gälla
from 2020-01-01

Nuvarande taxor

Distrikt / Veckotömning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

ST010

1

372

ST020

2

ST030

176

Exkl
Moms
548

Inkl
Moms
685

Exkl
Moms
538

Inkl
Moms
673

491

352

843

1 054

826

1 033

3

611

527

1 138

1 423

1 116

1 395

ST040

4

730

703

1 433

1 791

1 405

1 756

ST050

5

849

879

1 728

2 160

1 694

2 118

ST060

6

967

1 055

2 022

2 528

1 982

2 478

ST070

7

1 086

1 232

2 318

2 898

2 273

2 841

ST080

8

1 205

1 408

2 613

3 266

2 561

3 201

ST090

9

1 324

1 583

2 907

3 634

2 850

3 563

ST100

10

1 442

1 757

3 199

3 999

3 137

3 921

ST110

11

1 562

1 934

3 496

4 370

3 427

4 284

ST120

12

1 680

2 110

3 790

4 738

3 716

4 645

Inkl
Moms
753

Exkl
Moms
591

Inkl
Moms
739

Beställning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

ST010B

1

426

176

Exkl
Moms
602

ST020B

2

600

352

952

1 190

933

1 166

ST030B

3

773

527

1 300

1 625

1 275

1 594

ST040B

4

947

703

1 650

2 063

1 617

2 021

ST050B

5

1 120

879

1 999

2 499

1 960

2 450

ST060B

6

1 292

1 055

2 347

2 934

2 301

2 876

ST070B

7

1 466

1 232

2 698

3 373

2 645

3 306

ST080B

8

1 640

1 408

3 048

3 810

2 988

3 735

ST090B

9

1 813

1 583

3 396

4 245

3 329

4 161

ST100B

10

1 985

1 757

3 742

4 678

3 669

4 586

ST110B

11

2 156

1 934

4 090

5 113

4 010

5 013

ST120B

12

2 332

2 110

4 442

5 553

4 355

5 444
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Slam

Taxa att gälla

Timtid och tillägg

from 2020-01-01

Slangtillägg
20 meter ingår

1

2

3

4

5

6

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
135

Inkl
Moms
169

Exkl
Moms
132

Inkl
Moms
165

SL10

Total slanglängd

21-30 meter

135

SL20

Total slanglängd

31-40 meter

135 203

338

423

330

413

SL30

Total slanglängd

41-50 meter

135 203 304

641

801

627

784

SL40

Total slanglängd

51-60 meter

135 203 304 456

1 097

1 371

1 073

1 341

SL50

Total slanglängd

61-70 meter

135 203 304 456

683

1 780

2 225

1 741

2 176

SL60

Total slanglängd

71-80 meter

135 203 304 456

683 1 025

2 805

3 506

2 743

3 429

Exkl
Moms
523

Inkl
Moms
654

Exkl
Moms
513

Inkl
Moms
641

Exkl
Moms
375

Inkl
Moms
469

Exkl
Moms
368

Inkl
Moms
460

Exkl
Moms
560

Inkl
Moms
700

Exkl
Moms
549

Inkl
Moms
686

Exkl
Moms
875

Inkl
Moms
1 094

Exkl
Moms
858

Inkl
Moms
1 073

251

314

246

308

Timpris

Exkl
Moms
970

Inkl
Moms
1 213

Exkl
Moms
951

Inkl
Moms
1 189

TIMSL50

Timpris enkel övertid 50 %

1 149

1 436

1 126

1 408

TIMSL100

Timpris kval övertid 100 %

1 334

1 668

1 308

1 635

Övertid Spolbil intern
Timpris

Exkl
Moms
1 029

Inkl
Moms
1 286

Exkl
Moms
1 009

Inkl
Moms
1 261

SPOLIN50

Timpris enkel övertid 50 %

1 221

1 526

1 197

1 496

SPOLIN100

Timpris kval övertid 100 %

1 421

1 776

1 393

1 741

Övertid Spolbil extern
Timpris

Exkl
Moms
1 178

Inkl
Moms
1 473

Exkl
Moms
1 155

Inkl
Moms
1 444

TIMSPL50

Timpris enkel övertid 50 %

1 397

1 746

1 370

1 713

TIMSPL100

Timpris kval övertid 100 %

1 625

2 031

1 593

1 991

Vid total slanglängd över 80 meter debiteras timtid för två personer.

Förtursavgift
FÖRTUR

Vid uppdrag som skall utföras inom 2 arbetsdagar

Tidspassning
TIDSBEST

Om arbetet måste utföras vid bestämd tid

Bomkörningsavgift
BOMKÖR

Om arbete inte kunnat utföras pga hinder som orsakats av beställaren

Toavagn
TOA

Sugning av första vagnen

TOAX

Sugning av ytterligare vagnar på samma plats och tidpunkt

Slambilar
TIMSL

SPOLIN

TIMSPL
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Slam

Taxa att gälla

Timtid och tillägg

from 2020-01-01

Tunga lock
TUNGTLOCK Om brunnen har ett för tungt lock att flytta (över 15 kg)

Övertid personal
EXPER

Timpris

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
731

Inkl
Moms
914

Exkl
Moms
717

Inkl
Moms
896

Exkl
Moms
459

Inkl
Moms
574

Exkl
Moms
450

Inkl
Moms
563

EXPER50

Timpris enkel övertid 50 %

591

739

579

724

EXPER100

Timpris kval övertid 100 %

741

926

726

908

Exkl
Moms
1 388

Inkl
Moms
1 735

Exkl
Moms
1 361

Inkl
Moms
1 701

Övriga engångsavgifter
IKEA

Tömning av Matavfalls kvarnen

TIPPSLAM

Tippning av slam

164

205

161

201

TIPPFETT

Tippning av fettavskiljare

164

205

161

201

TIPPVÄG

Tippning av vägbyggnads material/grus

235

294

230

288

SLUTLÅT

Okulärt utlåtande av slamanläggning

213

266

209

261

TIPPSPILL

Tippning av spillolja

Avgift från extern mottagare

TIPPOLJ

Tippning av spolplatta/oljeavskiljare

Avgift från extern mottagare

SLUDGE

Tippning slugde hamnen

Avgift från extern mottagare
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Container
Hyra / tömning
Avgift för utplacering av container

Taxa att gälla
from 2020-01-01

Nuvarande taxor

SEA297T

Tätort

Exkl
Moms
663

SEA297UT

Ej tätort

1 007

1 259

987

1 234

Inkl
Moms
829

Exkl
Moms
650

Inkl
Moms
813

Avgift för hemtagning av container

Inkl
Moms
829

Exkl
Moms
650

Inkl
Moms
813

SEA298T

Tätort

Exkl
Moms
663

SEA298UT

Ej tätort

1 007

1 259

987

1 234

Inkl
Moms
1 461

Exkl
Moms
1 146

Inkl
Moms
1 433

Storlek
kubik

Tömningsavgifter Restavfall
Fast pris / tömning

RC08

8

Max 1000 kilo / tömning

Exkl
Moms
1 169

RC10

10

Max 1000 kilo / tömning

1 382

1 728

1 355

1 694

Tömningsavgifter Grovavfall
Fast pris / tömning

Inkl
Moms
1 976

Exkl
Moms
1 550

Inkl
Moms
1 938

Storlek
kubik
GC08

8

Max 1000 kilo / tömning

Exkl
Moms
1 581

GC10

10

Max 1000 kilo / tömning

1 820

2 275

1 784

2 230

Containerhyra
kr / månad

Inkl
Moms
443

Exkl
Moms
347

Inkl
Moms
434

347

434

Storlek
kubik
HC08

8

Exkl
Moms
354

HC10

10

354

443

HCLV

22-25

600

750

Inkl
Moms
3 098

Exkl
Moms
2 429

Inkl
Moms
3 036

Lastväxlarflak

Grovavfall
Kärl / Säck / Löst
Storlek
Liter

Tömningsavgifter Grovavfall
kr / år

G140V1

140

Grovavfall 1 gång / vecka

Exkl
Moms
2 478

G190V1

190

Grovavfall 1 gång / vecka

3 102

3 878

3 041

3 801

G190V2

190

Grovavfall 1 gång / 2 veckor

2 262

2 828

2 218

2 773

G190V4

190

Grovavfall 1 gång / 4 veckor

1 782

2 228

1 747

2 184

G370V1

370

Grovavfall 1 gång / vecka

5 419

6 774

5 313

6 641

G370V2

370

Grovavfall 1 gång / 2 veckor

3 195

3 994

3 132

3 915

G600V1

600

Grovavfall 1 gång / vecka

8 457

10 571

8 291

10 364

G600V2

600

Grovavfall 1 gång / 2 veckor

4 987

6 234

4 889

6 111

G750V1

750

Grovavfall 1 gång / vecka

10 567

13 209

10 360

12 950

G750V2

750

Grovavfall 1 gång / 2 veckor

6 450

8 063

6 324

7 905

G125V1

125

Grovavfall per säck

1 860

2 325

1 824

2 280

GKBM

KUBIK

Grovavfall löst avfall

314

393

308

385
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Uddevalla

Energi

AB

Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UDDEVALL

Sammanträdesdatum

ENERC

2019-09-10

Plats

och tid

Beslutande

Styrelsevåningen

Sture

Svennberg

Matthijs

Lennart

Björk

Tibblin

Ingvar

Lindsta

Marie

Pettersson

Anders

Fröjdö

Niklas

Moe

Gunilla

Magnusson

Per-Erik

deltagare

Heydar

Åström

Elena

Övriga

Holmberg

Patrik

Olsson

Björn

Wolgast,

Lars Ärlsjö,
Maria
Lena

Arbetstagar-

(ordförande)

Jonsson

Carina

Suppleant

k1.08.00-11.15

Klomp

Anna-Lena

Rolf

Lillesjö,

VD

afförsornrådeschef

Olsson,
Olsson,

värme

ekonomichef
sekreterare

Thomas

Georgiou

Lennart

Björk

representant

Frånvarande:

Utses

att

justera

Justeringens
plats

Uddevalla

Energi

AB,

Strömberget

2019-09-18

och tid

Underslaifter
Lena

Olsson

Svennberg

Lennart
BjöfJ

7

1 (8)

Uddevalla

Energi

UDDEVALLi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB

ENERG

Sarnrnanträdesdatum
2019-09-10

Styrelsemöte

till denna dag med styrelsemöte

med att Mlsa alla välkomna

VD inledde

samt utbildningsdag.

%201915

och skatt är 36,4 Mkr
före boks1utsdispositioner
är:
lägre än budgeterat. De större avvikelserna

råbalansresultat

är 1,8 Mkr

vilket

från Lillesjö

Högre

el-intäkter

Lägre

avskrivningar

Beror

delvis på att revisionskostnaden

Prognostiserat
helåret

vilket

i augusti.
och skatt för

är 8,8 Mkr

lägre än budgeterat.

De större

är:

awikelserna
Lägre

fjärrvärmeintäkter

Högre

el-intäkter
kostnad

(inkl.

intern

försäljning)

-1,8 Mkr

3,2 Mkr

Okade råvarukostnader

bränsle

förbrukade

Högre

elnätsanslutning,

Iägre

finansiella

intäkter

Ökade personalkostnader

Styrelsen

produktion.

är uppbokad

före bokslutsdispositioner

råbalansresultat

är 49,4 Mkr

Högre

kostnader

från externa kunder
för Pellets och Kraft

underhållskostnader

och volym

på gi'und av högre priser

och finansiella

Lägre fjärrvärmeintäkter
Högre

och prognos.

bolcslut

presenterade

Ekonomichefen
Periodens

med helårsprognos

2018-08-31

Delårsbokslut

-5,3 Mkr

utsläppsrätter,

-1,8 Mkr

1,7 Mkr
och kostnader, 2,8 Mkr
inkl. inhyrd personal -4,2 Mkr

beslutar

att fastställa
Uddevalla
Uddevalla

tertialbokslutet

2019-08-31

samt helårsprognos

och att översända
AJ3 med dotterbolag
AB, bilagor 1.1-1.4.
Utvecklings

Energi

2019 för
dessa till
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Uddevalla

Energi

AB

Styrelsernöte

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

UDDEVALLi

Sarnrnanträdesdatum

ENERG

2019-09-10

%201916
Renhållningstaxan
VD informerade
Detta enligt

Förslag

@

om gtunderna

gällande

förslag

till ny rerföållningstaxa

2020.

utsänd PM.

till rerföållningstaxa

Avgiften

avseende 2020 är enligt följande:

för att tömma

hushållsavfall

höjs med 2 % för samtliga

lcundkategorier.
Avgiften

*

för att tömma

ytterligare

krona

slam höjs med 2 %. Därtill

för krona

om Västvattens

Regeringens

planerade

kostnadema

för avfallshanteringen.

tillkornmer

@

avgiften

inför

för tömning

300 kr/ton
justering

ytterligare

ovan föreslagna

avfal1sförbränningsskatt

av hushåIlsavfalI

höjs avgiften
för andrapriser

Taxejusteringen

höja

justeringar

på 100 kr/ton

än exemplen

höjs

med 2,9 %. Om höjningen

med 8,6 %. Samma beräkning

rekornmenderas

kommunfullmäktiges

100 respektive

träda i kraft

blir

och motsvarande
300 kr/ton.

snarast möjligt

efter

beslut i ärendet

rekommenderas

att översända

förslaget

kommunfullmäktige
i enlighet

riskerar

ändras.

följande:

I det fall regeringen

Styre1sen

taxan

behandlingsavgift

avfa1lsförbränningsskatt
Utöver

justeras

på rerföållnings-

i Uddevalla

och slamtaxa samt föreslå

att besluta om en taxehöjning

med underlaget.

samt

att taxejusteringen
kommunfullmäktiges

rekornrnenderas

träda ikraft

snarast möjligt

efter

beslut i ärendet.
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Uddevalla

Energi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB

Sarnrnanträdesdatum
2019-09-10

Styrelsemöte

201917
Rapporter
VD,

chef vämie

samt affärsområdes

ekonomichef

informerar om

fö5ande:
Personalärenden

a)

om personalförändringar

VD informerade

samt om pågående

nyrekryteringar.
Tillsatta

tjänster
renhållningsförare

a

Tillsvidareanställt

a

Drifttekniker

produktion,

a

Skifttekniker

pellets,

a

UnderMllstekniker

Pågående

ersättningsrekrytering
produktion,

elnät, ersättningsrekrytering
ny tjänst

o

Personalspecialist,

*

Säljare visstidsanställning

Styrelsen

beslutar

att godkänna

Pågående

b)

rapporten.

projekt

Ekonomichefen

Elnät

ny tjänst

rekrytering

,Anslutningsingenjör

a

ny tjänst

>5 Mkr
om pågående projekt

informerade

kiottagningsstation M4
(Ljungskile)

nytt
Elmätare,
mätinsamlings-

enligt nedan.

2,3

5,2

R

30,0

7,3

I

50,0

4,8

o

o

system
Stads
nät

Nätutbyggnad
Fiber-villa

I

g,r

7,0

7,0

CertifikatsK5
renovering

R

8,5

2,8

2,8

Kraft
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Uddeva(la

Energi

SAMMANTRmESPROTOKOLL

AB

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Styrelsemöte

beslutar

Styrelsen

rapporten.

att godkänna

c) Finansrapport
rapporterade:

Ekonomichefen

Per 31/8 är 566 Mkr nyttjade av 790 Mla' i beviljad kredit. Från årets början
har koncernens skuld minskat med 78 Mkr.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten

marknadsläge

d) Aktuellt

om aktuellt

VD informerade

för stadsnät,

marknadsläge

elhandel

och

fjärrvärme.
Försäljning:
Elhandel,

överskrider

nyförsäljning

Fiber,
mycket

satta mål, vinner

överslaider

nyförsäljningen

på företagssidan.

satta mål. FöretagsförsäIjningen

är

positiv.
följer

SoIcel1sförsäljningen

i stort uppsatta mål.

följer

Fjäirvänneförsä1jningen

uppsatta mål. Flera nya företagskunder

har tillkornmit.

Styrelsen

beslutar
rapporten

att godkänna

e)
VD

Marknadsaktiviteter
informerade

bolaget,

bland

Jolle VM
internet
VM

om pågående

marknadsaktiviteter

inom

annat:
Ljungskile

sponsrade

vi med rerföållning,

förnyelsebar

el samt

för hela eventområdet.

i motocross

förnybar

och komtnande

energi

Uddevalla,

Uddevalla

samt renhållningen

Energi

bidrog

till Glimmingen
7

med 100 %
motorstadion.
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Uddevalla

Energi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Styrelsemöte

Energi

Lag från Uddevalla

aktivitet
i Run Din Race. Eget hinder i

en lyckad

var som vanligt

Uddevallakalaset

deltog

form av solceller.
om stripas efterhand med nytt utseende.
till
Ett stort engagemang vid röstning av nytillskott
fordon

Bolagets

medför att boIagetskänker20 000 kr i gåvatill
ju15uspromenaden
Sarons verksarnhet.

beslutade

Styrelsen

att godkänna

f)

Pellets

rapporten

- aktuellt

läge
föge avseende

om aktuellt
värtne informerade
Aff?ärsornrådeschef
ipel1etsti1lverkningen.
ekonomi och tillgänglighet
är numera
Företagsledningen
och tillgänglighet.
kapabilitet

pågår med Hecotec

Förhandling
Målet

nöjda över fabrikens

är att utnyttja

den period

kapacitet,

angående garantier.
vi har överskottsenergi

på bästa sätt

för tillverla'iingen.

beslutar

Styrelsen

att godkänna

g)

Läge

rapporten

Zitius

Historik.'
av bredband
upphandling
agerande under Uddevallahems
och är därmed
uppfattar Uddevalla Energi som väsentligt analsbrott
Energi.
skäl för hävning av avtal Zitius-Uddevalla

Zitius

Ntdäge.'
mellan jurister kom parterna imaj
Efter en längre tids skriftväxling
som signerades.
månad fram till en överenskornrnelse
Zitius

levererar

till befintliga

kunder

fram till 2021-12-31.
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Uddevalla

Energi

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

AB

UDDEV ALLj

ENERG

Sammanträdesdaium
2019-09-10

Styrelsemöte

kan gå

signerande

per datum för avtalets

kunder

Nytillkornmande

till

annan KO.
kan ny KO hantera samtliga

Efter 2021-12-31

kunder.

beslutar

Styrelsen

rapporten

att godkänna

Uddevalla

h) Fossilfritt

strategiska

kornrnuns

I Uddevalla

har ambitionen

plan noteras att Uddevalla

kommun

2030 där bland annat all energi ska vara

att bli fossilfri

förnyeIsebar.
skulle

Energi

Uddevalla

bidra till Uddevallas
Styrelsens

är positiv

Uddevalla

komrnun

för att

verktyg

2030.
Några noteringar:

positivt.

till ökad utbyggnad

där det går.

av vattenkraft,

som

har fattat beslut om att alla nya byggnader
regi ska förses med solceller.

ikomrnunens

uppförs
Energi

efterhördes.

bemöttes

Styrelsen

fossilfritt

vision

komtnentarer

Vindkraftfrågan

kunna utgöra ett av kommunens

Här kan Uddevalla

vara en bra partner.
som görs bör drivas

De infrastruktursatsningar

så att miljövänliga

val

är enkla för medborgama.

En id6 är att bolaget kan sä5apapperspåsarför medborgarnasbrännbara
hushållsavfall.
Vid kommande

styrelsemöte

kommer

MP att redogöra

för föreliggande

vindbruksplan.
Till

sist informerade

Uddevalla
fritt

kornmun,

VD

2030.

Styrelsen

beslutar

att godkänna

om att bolaget

uppdrag

rapporten

är öppet för uppdrag

som utvecklar

staden i riktning

från
mot fossil-

Uddevalla

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Energi AB

Samtnanträdesdatum

Styrelsemöte

2019-09-10

i) Om Gatljus
politiska gtupperingar
Energi AB har under våren träffat
och
med id6n om att skapa effektivitet
satnhäl1sbyggnadsnämnden
kan övertas av Uddevalla
synergier för det fall gatljusanläggningen

samt

Uddevalla

För närvarande

har inget svar kommit
Uddevalla

sai'tföä11sbyggnadsnämnden.

Styrelsen

Uddevalla
Energi

Energi tillhanda
avvaktar

tillsvidare

Energi.
från
i frågan.

beslutar
ra.pporten

att godkänna

201918
Kurser

och konferenser
Sverige,

Energiföretagen

regionmöte

17-18 oktober

beslutar

Styrelsen

att godkänna

informationen

%201919
frågor

Övriga
IOT,

intresse

demonstration

kornmun

finns från Uddevalla
för kornmunledningen.
för fossil:fö

uppvämining"

Initiativet

"fördplan

ledningen

och för det fall den är av intresse
ställer sig bakom planen.

företaget

och näi-mast planeras en

undersöks
skickas

av företags-

anmälan

in om att
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!f%

44

Bilaga

2.1

Styrelse
Arende

Promemoria,

underlag

iUddevalla

inför

beslut

JDDEVAlLl

2019-09-10

F N F R (:

3

Datum

om renhållningstaxa

Sid

S;less)

1

2019-09-02
/C
BHai"ö'rnggaWa
[h 6/

kommun

Dokumenttyp

olgast

Granskat

.,,.....

Godkänt

Deltagare

!,'

/

-

Föi kännedom

Styrelsen

Uddevalla

Energi

Kommunfullmäktige

Angående

renhållningstaxa

AB,

Uddevalla

2020

Bakgrund
Uddevalla
yttersta

Energi
ansvaret.

AB,

Hållbarhetsarbetet
återvinning

utför

strävar

uppfattas

uppdraget

som viktigt

Regeringen

Aktuellt

till vinst

att införa

för minskade

avfallsförbränningen
intentioner

där naturliga

inslag

som törnrner
respektive

i takt med samhällets

har för aysikt

att skapa incitament

där Uddevalla

rerföållningsverksamhet
är rötning

samt energiåtervinning

för den verksamhet

år såväl kan ge upphov

renhållningsverksarnheten

rerföållning

efter en effektiv

av t.ex. metallfraktioner

Över tid ska resultatet
enskilda

UEAB,

UEAB

hushållsavfallet

vara kring

noll

även om

ökar kostnaden

för

under hösten 2019. Detta för

Den ökade kostnaden

kan inte tas ut av fjärrvärmekollektivet,

skall denna belasta

till biogas,

i stort.

en skatt på avfallsförbränning
avfallsmängder.

priser.

fraktioner.

Naturligtvis

kostnadsökningar

har det

av matavfall

av brännbara

förlust.

Kornmun
till rimliga

för

utan i linje

med lagstiftarnas

hushållsavfallskunderna.

läge

Ekonomin

itömning

personalkostnader,
som rötbar

fraktion.

fordonskostnader

av hushållsavfall
Kostnaden

av returträ,

för tömning

utgår från en generell

Därtill

adderas kostnaden

ökning

för mottagningsavgifterna

en skatt på denna.

För närvarande

ligger

kostnadsökning

i spannet

på 1,2; 2,4 respektive

för hushållskundernas

respektive
Jämförelse

av slam följer

av kostnader

Bedömningarna
iru'iebär

såsom: dieselpris,

mottagningsavgifter

för såväl brännbart

ett liknande

mönster

avfall

vad gäller t.ex.

och personalkostnader.

UEAB

att införa

styrs av flera kostnadsdrivare

flisningskostnader

med 2%, i linje
för brännbar

är det oklart

100, 200 respektive

med Sveriges
fraktion.

hur stor skatten

300 kr/ton

avfall.

Regeringen
förväntas

Skatten

3,6 rnkr för rerföål1ningskol1ektivet

vidkornmande

en tillkornmande

inflationsmål.

prishöjning

planerar

vara.

innebär

i Uddevalla.
på 2,9%,

en
Det

5,7%

8,6%
av prisbild

Hushållsavfall
En vanligen

använd undersökning

är den sk Nils

Holgersson

för prisskillnader

undersökningen,

för kommunalt

där ett flerfamiljshus

tilföandahållna
kostnader

beskrivs

nyttigheter
beroende

på vilken kornrnun huset är beläget i. När det gäller renhållningskostnadernafinns fö5ande
redogörelse

för närliggande

kommuner:
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UDDEV ALL

FNFR(

kostnad/Iägenhet/månad
Uddevalla

100

Trollhättan

101

Varberg

112

Halmstad

132

Stenungsund

125

Lysekil

149

Priserna

avser 2018. 2019 års uppgifter

Tömning

schemalagd

tömning

tömning.

tank på 3m3.

inte har beslutats

Förslag

av slam i sluten tank är prisbilden
I Västra

Slammet

Götaland

omhändertas

ännu avseende

s1ambehandlingsavgift

till

*

Avgiften

för att tömrna

*

Avgiften

för att tömma

Regeringens

om Västvattens
planerade

avfallshanteringen.

av Västvatten

avseende

gällande

1395 kr för en

föreslår

års data) för tömning

behandlingsavgift,

att eventuella

till UEABs

2020 är enligt

hushållsavfall

vilken

prisjusteringar

på

kunder.

följande:

höjs med 2% 'för samtliga

slam höjs med 2%. Därtill
behandlingsavgift

ovan föreslagta

justeras

kundkategorier.

taxan ytterligare

krona

för

ändras

avfallsförbränningsskatt

Utöver

till

2020. Detta underlag
i slamtaxan

i Uddevalla

c:a 1100 kr (2018

2020

renhållningstaxa

krona

är medelpriset

ska speglas direkt

på renhållningstaxa

Ett förslag

*

ännu.

av slam

När det gäller

av

är inte tillgängliga

riskerar
justeringar

ytterligare

höja kostnaderna

tillkommer

för

följande:

Idetfallregeringeninföravfallsförbränningsskattpå100kr/tonhöjsavgiftenför
tömning
8,6%.

av hushållsavfall
Samma

respektive
Taxejusteringen

beräkning

med 2,9%.

Om höjningen

och motsvarande

justering

blir

300 kr/ton

för andra priser

höjs avgiften

med

än exemplen

100

300 kr/ton.
rekornrnenderas

träda i kraft

snarast möjligt

efter kornrnunful1mäktiges

beslut i

ärendet
Rekommendation
Styrelsen
enlighet

för UEAB

samt kommunfullmäktige

iUddevalla

rekornmenderas

att besluta

i

med förslaget
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UDDEVALL

ENERG

2019-09-20

Kommunfullmäktige
Uddevalla
451 81

Hemställan

om antagande

Styrelsen

för Uddevalla

komrnunfullmäktige
och slamtaxan

Taxehöjning

föreslås

Taxejusteringen
'fullmäktiges

i enlighet

och slamtaxa

komrnun

begära

2019

för

2020

beslutat

om ändring

att hos

av renhållnings-

kommun.

med bifogat

rekommenderas
beslut

Undertecknad
av taxan

Uddevalla

ALLA

har den 10 september

i Uddevalla
inom

kornmun
UDDEV

av renhållnings-

Energi

i

träda

ikraft

underlag.

snarast

möjligt

efter kommun-

i ärendet.

alt. t.f. afffirsornrådeschef

renhållningen,

önskar

föredra

ändring

för kornmunfullmäktige.

Verkställande

direktör

Bilagor:
Protokoll

styrelsemöte

2019-09-10

Promemoria
Renhållningstaxa

TELEFON

ADRESS
Uddevalla

Energi

Stromberget
451

81 Uddevalla

AB

0522-58

E-POST
08 00

info@uddevalIaenergi.se

ORG.NR

556036-61

70

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 289

Dnr KS 2019/00768

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och
angränsande lagstiftning
Sammanfattning

Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
första hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens förslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att få betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
miljöbalkstaxan. Förslaget bygger på principerna i SKLs rekommenderade modell för
denna form av taxa. Vid en jämförelse av nuvarande och förslag på taxor för 2020 med
ett antal kommer i närområdet kommer den föreslagna taxan för Uddevalla kommun att
motsvara kommunernas medelvärde för taxan avseende 2020.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2019-08-30
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-17 §363 om revidering av
miljöbalkstaxan
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning.
Yrkanden

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna samt att taxan ska träda i
kraft den 1 januari 2020.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 289
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning,
att föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13 §333,
att taxan att gälla from 2020-01-01 och tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-11-06

Handläggare

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

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och
angränsande lagstiftning
Sammanfattning

Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
första hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens förslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att få betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
miljöbalkstaxan. Förslaget bygger på principerna i SKLs rekommenderade modell för
denna form av taxa. Vid en jämförelse av nuvarande och förslag på taxor för 2020 med
ett antal kommer i närområdet kommer den föreslagna taxan för Uddevalla kommun att
motsvara kommunernas medelvärde för taxan avseende 2020.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2019-08-30
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-17 §363 om revidering av
miljöbalkstaxan
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning.

Dnr KS

2019/00768

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning
att föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13 §333

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00768

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-17

§ 363

Dnr SBN 2019/00602

Revidering av miljöbalkstaxa
Sammanfattning

Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
första hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens förslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att få betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken och angränsande lagstiftning, 2019-08-30
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning
Yrkanden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Jonas Sandwall (KD), Kent
Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna
men ta bort § 6 i den föreslagna taxan
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning men inte ta med § 6
att föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 333
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-17

Forts § 363
Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-10-17
Samhällsbyggnadsnämnden
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-17 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-10-18
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Blad 1
Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den XX månad 2019, § YYY.
Gäller från 1 januari 2020.
Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område,
avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för
prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
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Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag,
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,
2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av
samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade
med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas, eller
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna
taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt
taxebilaga 1 (fast avgift),
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift),
3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
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4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1019 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av
ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 och
07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas
som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timavgiften.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän
den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den
ytterligare handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap.
miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

Blad 5
15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som
anges i denna taxa.
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.
Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en
fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
Industriutsläppsverksamhet

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får
samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst
år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har
konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört
föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
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förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning.
Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som
är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift
motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2
med ett tillägg om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de
verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet
meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i
lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10
kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller
kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder
som i övrigt anges i taxebilaga 1.
28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före
och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i
lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
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30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas
enligt utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Uddevalla den XX månad 2019, § YYY.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Blad 8

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område
Gäller från 1 januari 2020
Antagen av Kommunfullmäktige XX månad 2019 § YYY

Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.
Avgiftsnivå 2: göra en bedömning via skrivbord, 4h.
Avgiftsnivå 3: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h.
Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1019 kr
Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning med vattentoalett och
utsläpp till mark eller vatten för 1–25
personekvivalenter, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en
gemensam avloppsanordning med ansluten
vattentoalett för 26–200 personekvivalenter,
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för inrättande av
13 § förordningen
avloppsanordning med ansluten vattentoalett
(1998:899) om miljöfarlig
utan utsläpp till mark och vatten, och som inte verksamhet och hälsoskydd
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan
avloppsanordning för 1–25 personekvivalenter
enligt vad kommunen föreskrivit, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan
avloppsanordning för 26–200
personekvivalenter enligt vad kommunen
föreskrivit, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift
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Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning,
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
17 § förordningen
värmepumpsanläggning för utvinning av
(1998:899) om miljöfarlig
värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten
verksamhet och hälsoskydd
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
skydda människors hälsa eller miljön och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 39 § förordningen
(nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur eller
(1998:899) om miljöfarlig
fjäderfä som inte är sällskapsdjur) inom
verksamhet och hälsoskydd
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig
39 § förordningen
orm inom område med detaljplan eller
(1998:899) om miljöfarlig
områdesbestämmelser enligt vad kommunen
verksamhet och hälsoskydd
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga
39 § förordningen
ormar inom område med detaljplan eller
(1998:899) om miljöfarlig
områdesbestämmelser enligt vad kommunen
verksamhet och hälsoskydd
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig
gödsel, slam och annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant
område enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra
40 § förordningen
frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för (1998:899) om miljöfarlig
att förhindra olägenheter för människors hälsa. verksamhet och hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Blad 10
Anmälan om inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter,
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Avgiftsnivå 3

Anmälan om inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett 26–200 personekvivalenter,
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift

Anmälan om inrättande av annat slag av toalett
än vattentoalett enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Avgiftsnivå 1

Anmälan om ändring av en avloppsanordning
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten och
som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning inom ett
område med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med
detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 och 42 § § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen 40 § förordningen
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för (1998:899) om miljöfarlig
människors hälsa.
verksamhet och hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta (exempelvis
tatuering, piercing).

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
fotvårdsverksamhet

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Blad 11
Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
allmänheten, eller som annars används av
många människor.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
förskola, öppen förskola, förskoleklass

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
grundskola, grundsärskola

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
gymnasieskola, gymnasiesärskola

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
fritidshem, öppen fritidsverksamhet

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
specialskola, eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte
26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
2 kap 31 § p 1
taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3. miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som
kräver särskild uppmärksamhet och som inte
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera
bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor
brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra
liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas av
många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

Timavgift

Tillsyn

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Blad 12
Radon i bostäder och lokaler för allmänna
ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors
hälsa om inrättande av ny anläggning för
vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt
11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors
hälsa om användande av befintlig anläggning
för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken,
lokala förskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljö (UaFS 28/2001)

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 2
miljötillsynsförordningen
(2011:13), lokala förskrifter
för att skydda människors
hälsa och miljö (UaFS
28/2001)

Timavgift

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5

Avgiftsnivå 1

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors
hälsa om tillstånd till inrättande av ny
anläggning för grundvattentäkt och denna inte
kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd
eller anmälan enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa och som inte kräver tillstånd
enligt 11 kap miljöbalken.

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER
OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA
VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller
spillolja i cistern ovan eller i mark som
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom
vattenskyddsområde hantering av mer än 250
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med
tillhörande rörledningar.

Blad 13
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Information om cistern som tagits ur bruk.
Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid
när informationen föranleder handläggning.

6 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

0 kr

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive
periodiska kontroller, av cisterner och
rörledningar.

3 kap 1 § 2 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga
Naturvårdsverkets
vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast föreskrifter om skydd mot
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation
eller konvertering sker av sådan utrustning
som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter fgas eller mer.

14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Blad 14
Rapport om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning
eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel
3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EUförordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som
innehåller kontrollerade ämnen.

förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009, 2 kap 31 § p
6 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne
används för laboratorie- och analysarbeten
som betraktas som viktiga enligt bilagan till
Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

förordning (EG) 1005/2009,
förordning (EG) nr
291/2011, 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats före den
1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har
ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 2 kap 37 och 39 §§
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som förordningen (2014:425)
inte är lämplig att plöja men som kan användas om bekämpningsmedel
till slåtter eller bete.

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 2

Blad 15
Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd
handläggningstid när underrättelsen föranleder
handläggning.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2), 2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller
en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat
av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för
nedlagd handläggningstid när underrättelsen
föranleder handläggning.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2), 2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

4 kap 4 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter
(NFS2015:3)

Timavgift

Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2. Timavgift tas ut för
nedlagd handläggningstid när underrättelsen
föranleder handläggning.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter
(NFS2015:3), 2 kap 31 § p
5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

0 kr

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter
(NFS2015:3), 2 kap 31 § p
5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna
om information och underrättelse i 4 kap 1–3
§§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning
av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).
Tillsyn

PCB
Prövning av ansökan

Blad 16
Ansökan om dispens från kravet om
avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och
anläggningar och som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
18 § förordningen
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 (2007:19) om PCB m.m.
b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCBprodukter som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

förordningen (2007:19) om
PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken, 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

2 kap 32 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 2 kap 31 § p 5
organismer och varor i andra verksamheter än miljötillsynsförordningen
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap
(2011:13)
miljöbalken, utom den tillsyn som
Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på marknaden

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26,
27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009
ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra
med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas
enligt artikel 27.1 i förordningen.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA
PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor
som inte innebär utsläppande på marknaden,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap
32 § samt 2 kap 19 § p 7–9,
p 11–14, p 16, p 17, p 19
miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Blad 17
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG
VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3
st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3
som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, st miljöbalken
utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material
och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens
2 kap 2–4 §§ miljöbalken
hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid samt 26 kap 3§ 3 st
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast miljöbalken
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från
strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller
Gällande föreskrifter
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är
7 kap 24 § miljöbalken
förbjuden för att den strider mot syftet med det
tilltänkta skyddet av ett område eller föremål
som omfattas av ett interimistiskt beslut
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Timavgift

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Blad 18
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett
beslut om tillstånd eller dispens avseende
natur- eller kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan
skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken och
som kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön.

12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
2 kap 9 §
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden miljötillsynsförordningen
som kommunen har beslutat om, djur- och
(2011:13)
växtskyddsområden som kommunen har
meddelat föreskrifter om, område eller föremål
som omfattas av ett interimistiskt beslut
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §
miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller
väg- och järnvägsanläggningar.

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga
om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken, 2
kap 32 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift
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Skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och
12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn

12 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och
annan markanvändning i jordbruket och som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19
och 20 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3
st miljöbalken

Timavgift

28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 10 kap 11 § miljöbalken; 10
en fastighet och föroreningen kan medföra
kap 9 § (lydelsen före 1
skada eller olägenhet för människors hälsa
augusti 2007) miljöbalken
eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd
handläggningstid när underrättelsen föranleder
handläggning.

0 kr

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 10 kap 12 och 14 §§
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför miljöbalken
en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för
nedlagd handläggningstid när underrättelsen
föranleder handläggning.

0 kr

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för
nedlagd handläggningstid när underrättelsen
föranleder handläggning.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

0 kr

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och
andra miljöskador om skadorna har orsakats av
en verksamhet eller åtgärd som den
kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3
miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid
potentiell eller konstaterad förorening

2 kap, 9 kap, 10 kap
(lydelsen före och efter 1

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM
ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10
KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.
Tillsyn
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augusti 2007), 26 kap
miljöbalken
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett
sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 24 § 2 st, 25 § p 1–2
miljöbalken,
renhållningsordning för
Uddevalla kommun, lokala
förskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö
(UaFS 28/2001)

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om
total befrielse från hämtning av avfall enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

Ansökan om dispens avseende ändring av
slamsugningsfrekvens enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering

15 kap 25 § p 1
miljöbalken,
renhållningsordning för
Uddevalla kommun

Övriga ansökningar

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten
själv kompostera eller på annat sätt återvinna
eller bortskaffa annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Övriga anmälningar enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering.

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

26 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott
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Taxebilaga 2
Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område
Gäller från 1 januari 2020
Antagen av Kommunfullmäktige XX månad 2019 § YYY

Verksamhetskod

Prövn.Lagrum nivå
Timmar Beskrivning
2 KAP VERKSAMHETSGRUPP
JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
Anläggning med stadigvarande djurhållning
med mer än 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.

1.20

2 kap. 3
C
§ MPF

9

Med en djurenhet avses
1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp
till en månads ålder,
2. Sex kalvar från en månads upp till sex
månaders ålder,
3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive
smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller
avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar
upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. Etthundra kaniner,
9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. Tvåhundra unghöns upp till sexton
veckors ålder,
11. Tvåhundra slaktkycklingar,
12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor,
inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder,
13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. Tio får eller getter, sex månader eller
äldre,
15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex
månaders ålder, eller
16. I fråga om andra djurarter, det antal djur
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som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller
fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
endast avser renskötsel.
4 KAP VERKSAMHETSGRUPP
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och
andra jordarter

10.11

4 kap. 2
B
§ MPF

18

1. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller
för mer än 200 000 ton.

10.11

10.11

4 kap. 2
B
§ MPF

4 kap. 2
B
§ MPF

18

9

2. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller
för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
3. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller
för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11

4 kap. 2 B

9

4. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
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§ MPF

som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller
för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11

4 kap. 2
B
§ MPF

6

5. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller
för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11

4 kap. 2
B
§ MPF

6

6. Täkt av torv med ett verksamhetsområde
som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte
omfattas av någon av punkterna 1–5.

10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

9

1. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv.
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10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

18

2. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än
som avses i punkt 1, om tillståndet gäller för
mer än 200 000 ton.

10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

18

3. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än
som avses i punkt 1, om tillståndet gäller för
mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

9

4. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som
avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än
10 000 ton men högst 50 000 ton.
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10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

9

5. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som
avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än
5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

6

6. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som
avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än
1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.20

4 kap. 3
B
§ MPF

6

7. Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln,
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), eller
3. Endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som
avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av
någon av punkterna 1-6.

10.30

4 kap. 4
C
§ MPF

9

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
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10.40

4 kap. 5
C
§ MPF

9

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd
berg,
2. Torv med ett verksamhetsområde större än
5 hektar, eller
3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

10.50

4 kap. 6
C
§ MPF

10.60

4 kap. 7
C
§ MPF

9

Anläggning för sortering eller krossning av
berg, naturgrus eller andra jordarter
1. Inom område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. Utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

9

Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt
som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår.
5 KAP VERKSAMHETSGRUPP
LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
1. Slakteri med en produktion baserad på en
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer
än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-i

5 kap. 1
B
§ MPF

90

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med ”-i” efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2. Slakteri med en produktion baserad på en
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer
än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-i

5 kap. 1
B
§ MPF

30

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som
inte omfattas av punkt 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med ”-i” efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
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15.20

5 kap. 2
B
§ MPF

30

Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår.

15.30

5 kap. 3
C
§ MPF

9

Slakteri med en produktion baserad på mer än
50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per
kalenderår.

15.3001

5 kap.
1–3 §§
MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.

U

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska
råvaror

15.50

5 kap. 6
C
§ MPF

6

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton
men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller glass eller endast innebär paketering.
8 KAP VERKSAMHETSGRUPP
TRÄVAROR

20.10

8 kap. 2
C
§ MPF

9

Anläggning för behandling av trä och
träprodukter med kemikalier med en
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per dygn eller högst 18
750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.

20.40

8 kap. 5
C
§ MPF

9

Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått
eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller
2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5
000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
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20.80

8 kap. 9
C
§ MPF

9

Anläggning för lagring av
1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte
är tillståndspliktig enligt 8 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).
10 KAP VERKSAMHETSGRUPP
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

22.20

10 kap.
C
2 § MPF

9

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
12 KAP VERKSAMHETSGRUPP
KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.25-i, 24.26-i,
12 kap.
24.27-i, 24.28-i,
25–32
A/B
24.29-i, 24.30-i,
§§ MPF
24.31-i och 24.32-i

24.25-i, 24.26-i,
12 kap.
24.27-i, 24.28-i,
25–32
A/B
24.29-i, 24.30-i,
§§ MPF
24.31-i och 24.32-i

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt någon av 12 kap. 25–32 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) är
tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med ”-i” efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.

90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt någon av 12 kap. 25–32 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) är
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med ”-i” efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel
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24.40

12 kap.
40 §
MPF

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
C

9

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller
sjukhus eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).
Anläggning för behandling av mellanprodukter.

24.41

12 kap.
41 §
MPF

C

9

Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller
42-47 §§ miljöprövningsförordningen
(2013:251).
Verksamhetsgrupp Annan kemisk
tillverkning
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. Gas- eller vätskeformiga kemiska
produkter,

24.45

12 kap.
45 §
MPF

B

30

Tillståndsplikten gäller inte
1. Tillverkning av mindre än 100 ton per
kalenderår, om det i verksamheten inte används
eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
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kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt
för ozonskiktet”,
2. Tillverkning av färg eller lack, om
tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per
kalenderår,
3. Tillverkning av rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår,
4. Tillverkning av gasformiga kemiska
produkter genom destillation, eller
5. Om verksamheten är tillståndspliktig enligt
19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).
14 KAP VERKSAMHETSGRUPP
MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk,
krita och gips

26.110

14 kap.
13 §
MPF

C

18

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. Betong eller lättbetong per kalenderår,
eller
2. Varor av betong, lättbetong eller cement
per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska
produkter

26.150

14 kap.
17 §
MPF

C

9

Asfaltverk eller oljegrusverk
1. Som ställs upp inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. Som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
16 KAP VERKSAMHETSGRUPP
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast.
28.25

16 kap.
C
3 § MPF

9

Anmälningsplikten gäller inte betning med
betpasta eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).
17 KAP VERKSAMHETSGRUPP
ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.60

17 kap.
C
6 § MPF

6

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.
18 KAP VERKSAMHETSGRUPP
METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80

18 kap.
C
8 § MPF

9

Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 eller 10 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett
fast centralt system för vätskor som volymen i
lösa behållare som är kopplade antingen till
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade
behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.

34.8001

18 kap.
U
8 § MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.
19 KAP VERKSAMHETSGRUPP
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
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39.30

19 kap.
C
4 § MPF

9

Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med
1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om
lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”
(R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga
genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid
inandning” (R49), ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering,
eller
4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3
§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

39.35

19 kap.
C
5 § MPF

9

Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med mer än 500
kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker
utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3
§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
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39.50

19 kap.
C
6 § MPF

9

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. Mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. Mer än totalt 5 ton organiska
lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).

39.0001

19 kap.
MPF

U

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.
20 KAP VERKSAMHETSGRUPP
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60

20 kap.
B
1 § MPF

30

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. Gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet
för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500
000 ton per kalenderår,
2. Andra kemiska produkter, om lagringen
eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton
per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med
de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori
1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
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”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt
för ozonskiktet, eller
3. Andra kemiska produkter än som avses i 1
och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200
000 ton vid ett och samma tillfälle.
21 KAP VERKSAMHETSGRUPP GASOCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Förbränning
40.51

40.60

21 kap.
10 §
MPF

21 kap.
11 §
MPF

B

C

30

18

Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. Mer än 500 kilowatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. Mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
avser en stationär förbränningsmotor avsedd
endast som reservaggregat vid elavbrott.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
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Verksamhet (40.90) med
1. Två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre
150 meter,
2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är högre än 150 meter och står tillsammans
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är högre än 150 meter och står tillsammans
med ett annat sådant vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.3.

40.90 och 40.95

21 kap.
13–14
B
§§ MPF

6

Verksamhet (40.95) med
1. Sju eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än
120 meter,
2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är högre än 120 meter och står tillsammans
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. Ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).

40.100

21 kap.
15 §
MPF

C

6

Verksamhet med
1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är högre än 50 meter,
2. Två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), eller
3. Ett vindkraftverk som står tillsammans
med ett annat vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det
andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
23 KAP VERKSAMHETSGRUPP
FORDONSSERVICE OCH
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DRIVMEDELSHANTERING

50.10

23 kap.
C
1 § MPF

9

Anläggning för tvättning av
1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. Fler än 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon
per kalenderår.

50.20

23 kap.
C
2 § MPF

9

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller
2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle.

50.0001

23 kap.
MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.

U

24 KAP VERKSAMHETSGRUPP
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
Hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
63.10

24 kap.
B
1 § MPF

64

Tillståndsplikten gäller inte
1. Hamn för Försvarsmakten, eller
2. Färjekaj med högst tio planerade
fartygsanlöp per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

63.50

24 kap.
C
5 § MPF

9

63.5001

24 kap.
U
5 § MPF

9

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen
är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).
För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.
27 KAP VERKSAMHETSGRUPP HÄLSOOCH SJUKVÅRD

85.10

27 kap.
C
1 § MPF

9

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
28 KAP VERKSAMHETSGRUPP RENING
AV AVLOPPSVATTEN
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90.16

28 kap.
C
4 § MPF

9

Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000
personekvivalenter.
29 KAP VERKSAMHETSGRUPP
AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter
med återvinning eller bortskaffande

90.410

90.420

90.420

90.420

29 kap.
68 §
MPF

29 kap.
69 §
MPF

29 kap.
69 §
MPF

29 kap.
69 §
MPF

1. Anläggning för att behandla icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 100 000 ton per kalenderår.
A

137

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i 29 kapitlet
miljöprövningsförordningen (2013:251). Detta
2. Anläggning för att behandla icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.

B

137
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i 29 kapitlet
miljöprövningsförordningen (2013:251).
3. Anläggning för att behandla icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.

B

137
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i 29 kapitlet
miljöprövningsförordningen (2013:251).
4. Anläggning för att behandla icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.

B

137
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i 29 kapitlet
miljöprövningsförordningen (2013:251).
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90.430

29 kap.
70 §
MPF

Anläggning för att yrkesmässigt behandla ickefarligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är högst 500 ton per kalenderår.
C

9
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.171

29 kap.
31 §
MPF

C

6

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall
genom biologisk behandling, om
1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall
och den tillförda mängden är mer än 10 ton
men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 50 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).
Verksamhetsgrupp Deponering

90.310

90.310

90.310

29 kap.
22 §
MPF

29 kap.
22 §
MPF

29 kap.
22 §
MPF

1. Anläggning för att deponera icke-farligt
avfall om den tillförda avfallsmängden är mer
än 20 000 ton per kalenderår.
B

64

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18,
19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).
2. Anläggning för att deponera icke-farligt
avfall om den tillförda avfallsmängden är mer
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.

B

30
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18,
19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen
(2013:251)
3. Anläggning för att deponera icke-farligt
avfall om den tillförda avfallsmängden är mer
än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

B

13
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18,
19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen
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(2013:251)

90.310

29 kap.
22 §
MPF

4. Anläggning för att deponera icke-farligt
avfall om den tillförda avfallsmängden inte
omfattas av punkterna 1–3.
B

6

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18,
19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen
(2013:251)
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90

29 kap.
44 §
MPF

C

9

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs
av elektriska och elektroniska produkter
yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
sätt behandla avfallet innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av
att samla in avfall
Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt
avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall
i andra fall.

90.30 och 90.50

29 kap.
48 och
50 §§
MPF

B

13

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall
som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. Mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska
eller elektroniska produkter,
4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller
6. Mer än 1 ton i andra fall.
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90.40

29 kap.
49 §
MPF

C

9

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som
en del av att samla in det, om mängden avfall
vid något tillfälle är
1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.

90.60

29 kap.
51 §
MPF

C

9

Anläggning för att lagra farligt avfall som en
del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton
och utgörs av blybatterier,
3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs
av elektriska eller elektroniska produkter,
4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller
6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i
andra fall.

90.0001

29 kap
48–51
U
§§ MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning
och sortering
1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000
ton icke-farligt avfall per kalenderår genom
mekanisk bearbetning.

90.100

29 kap.
40 §
MPF

B

64

Tillståndsplikten gäller inte
1. För att genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt
65 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
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2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000
ton icke-farligt avfall per kalenderår genom
mekanisk bearbetning.

90.100

90.110

90.70

90.70

29 kap.
40 §
MPF

29 kap.
41 §
MPF

29 kap.
42 §
MPF

29 kap.
42 §
MPF

B

C

B

30

9

30

Tillståndsplikten gäller inte
1. För att genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt
65 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Anläggning för att
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. Genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall,
om mängden avfall är mer än 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

B

13

2. för att sortera icke-farligt avfall, om
mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80

29 kap.
43 §
MPF

C

9

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall,
om mängden avfall är
1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.

90.0001

29 kap.
40–43
U
§§ MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

Blad 42

90.119

29 kap.
45 §
MPF

B

137

1. Anläggning för att tömma, demontera eller
på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om
den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen
är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten
miljöprövningsförordningen (2013:251).

90.119

29 kap.
45 §
MPF

B

64

2. Anläggning för att tömma, demontera eller
på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen
är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten
miljöprövningsförordningen (2013:251).

90.119

29 kap.
45 §
MPF

B

30

3. Anläggning för att tömma, demontera eller
på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen
är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten
miljöprövningsförordningen (2013:251).

90.119

29 kap.
45 §
MPF

B

13

4. Anläggning för att tömma, demontera eller
på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av
någon av punkterna 1–3.
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen
är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten
miljöprövningsförordningen (2013:251).

90.120

29 kap.
46 §
MPF

C

18

Anläggning för att tömma, demontera eller på
annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. Uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om
fordonen återvinns av en bilskrotare som är
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
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Verksamhetsgrupp Återvinning eller
bortskaffande av avfall som uppkommit i
egen verksamhet

90.391

29 kap.
29 §
MPF

C

9

Anläggning för att återvinna farligt avfall som
har uppkommit i egen verksamhet, om
1. Mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår, och
2. Behandlingen leder till
materialåtervinning.
30 KAP VERKSAMHETSGRUPP
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20

30 kap.
C
2 § MPF

9

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.

92.30

30 kap.
C
3 § MPF

9

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

92.0001

30 kap.
2–3 §§
MPF

9

För verksamheter under anmälningspliktig
nivå.

U

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
94.1001

U

9

För fritidsbåthamnar är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 §
FMH,
punkt 1

H

6

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar.

38 §
FMH,
punkt 1

H

timavgift

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, fotvård, tas timavgift ut.

38 §
FMH,
punkt 1

H

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar.

38 §
FMH,
punkt 2

H

6

För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.
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38 §
FMH,
punkt 3

H

6

För grundskolor med färre än 100 elever är
tillsynstiden 6 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

9

För grundskolor med 100–499 elever är
tillsynstiden 9 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

12

För grundskolor med 500 eller fler elever är
tillsynstiden 12 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

3

För gymnasium med färre än 500 elever är
tillsynstiden 3 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

6

För gymnasium med 500 eller fler elever är
tillsynstiden 6 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

6

För förskolor med färre än 150 barn är
tillsynstiden 6 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

9

För förskolor med 150 eller fler barn är
tillsynstiden 9 timmar.

38 §
FMH,
punkt 3

H

timavgift

För fritidsverksamheter som bedrivs i egna
lokaler tas timavgift ut.
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Taxebilaga 3
Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område
Gäller från 1 januari 2020
Antagen av Kommunfullmäktige XX månad 2019 § YYY

Lagrum

Prövn.Beskrivning
nivå

Avgift

28 KAP VERKSAMHETSGRUPP
RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap. 4 §
MPF

U

Verksamheter under anmälningspliktig
nivå.

Timavgift

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA
MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
U

Fordonsverkstäder.

Timavgift

VERKSAMHETSGRUPP EJ
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
45 § FMH,
punkt 2
45 § FMH,
punkt 4

UH

Lokaler med vård och annat
omhändertagande.

Timavgift

Hotell, pensionat och liknande lokaler
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad.

Timavgift

UH
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Taxebilaga 4
Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och
tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 §
strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den
tillsyn som den kommunala nämnden utövar.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och
tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd, och
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,
2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av
samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser
meddelade med stöd av lagen överklagas, eller
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på
begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar
som behövs för tillsynen.
Timtaxa
6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda
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ärendet (timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1019 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 och
07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Avgift med anledning av anmälan
10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till
samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna
anmälningspliktiga verksamhet.
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4
timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas
innan handläggningen har påbörjats.
11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges
i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig
tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.
13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får
samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst
år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta
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avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har
konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört
föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning.
Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som
är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och
som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.
Nedsättning av avgift m.m.
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt
fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny
teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får
samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av
avgiften för den typen av ärenden.
18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer
ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt
som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara
tidsåtgången för hela insatsen.
Avgiftens erläggande
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighet m.m.
20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla
omedelbart om inte annat bestäms.
21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till
förvaltningsrätten.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Uddevalla den XX månad 2019, § YYY.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på
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ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5
Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och
tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot och
människors hälsa
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och
8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får
kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma
lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och
åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för
undersökningar eller åtgärder.
3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1019 kr.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av
ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
7 § För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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Undersökningsavgift
8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.
Avgift för åtgärder
9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda
handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt
material.
Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder
debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.
Överklaganden m.m.
10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut
om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift
överklagas hos länsrätten.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Uddevalla den XX månad 2019, § YYY.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.
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Dnr:

SBN 2019/00602

Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning
Bakgrund
Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i första hand genom
arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen.
Enligt miljöbalken och strålskyddslagen har kommunen ett prövnings- och
tillsynsansvar över delar av miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande
förordningar, föreskrifter och andra bestämmelser. I Uddevalla kommun har
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens jävsutskott detta prövnings- och
tillsynsansvar. I miljöbalken (27 kap. 1 §) ges möjlighet för kommunen att ta ut avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, föreskrifter med stöd av miljöbalken och
EU-förordningar inom miljöbalkens område. Motsvarande bestämmelser om avgift för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen finns i strålskyddsförordningen (2018:506;
8 kap. 14 §). Beslut om föreskrifter om sådana avgifter (taxa) tas av
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden använder sedan 2013 en riskbaserad taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning. Den riskbaserade taxan utgår
från ett tidigare underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uddevalla
kommun har gjort ändringar i den riskbaserade taxan 2013, 2015 och 2017. Nu gällande
taxa antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 333. Sedan den
riskbaserade taxan lanserades har kommuner och verksamhetsutövare påtalat för SKL
att det finns ett behov av en enklare och mer användarvänlig taxa inom miljöbalkens
område. Förvaltningens miljöinspektörer har också uttryckt önskemål om en enklare
taxa som är tydligare både för verksamhetsutövarna och miljöinspektörerna. Dessutom
har lagstiftningsförändringar medfört ett behov av revidering.
SKL har tagit fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i
modellen har skett med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. SKL presenterade den nya modellen för
behovsstyrd taxa under våren 2018.
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Förvaltningens prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet är kopplad till
livsmedelslagstiftningen och regleras i en egen taxa, ”Taxa för Uddevalla kommuns
offentliga kontroll av livsmedel” (antagen av kommunfullmäktige den 13 december
2017, § 331).
SKLs nya modell för behovsstyrd taxa
SKL har i samband med den nya modellen för behovsstyrd taxa även tagit fram stöd till
kommuner med fokus på hur behovsprioritering, tillsynsplanering, tillsynsfinansiering
och taxa hör ihop. En bärande princip i den nya modellen är att tillsynsbehovet ska styra
taxan. Vid prövningsärenden ska avgiften hänga ihop med de arbetsmoment som
ärendet medför.
Vid återkommande tillsyn på verksamheter med fast årlig tillsynsavgift ska avgiftens
storlek vara kopplad till behovet av tillsyn. Tillsynsbehovet bedöms bland annat utifrån
gällande lagstiftning, risker, mål och tillsynsmyndighetens erfarenhet av branschen.
Modellen består av tre taxebilagor utöver huvuddokumentet med taxebestämmelser
(paragrafer).
Taxebilaga 1
Taxebilaga 1 innehåller avgifter för prövningsärenden (främst anmälningar och
ansökningar) och viss tillsyn. Avgiftsnivåer har införts för att dela in ärenden i tre
nivåer efter komplexitet och de arbetsmoment som ingår i handläggningen:
-

Avgiftsnivå 1 (endast bekräfta handlingar)
Avgiftsnivå 2 (göra en bedömning vid skrivbord)
Avgiftsnivå 3 (göra en bedömning vid skrivbord och på plats)

Varje ärende med samma angivna avgiftsnivå debiteras samma belopp (angivet antal
timmar multiplicerat med aktuell handläggningskostnad per timme). I praktiken innebär
detta att förslagets taxebilaga 1 endast har tre avgiftsnivåer med en tydlig koppling till
arbetsmomenten jämfört med de tio olika nivåer som används för motsvarande ärenden i
den nuvarande taxan. Förvaltningen anser att detta är en önskvärd förenkling.
Utöver avgiftsnivåer tillämpas timavgift för ärenden som är särskilt komplexa samt för
ärenden med handläggningstid som inte är möjlig att schablonisera. Kommunen har
också möjlighet att tillämpa fast avgift som ett alternativ till avgiftsnivåer och timavgift.
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Taxebilaga 2
Taxebilaga 2 innehåller verksamheter med fast årlig tillsynsavgift med följande
beteckningar:
A – tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (prövning görs av miljödomstol),
B – tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (prövning görs av länsstyrelsen),
C – anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (prövning görs av
samhällsbyggnadsnämnden),
H – anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (prövning görs av
samhällsbyggnadsnämnden),
Vissa U, UH – samt de ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och ej
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter som föreslås ha fast årlig avgift.
För tillståndspliktiga verksamheter (A och B) kopplas tillsynsbehovet till förordning
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (statens ”FAPT”).
För sådana verksamheter blir tillsynsbehovet detsamma oavsett om tillsynen utförs av
en statlig eller kommunal tillsynsmyndighet. Ett generellt tidstillägg om 20 timmar görs
för alla industriutsläppsverksamheter (IUV).
För anmälningspliktiga verksamheter (C och H) bestäms tillsynsbehovet per år av den
egna kommunen i arbetet med kommunens behovsutredning och anges som högt,
normalt eller lågt tillsynsbehov. Dessa tillsynsbehov är kopplade till olika
tillsynsfrekvenser och ett förutbestämt antal timmar per år. Timmarna är schablontider.
För ej anmälningspliktiga verksamheter (U och UH) bestäms tillsynsbehovet per år av
den egna kommunen i arbetet med kommunens behovsutredning och anges som högt,
normalt, lågt eller sporadiskt tillsynsbehov. För ej anmälningspliktiga verksamheter (U
och UH) med högt eller normalt tillsynsbehov tillämpar kommunen årsavgift, dessa Uoch UH-verksamheter ingår i taxebilaga 2.
Taxebilaga 3
För ej anmälningspliktiga verksamheter (U och UH) med lågt eller sporadiskt
tillsynsbehov tillämpar kommunen timavgift. U- och UH-verksamheter med lågt
tillsynsbehov ingår i taxebilaga 3. U- och UH-verksamheter med sporadiskt
tillsynsbehov får endast tillsyn i samband med klagomål eller annan icke-periodisk
händelse. Avgiftsuttag sker i efterskott efter att tillsynsinsatser utförts. Finansiering sker
med stöd av taxebilaga 1.
Taxan ska utvärderas minst vart tredje år och omprövas vid behov.
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Förvaltningens arbete med förslag på ny taxa
Förvaltningen har i sitt förslag använt principerna i SKLs modell (avgiftsnivåer i
taxebilaga 1, utgå från FAPT vid fastställande av tillsynsbehov för B-anläggningar, utgå
från tillsynsbehov för övriga verksamheter med årlig tillsynsavgift), men vissa
ändringar har gjorts för att få taxan att stämma bättre med förhållandena i Uddevalla.
Förvaltningens miljöinspektörer har involverats i arbetet med anpassning av den nya
modellen till förutsättningarna i Uddevalla kommun för att ta tillvara på personalens
erfarenheter. Samarbete har skett med miljökontoret i Trollhättans kommun.
Avstämningsmöten har även hållits med fler kommuner i närområdet. Vid framtagandet
av denna utredning har förvaltningen inspirerats av en tjänsteskrivelse från
miljökontoret i Umeå kommun för att så tydligt som möjligt redovisa vad taxan innebär
för förändringar. Umeå kommun deltog på SKLs seminarium om planering och
finansiering för miljökontor i mars 2019 och berättade då om deras arbete med
taxerevideringen utifrån SKLs nya modell.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. Förvaltningen har gått igenom nuvarande arbetssätt och
funderat på när handläggningen kan ske effektivare för ärenden i taxebilaga 1, för att
korta handläggningstiden samt undvika att kunder betalar för arbetsmoment som inte är
nödvändiga för bedömningen av ärendet.
Avgiftsnivåerna i taxebilaga 1 har satts efter mängdärenden såsom
avloppansökningar/anmälningar, köldmedierapporter och värmepumpsanmälningar.
Det är viktigt att komma ihåg att taxan är ett verktyg som hör ihop med
behovsprioritering, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering. Förvaltningen har i sitt
arbete med bilaga 2-3 lagt stort fokus på att tillsynsbehovet ska styra taxan. I de fall som
en verksamhet betalar fast årlig tillsynsavgift ska avgiftens storlek vara kopplad till
behovet av tillsyn. Förvaltningen har parallellt med framtagandet av det nya
taxeförslaget även arbetat med kommunens behovsutredning för att styra
tillsynsinsatserna dit de ger störst miljönytta och planera tillsynen så att tid och resurser
används med bästa effekt.
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Skillnader i förvaltningens förslag jämfört med SKLs modell
SKL tillhandahåller underlagen till taxan, men det är varje kommuns ansvar att gå
igenom underlagen och anpassa dem så att de blir kommunens egna taxa. I
förvaltningens förslag finns följande skillnader jämfört med SKLs modell:

-

I Uddevalla kommun ingår inte tid för förelägganden och uppföljande kontroll i
årsavgiften.
Förvaltningen utgår från att verksamhetsutövarna i Uddevalla vill följa
lagstiftningen. Extra tid för förelägganden och uppföljande kontroll debiteras
enligt förvaltningens förslag endast till de verksamheter som uppvisar brister
som föranleder sådan extra tillsyn. Förvaltningen tycker inte det är rimligt att de
verksamhetsutövare som följer lagstiftningens krav schablonmässigt som en del
av en högre årsavgift ska betala extra för förelägganden och uppföljande kontroll
som inte behövs.

-

I Uddevalla kommun har tillsynsfrekvensen ändrats för verksamheter med fast
årlig avgift (B-, C-, H- samt vissa U- och UH-verksamheter).
För att företagen ska få den tillsyn som behövs och att tillsynstimmarna ska
stämma med förvaltningens erfarenheter och nuvarande tillsynsmetodik har vi
ändrat tillsynsfrekvensen och behållit SKLs schablontider för bilaga 2.

-

I Uddevalla kommun tillämpas samma antal förutbestämda timmar för
anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C) och ej anmälningspliktiga
miljöfarliga verksamheter (U)
Förvaltningens erfarenhet är att tillsynsbehovet är lika stort vid tillsynsinsatser
för C- som för U-verksamheter. I förvaltningens förslag används 18 (vid högt
tillsynsbehov), 9 (normalt tillsynsbehov) och 6 (lågt tillsynsbehov) timmar per år
för både C- och U-verksamheter.

-

Sammantaget innebär ovan nämnda förändringar att Uddevalla kommun
tillämpar följande tillsynsfrekvenser, schablontider och avgiftsuttag (tabell 1-4).
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Tabell 1: Tillsynsfrekvenser och schablontider för anmälningspliktiga
miljöfarliga verksamheter (C)
Tillsynsbehov
Tillsynsfrekvens
Tillsynstid per
år
Högt
Minst en tillsynsinsats per
18 h
årsavgift
år
Normalt
2-3 tillsynsinsatser per 39h
årsavgift
årsperiod
Lågt
1-2 tillsynsinsatser per 36h
årsavgift
årsperiod
Tabell 2: Tillsynsfrekvenser och schablontider för ej anmälningspliktiga
miljöfarliga verksamheter (U)
Tillsynsbehov
Tillsynsfrekvens
Tillsynstid per
år
Högt
Minst en tillsynsinsats per
18 h
årsavgift
år
Normalt
2-3 tillsynsinsatser per 39h
årsavgift
årsperiod
Lågt
1-2 tillsynsinsatser per 36h
timavgift
årsperiod
Sporadiskt
Vid behov
timavgift
Tabell 3: Tillsynsfrekvenser och schablontider för anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter (H)
Tillsynsbehov
Tillsynsfrekvens
Tillsynstid per
år
Högt
Minst en tillsynsinsats per
12 h
årsavgift
år
Normalt
2-3 tillsynsinsatser per 36h
årsavgift
årsperiod
Lågt
1-2 tillsynsinsatser per 33h
årsavgift
årsperiod
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Tabell 4: Tillsynsfrekvenser och schablontider för ej anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter (UH)
Tillsynsbehov
Tillsynsfrekvens
Tillsynstid per
år
Högt
Minst en tillsynsinsats per
12 h
årsavgift
år
Normalt
2-3 tillsynsinsatser per 36h
årsavgift
årsperiod
Lågt
1-2 tillsynsinsatser per 33h
timavgift
årsperiod
Sporadiskt
Vid behov
timavgift
-

Uddevalla kommun har fastställt avgiftsnivåerna i taxebilaga 1 enligt nedan:
Tabell 5: Definition av avgiftsnivåer och antal timmar i taxebilaga 1
Avgiftsnivå
Arbetsinsats
Timmar i Uddevalla
kommun
Avgiftsnivå 1
Endast bekräfta handlingar
1h
Avgiftsnivå 2
Göra bedömning vid skrivbord
4h
Avgiftsnivå 3
Göra bedömning vid skrivbord
8h
och på plats
Timavgift
Komplexa ärenden, samt
Timavgift
ärenden som inte är möjliga att
schablonisera

-

Uddevalla kommun har infört en taxebilaga 4 för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagstiftningen samt en taxebilaga 5 för tillsyn enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa
Prövning och tillsyn inom dessa områden ingår inte i miljöbalken, men
förvaltningen bedömer det vara mer praktiskt att samla dessa som bilagor i
samma dokument eftersom myndighetsutövningen inom dessa områden också
utförs av kommunens miljöinspektörer, istället för att ta fram separata
taxedokument för respektive område. Taxebestämmelserna enligt miljöbalken
gäller för taxebilaga 1-3.

-

I Uddevalla kommun har flera rader ändrats, lagts till, strukits och delats upp
Förvaltningens erfarenhet av tidigare taxor är att det inte fungerar att ta en taxa
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rakt av, viss anpassning till den egna kommunen behöver göras. Detta är något
som även SKL uppmanar kommunerna att göra.
Utöver ovan nämnda ändringar har redaktionella ändringar gjorts såsom förtydligande
av ärendebeskrivning, verksamheter och beskrivningar samt korrigeringar av lagrum.
-

Rader med ny schablontid har införts för stora anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter
Förvaltningen upplever att tidsåtgången varierar med verksamhetens storlek,
exempelvis bedöms en grundskola med 600 elever ha större tillsynsbehov än en
grundskola med 50 elever. För att ge förutsättningar att bedriva en god och
likvärdig tillsyn har grundskolor i taxebilaga 2 därför delats upp i flera rader
uppdelade efter verksamhetens storlek. Motsvarande uppdelningar i flera rader
har även gjorts för förskolor och gymnasier.

-

I Uddevalla kommun används fast avgift 0 kronor för underrättelser och
informationer
Förvaltningen föreslår att fast avgift 0 kronor tillämpas för underrättelser och
informationer till tillsynsmyndigheten. Timavgift tas ut för nedlagd
handläggningstid när underrättelsen eller information leder till vidare
handläggning.

Tillägg i förvaltningens förslag på taxebestämmelser jämfört med SKLs modell
I förvaltningens förslag ingår även en ny paragraf som ger samhällsbyggnadsnämnden
rätt att besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som motsvarar ändringar i tillämpad
miljölagstiftning.
Förändringar för kunder och verksamhetsutövare
Taxebilaga 1
För enskilda avlopp har taxan förenklats och standardiserats med små skillnader. För
tillståndsansökan om inrättande av vattentoalett med sluten tank blir den debiterade
handläggningstiden oförändrat 4 timmar eftersom bedömning kan göras från skrivbordet
(avgiftsnivå 2). För tillståndsansökan av avloppsanordningar för 1-5 hushåll (högst 25
personekvivalenter) blir handläggningstiden 8 timmar oavsett vilken avloppslösning
som väljs eftersom bedömning behöver göras via skrivbord och platsbesök (avgiftsnivå
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3) istället för nuvarande 7-9 timmar. För tillståndsansökan om inrättande av gemensam
avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter kommer timavgift tas ut istället för
nuvarande 15 och 18 timmar.
För ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelserna blir den debiterade
handläggningstiden oförändrat 8 timmar eftersom bedömning behöver göras via
skrivbord och platsbesök (avgiftsnivå 3).
Anmälningar av komposter tilldelas avgiftsnivå 1 som innebär 1 timmes
handläggningstid. Detta innebär en höjning med 0,5 timmar per ärende och stämmer
bättre med den faktiskt nedlagda handläggningstiden.
För anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter ökar avgiften för anmälan av
verksamheter där det behövs ett platsbesök för att handlägga anmälan. För
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter där bedömningen kan göras via
skrivbordet blir den debiterade handläggningstiden oförändrat 4 timmar (avgiftsnivå 2).
Taxebilaga 2-3
För vissa B-verksamheter kommer den föreslagna taxan innebära stora skillnader.
Förvaltningen avser att generellt följa de antal timmar som fastställts i FAPT.
Förvaltningen avser dock att göra justeringar på objektsnivå för vissa verksamheter där
förvaltningen bedömer att behovet är högre eller lägre än de timmar som anges i FAPT.
Flerbostadshus
Ett femtiotal fastighetsägare med flerbostadshus (lägenheter) betalar idag årlig
tillsynsavgift för regelbunden tillsyn enligt miljöbalken. Förvaltningen föreslår, med
erfarenhet från tidigare inspektioner, att tillsynsbehovet sänks till sporadiskt för
fastighetsägare med flerbostadshus. Förvaltningen bedömer att den uppföljande
förebyggande tillsynen kan fortsätta ske sporadiskt i projektform. Detta innebär att
dessa fastighetsägare inte längre kommer fortsätta betala en årlig tillsynsavgift utan
istället timavgift i samband med tillsyn. Förvaltningen kommer fortsätta handlägga
bostadsklagomål som inkommande ärenden.
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Fotvård
Förvaltningen har med erfarenhet från tidigare inspektioner sänkt tillsynsbehovet för
fotvårdsverksamheter från lågt till sporadiskt, vilket innebär att timavgift tas ut.
Konsekvensanalys för kommunens verksamheter
Taxan bygger på likabehandling, en likadan verksamhet med fast årlig tillsynsavgift
betalar samma belopp oavsett om den drivs kommunalt eller privat. Vid tidigare
taxerevideringar har en analys dock efterfrågats om vad den föreslagna taxan innebär
ekonomiskt för de verksamheter som drivs av kommunen. För barn- och
utbildningsnämnden (BUN) innebär det nya taxeförslaget marginella förändringar.
Detta redogörs i detalj i tabell 6, för sammanfattning om vad den föreslagna taxan
innebär för de samlade verksamheterna branschvis (både kommunala och privata
verksamheter) se tabell 8.
Tabell 6: Skillnad i tillsynstid för BUNs verksamheter
Verksamhet
Antal
Nuvarande
Förslag
verksamheter
total
total
tillsynstid
tillsynstid

Förskolor
Grundskolor
Gymnasier
Totalt

25
19
6
50

154
162
65
381

156
174
45
375

Skillnad total
tillsynstid
(nytt förslag nuvarande
tillsynstid)
2
12
-20
-6

Intäktsanalys och förändringar
Taxan innebär mindre förändringar i kundernas avgifter och därmed även små ändringar
av samhällsbyggnadsnämndens intäkter med avseende på prövningsärenden inom
enskilda avlopp, gemensamma avloppsanläggningar, naturvård och förorenade
områden.
Förändringar i tillsynstid och skillnader i intäkter för verksamheter med regelbunden
tillsyn redogörs för i detalj i tabell 7-10.
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Tabell 7: Ändringar för verksamheter med prövningsnivå B och C
Beteckning
Antal
Antal
Antal
Skillnad
verksamheter tillsynstimmar tillsynstimmar
totalt i
totalt
totalt förslag
resurser
nuvarande
(timmar)
B
16
488
500
12
C
81
806
801
-5
Summa
97
1294
1301
7
B+C
Tabell 8: Ändringar för verksamheter med prövningsnivå H
Verksamhet
Antal
Antal
Antal
verksamheter tillsynstimmar tillsynstimmar
totalt
totalt förslag
nuvarande
Förskolor
47
288
290
Skolor
26
224
228
Gymnasier
8
85
63
Bassängbad
4
20
24
Tatuering
4
20
24
Hygienisk
1
3
3
behandling
Solarier
7
16
21
Summa H

97

656

653

Tabell 9: Ändringar för verksamheter med prövningsnivå U
Beteckning
Antal
Antal
Antal
verksamheter tillsynstimmar tillsynstimmar
totalt
totalt förslag
nuvarande
U
92
566
675

Skillnad
totalt i
intäkter
(kronor)
11 472
-4 780
6 692

Skillnad
totalt i
resurser
(timmar)
2
4
-22
4
4
0

Skillnad
totalt i
intäkter
(kronor)
1912
3 824
-21 032
3 824
3 824
0

5

4 780

-3

-2868

Skillnad
totalt i
resurser
(timmar)
109

Skillnad
totalt i
intäkter
(kronor)
104 204
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Tabell 10: Ändringar för verksamheter med prövningsnivå UH
Beteckning
Antal
Antal
Antal
Skillnad
verksamheter tillsynstimmar tillsynstimm
totalt i
totalt
ar totalt
resurser
nuvarande
förslag
(timmar)
Flerbostads
74
440
0
-440
hus
Tillfälligt
23
148
69
-79
boende
Summa
97
588
69
-519
UH

Skillnad
totalt i
intäkter
(kronor)
-420 640
-77 815
-498 455

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-08-30

Dnr SBN 2019/00602

Handläggare

Enhetschef Jenny Karlsson
Telefon 0522-69 73 07
jenny.v.karlsson@uddevalla.se

Revidering av miljöbalkstaxa
Sammanfattning

Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
första hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens förslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att få betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken och angränsande lagstiftning, 2019-08-30
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning
att föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 333

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-08-30

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Lisa Cronholm
Avdelningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Karlsson
Enhetschef

Dnr SBN 2019/00602

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 290

Dnr KS 2019/00788

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2020, samt
investeringsplan 2021-2022 och budget 2020, för Uddevalla
Vatten AB
Sammanfattning

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.
Uddevalla Vatten AB har tagit fram ett förslag till taxor för 2020.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06
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VA-TAXA
för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2019-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
Butiker
Hotell
Hantverk
Utbildning

Förvaltning
Utställningslokaler
Restauranger
Småindustri
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

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.

1

Dnr 2019/214

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
Vattenförsörjning (V)
Spillvattenavlopp (S)
Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df)
Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg)

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
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
En
ledning
a)

Servisavgift
en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

55 865 kr
(44 692 kr)

SAMTLIGA
TJÄNSTER

Två
ledningar

Tre
ledningar

67 835 kr
(54 268 kr)

79 805 kr
(63 844 kr)

PER
VATTENTJÄNST
b)

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för V, S
och Df

c)

Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta

d)

Lägenhetsavgift
en avgift per lägenhet

e)

79 805 kr
(63 844 kr)

SAMTLIGA
TJÄNSTER

V

S

Df

28 730 kr
(22 984 kr)

47 885 kr
(38 308 kr)

19 155 kr
(15 324 kr)

17,64 kr
(14,11 kr)

29,39 kr
(23,51 kr)

11,75 kr
(9,40 kr)

58,78 kr
(47,02 kr)

14 365 kr
(11 492 kr)

23 945 kr
(19 156 kr)

9 575 kr
(7 660 kr)

47 885 kr
(38 308 kr)

Grundavgift Df utan FP*
en grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats

Dg

95 770 kr
(76 616 kr)

19 155 kr
(15 324 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
En
ledning
a)

Servisavgift
en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

55 865 kr
(44 692 kr)

SAMTLIGA
TJÄNSTER

Två
ledningar

Tre
ledningar

67 835 kr
(54 268 kr)

79 805 kr
(63 844 kr)

PER
VATTENTJÄNST
b)

c)
d)

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för V, S
och Df
Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta

V

S

Df

28 730 kr
(22 984 kr)

47 885 kr
(38 308 kr)

19 155 kr
(15 324 kr)

26,74 kr
(21,39 kr)

44,56kr
(35,65 kr)

Grundavgift Df utan FP*
en grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats

79 805 kr
(63 844 kr)

SAMTLIGA
TJÄNSTER

Dg

VSDfDg

95 770 kr
(76 616 kr)
17,83 kr
(14,26 kr)

89,13 kr
(71,30 kr)

19 155 kr
(15 324 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
Servisavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift för Df, om FP för Df
inte upprättats
Avgifterna är uttryckta i procent av full

5.1 a)
5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)
5.1 e)

100
100
100
0
100

%
%
%
%
%

6.1 a)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

Annan fastighet
100 %
100 %
70 %
100 %

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.

Tomtyteavgift
5.1 c)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Småhusfastighet,
Bostadsfastighet
*)
100 %

6.1 c)
-

Annan fastighet
30 %

*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
Övriga

164,75 kr

(131,80 kr)

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

Småhusfastigheter

Qn2,5x1

år

Övriga fastigheter

Qn2,5x1

år

Qn2,5x2

år

Qn2,5x3

år

Qn2,5x4

år

Qn6x1

år

Qn6x2

år

Qn6x3

år

Qn6x4

år

Qn10x1

år

Qn10x2

år

Qn10x3

år

Qn10x4

år

V
1 760 kr
(1 408 kr)
2 775 kr
(2 220 kr)
6 695 kr
(5 356kr)
15 630 kr
(12 504 kr)
25 940 kr
(20 752 kr)
8 415 kr
(6 732 kr)
34 535 kr
(27 628 kr)
53 430 kr
(42 744 kr)
82 575 kr
(66 060 kr)
22 505 kr
(18 004 kr)
53 425 kr
(42 740 kr)
113 560 kr
(90 848 kr)
158 245 kr
(126 596 kr)

S

TOTALT

1 760 kr
(1 408 kr)
2 775 kr
(2 220 kr)
6 695 kr
(5 356kr)
15 630 kr
(12 504 kr)
25 940 kr
(20 752 kr)
8 415 kr
(6 732 kr)
34 535 kr
(27 628 kr)
53 430 kr
(42 744 kr)
82 575 kr
(66 060 kr)
22 505 kr
(18 004 kr)
53 425 kr
(42 740 kr)
113 560 kr
(90 848 kr)
158 245 kr
(126 596 kr)

3 520 kr
(2 816 kr)
5 550 kr
(4 440 kr)
13 390 kr
(10 712 kr)
31 260 kr
(25 008 kr)
51 880 kr
(41 504 kr)
16 830 kr
(13 464 kr)
69 070 kr
(55 256 kr)
106 860 kr
(85 488 kr)
165 150 kr
(132 120 kr)
45 010 kr
(36 008 kr)
106 850 kr
(85 480 kr)
227 120 kr
(181 696 kr)
316 490 kr
(253 192 kr)

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt
följande:
b)

c)

Fast avgift

Avgift per

Småhusfastigheter

år

Övriga fastigheter

år

Dagvattenavgift

Kategori#

Avgift per

Småhusfastigheter

Småhus

Övriga fastigheter

Kategori 1

m2/år

Kategori 2

m2/år

Kategori 3

m2/år

Kategori 1

m2/år

Kategori 2

m2/år

Kategori 3

m2/år

Allmän platsmark

V
1
(1
2
(2

år

8

760
408
775
220

S
kr
kr)
kr
kr)

1
(1
2
(2

760
408
775
220

TOTALT
kr
kr)
kr
kr)

3
(2
5
(4

520
816
550
440

kr
kr)
kr
kr)

Df

Dg

TOTALT

735 kr
(588 kr)
0,59 kr
(0,47 kr)
1,05 kr
(0,84 kr)
1,42 kr
(1,14 kr)

100 kr
(80 kr)
0,07 kr
(0,06 kr)
0,14 kr
(0,11 kr)
0,19 kr
(0,15 kr)
0,79 kr
(0,63 kr)
1,33 kr
(1,06 kr)
2,13 kr
(1,70 kr)

835 kr
(668 kr)
0,59 kr
(0,47 kr)
1,19 kr
(0,95 kr)
1,61 kr
(1,29 kr)
15,84 kr
(12,67 kr)
15,84 kr
(12,67 kr)
15,84 kr
(12,67 kr)
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RÖRLIGA AVGIFTER

d)

Förbrukning
Uppmätt/beräknad mängd

Avgift per
m

3

V

S

TOTALT

15,84 kr
(12,67 kr)

15,84 kr
(12,67 kr)

31,68 kr
(25,34 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 folkbokförd person. 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)

1 400 kr

(1 120 kr)

700 kr

(560 kr)

1 400 kr

(1 120 kr)

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning
Påsläpp av vattentillförsel
Montering av strypbricka
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 2020-01-01. 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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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 är skyldigt att utföra de uppdrag som
bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten
ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Bolaget äger samtliga VA anläggningar i
Uddevalla kommun. Tillsammans med
kommunen beslutar bolaget om utbyggnader,
upprustningar och VA-taxor. Uddevalla
Vatten AB har inga anställda utan den
dagliga driften och annan förenlig verksamhet
sköts av det gemensamma bolaget
Västvatten AB som svarar för driften av VAanläggningarna 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.
Färgelanda
kommun
100%

Munkedal
kommun
100%

Sotenäs
kommun
100%

Färgelanda
Vatten AB 7%

Munkedal
vatten AB
11%

Sotenäs
Vatten AB
29%

Uddevalla
kommun
100%

Uddevalla Vatten
AB 53%

Västvatten AB

Antalet aktier och röster i Uddevalla Vatten
AB är 10 000 stycken.

Bolag och styrelse
Uddevalla Vatten AB har ingen egen
personal utan köper alla sina tjänster av
Västvatten AB.
Uddevalla Vatten AB:s styrelse består av
sju ledamöter och högst fem suppleanter.
Kommunfullmäktige i kommunen utser sina
representanter till styrelsen samt vem som
ska vara ordförande respektive vice
ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen
under mandatperioden på fyra år.

Ägardirektiv och bolagsordning om
roller samt uppgifter/
ansvarsområden
Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat Uddevalla
kommun. Bolaget står i sin verksamhet
under kommunstyrelsens uppsikt och har att
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följa av kommunfullmäktige och av
kommunstyrelsen med stöd av delegation
utfärdade direktiv.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet
att äga och förvalta den allmänna VAanläggningen i Uddevalla kommun samt att
tillhandahålla tjänster, som har anknytning
till denna verksamhet.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster
till gagn för dem som utnyttjar bolagets
tjänster utan att detta går ut över den totala
kommunala organisationen. Bolaget kan
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i
sin verksamhet om detta medför nackdelar
för den kommunala organisationen i dess
helhet som överväger fördelarna för
bolaget.
Kommunfullmäktiges godkännande ska
inhämtas vid införande och ändring av taxor
och principer för taxor och andra normbeslut
om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
eller om så följer av lag.
Investeringar avseende enskilt objekt eller
under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av kommunfullmäktige.
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren,
varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska
delges kommunstyrelsen enligt årligen
fastställd tidplan.
Bolagets uppgift är att inom verksamhetsområde för vatten och avlopp leverera
dricksvatten och rena spillvatten för VAabonnenterna. Bolaget medverkar i utbyggnader av bostads- och industriområden med

ledningsdragning och möjliggör därmed fortsatt exploatering av nya områden. Framtagande av nya detaljplaner och nya exploateringsområden har ökat markant bl.a.
beroende på ledningsnätets utbyggnad. Det
utbyggda ledningsnätet innebär ett större
verksamhetsområde för VA och därmed
ökade driftkostnader löpande. Genom driftoptimering och rationaliseringar minskas
kostnaderna som utbyggnaden medför.

Viktiga lagar och föreskrifter
Bolaget har att rätta sig efter de regler och
krav som ställs av ett flertal myndigheter
och organisationer. Nedan återfinns en kort
sammanställning av några av dessa. Det
grundläggande för all verksamhet är Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt
allmänna bestämmelser för vatten och
avloppstjänster (ABVA).
 Miljöbalken
 Havs- och Vattenmyndigheten
 Kemikalieinspektionen
 Livsmedelsverket
 Naturvårdsverket
 Boverket
 Riksdag
 Socialstyrelse
 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
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framförallt 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 ska vara en resa för ständig
förbättring.

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 anläggningstaxan.
Ökning brukningstaxa 2020

4,0 %

Ökning anläggningstaxa 2020

3,0 %

Omvärldsanalys
En överskuggande och tydlig trend är ökade
krav från myndigheter, huvudmän och även
kunder. Ökade krav tillsammans med ett
pågående generationsskifte resulterar ofta i
utökade samarbeten, i någon form,
kommuner emellan.

1

Svenskt vatten, Kommentarer till 2019 års
statistik, september 2019

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 2016-2020.

Svenskt vattens kommentarer till
2019 års taxestatistik1
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av
framtida investeringsbehov. Studien
sammanställdes 2017 och visade på stora
investeringsbehov i infrastrukturen för
kommunalt vatten och avlopp. Studien visar
på att stora investeringar behövs för att öka
takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga
ut VA till de områden som behöver
kommunalt vatten och avlopp,
klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta
framtidens krav på avloppsrening. För att
klara det behöver de årliga investeringarna
öka med 35 % under de kommande 20
åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens
penningvärde med ca 4 % per år, därutöver
kommer generella prisökningar. Det
kommer att leda till att taxorna under
samma tidsperiod behöver fördubblas i
dagens penningvärde, en betydligt
kraftigare ökningstakt än vad som hittills
varit fallet.
Taxeutvecklingen har under de senaste
åren gått åt motsatt håll: de årliga
taxeökningarna är låga, både i absoluta tal
och i förhållande till allmänna prisökningar.
Även för 2019 kan man konstatera att den
genomsnittliga taxehöjningen är låg i förhållande till verkliga behov. Medelhöjningen
är 3,2 % för Typhus A och 3,0 % för typhus
B jämfört med 2018. För 2019 borde
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ökningen enligt Svenskt vatten vara 6,5 %,
alltså dubbelt så stor som 2019 års höjning
var generellt i Sverige.
Att höja taxor är inget självändamål och
effektivt nyttjande av ekonomiska resurser
är en självklar aspekt av hållbara vattenoch avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt
effektivt resursutnyttjande måste dock
investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten- och avloppshantering öka. En konsekvens av det är att
taxorna behöver höjas i snabbare takt de
kommande åren.

2. Finansiering

600 000 tkr

För 2020 prognostiseras följande:
Låneavgift
Ränta

Likvida medel 2020-01-01

-562 603 tkr

Utbetalningar:
investeringsutbetalningar

-153 300 tkr

övriga utbetalningar

-150 455 tkr

Inbetalningar:

Uddevalla Vatten ABs låneportfölj hanteras
via Internbanken via Uddevalla
kommunkoncern och består av en utnyttjad
checkkredit (595 351 tkr).
Borgen är beviljad upp t.o.m.

I och med de kommande årens
investeringsbehov krävs allt högre nylåning.
Effekten blir att bolagets soliditet sänks
samt att bolaget blir räntekänsligt. Det
innebär att utrymmet för den löpande driften
minskas eller att brukningstaxorna behöver
höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott
till investeringar från Uddevalla kommun.

0,03 %
2,0 %

Borgensåtagandet som Uddevalla kommun
har till Uddevalla Vatten AB är på
600 000 tkr. De likvidmässiga
utbetalningarna varierar från månad till
månadad och för att ha täckning för 2020
års kommande utbetalningar behövs
borgensåtagandet ökas upp till 620 000 tkr.
Borgensåtagandet uppdateras årligen via
Bilaga A till Uddevalla kommuns
finanspolicy.

brukningsavgifter m.m.
anläggningsavgifter

Årets kassaflöde 2020
Likvida medel 2020-12-31

+209 142 tkr
+53 600 tkr

-41 013 tkr
-603 616 tkr
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3. Investeringsbudget
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av
investeringar överstigande bolagets egna kapital, 10 000 tkr.
Sammanställning pågående
investeringar (tkr)

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Reinvesteringar* samt kapacitets- och
säkerhetshöjande åtgärder
Kapacitetssäkring Råvattenledning, VA-fond
Kapacitetssäkring Dricksvatten, VA-fond
Omvandlingsområden
Exploateringsområden
Bruttoinvesteringar

43 980

60 000

60 000

51 500

29 000
63
62 744
17 625
153 412

1 700
74 700
16 900
153 300

14 400
32 500
20 300
127 200

20 100
33 500
20 000
125 100

Fakturerade anläggningsavgifter

-59 854

-53 600

-45 400

-50 800

93 558

99 700

81 800

74 300

Nettoinvesteringar
* Följer kommunens asfaltsplan 2020-2021.

Investeringar överstigande bolagets egna
kapital, 10 000 tkr

Total utgift
(tkr)

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder
20014
Åh reservoar
13 500
20029
Hässleröd överföringsledning
17 600
20042
Timansvägen reservoar
17 600
20045
Brattås reservoar
15 500
20046
Simmersröd reservoar
19 500
20050
Torp-Holma överföringsledning (VA-plan)
29 000
Omvandlingsområden
31001
Berg Stigenvägen
27 700
31002
Buslätt
22 800
31006
Forshälla-Strand södra
18 500
31012
Råssbyn
21 000
31015
Ulvesund Saltdalen
22 000
31016
Vadberget*
18 300
35046
Barrskogsvägen GA
28 800
Exploateringsområden
-

Utförandeperiod (år)
2020-2021
2019-2020
2021-2022
2022-2023
2023-2025
2022-2023
2019-2020
2021-2022
2020-2021
2020
2020
2019
2021-2022
-
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Reinvesteringar samt utbyggnad
inom befintliga VA-anläggningar

Brattås reservoar: Behov av renovering.
Renoveras efter att Timansvägens
reservoar tagits i bruk.

Befintligt ledningsnät

Simmersröd reservoar: Behov av
renovering. Renoveras efter att Åh
reservoar tagits i bruk.

Avser utbyte eller relining och i vissa fall
omläggning från kombinerat ledningssystem
till separata spill- och dagvattenledningar.
Ska följa beslutad förnyelseplan.
Under perioden 2020-2022 investeras drygt
35 mkr/år vilket ger en förnyelsetakt på
130 år.
Ledningsnät: 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 afsaltsplan. Arbetena minskar
mängden ovidkommande vatten till
reningsverket och risken för källaröversvämningar 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.
Åh reservoar: En ny vattenreservoar för att
säkra vattenförsörjningen för nya exploateringsområden, omvandlingsområden samt
leveransen till Orust kommun.
Hässleröd överföringsledning:
Överföringsledning för vatten och spillvatten
mellan Hässleröd och Bodele för att ersätta
lokala verk.
Timansvägen reservoar: En ny vattenreservoar byggs i centrum för att öka
kapacitet och leveranssäkerhet.

Överföringsledning Torp-Holma:
Överföringsledning för vatten och spillvatten
från Torp till Ekholma. En förutsättning för
att ansluta fler områden väster om Torp har
beslutas om i VA-utbyggnadsplanen.

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 levereas med rätt tryck till
kunden.
Allmänt: Kommunikation, verkstad samt
mindre arbeten på tryckstegringsstationer
och verk.

Reningsverk
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.
Allmänt: Bergssäkring, Ljungskile ARV,
slamhantering samt mindre arbeten på
pumpstationer och verk.
Slamtork: Nyttja överskottsgas till torkning
av slammet som bidrar att reducera antal
producerad ton/år samt uppfylla kommande
krav på hygienisering. Det torkade slammet
underlättar spridning alternativt eldning
tillsammans med biobränslen.
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Omvandlingsområden
VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens 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: Skuteberget, Buslätt,
Forshälla-Strand Södra, Råssbyn, Ulvesund
och Saltdalen. Nya vatten- och spillvattenledningar till befintliga fastigheter enligt
tidigare gjord miljöinventering.
Fräknestranden sker via partnering.
Barrskogsvägen GA: I dag har
fastigheterna i området flera olika VAlösningar 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. Samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunledningskontoret bedömer att
detta löses bäst genom att ett kommunalt
verksamhetsområde inrättas för hela
området.

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad
oavsett samhällsbyggnadsstrategin.
Allmänt: Perioden förväntas innehålla flera
områden vars planer har beslutats de
senaste åren såsom t.ex. Överby, Åh,
Furuhall och Västerby.

Anläggningsavgift
När en fastighet ansluts till den allmänna
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift.
Detta sker normalt då ett omvandlings- eller
exploateringsområde färdigställts.
De totala anläggningsavgifterna inom
områdena omvandling samt exploatering,
inklusive framtida möjliga och tilltänkta
anslutningar inom en fem-års period, ska
motsvara de samlade omvandlings- och
exploateringsprojektens debiterbara
kostnader. Ej debiterbara kostnader är
t.ex. överföringsledning eller motsvarande
ledningar fram till aktuellt område.
Kostnadstäckning för genomförda
omvandlings- och exploateringsprojekt
hamnar på 90 % (undantaget extremvärde).
Förslag på ny anläggningsavgift är
+3,0 % för 2020, vilket följer genomsnittet
på sju index gällande anläggningsarbeten
och material.
Nyckeltal

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

Nyanslutningar

Budget
2020
+277
fgh

Plan
2021
+157
fgh

Plan
2022
+84
fgh
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Investeringars påverkan på
driftbudgeten
Verksamheten ska vara långsiktigt
ekonomiskt hållbar vilket innebär att
säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i
framtiden.
För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet
på 150 år bör ca 6 km ledning förnyas
årligen till en uppskattad utgift av 30 000 tkr,
att jämföra med befintligt förslag på
35 000 tkr.
Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt
behov av reinvesteringar i VA-anläggningar
knutna till Avlopp och Dricksvatten såsom
bassänger, dämmen, reservoarer och
pumpstationer.
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Uddevalla Vatten AB har inget överuttag
eller underuttag gentemot kollektivet. Skulle
ett sådant uppstå ska det återställas inom
tre år enligt lag.

4. Driftbudget
Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster
eller nyttigheter som tillhandahålls.

Uddevalla Vatten AB har fonderat 84 151 tkr
till fonden råvattenledning Marieberg. 2019
års överuttag kommer mest troligt även det
att till viss del fonderas i råvattenledning
Marieberg samt i den nya VA-fonden
Kapacitetsökningar i vattennätet.

De nödvändiga kostnader som tas ut
fördelat per vattentjänst ska finansieras via
motsvarande intäkt, så kallad brukningsoch anläggningstaxor.
Resultaträkning
(Tkr)

Prognos
2019

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Intäkter
Brukningsintäkter
Ökning brukningsintäkter
Anläggningsintäkter
Slamintäkt
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

118 122
6 918
4 000
173
129 213

115 027
2 261
6 867
2 870
140
127 165

120 599
4 729
7 673
3 964
140
137 105

125 795
3 719
8 589
3 964
140
142 207

129 919
3 840
8 757
3 964
140
146 620

Rörelsens kostnader
Material och varor
Entreprenad
Elkostnader
Övriga externa kostnader
Köp tjänst VVAB
Avskrivningar
Summa kostnader

-6 949
-8 473
-8 158
-13 962
-40 813
-26 888
-105 243

-6 091
-9 056
-8 110
-15 292
-39 451
-27 774
-105 774

-6 761
-9 751
-8 300
-15 304
-45 135
-30 470
-115 721

-6 761
-7 151
-8 390
-14 027
-46 158
-32 660
-115 147

-6 841
-7 151
-8 480
-14 710
-47 575
-34 857
-119 614

Rörelseresultat

23 970

21 391

21 384

27 060

27 006

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella
poster

30
-9 204
-9 174

50
-11 695
-11 645

30
-12 641
-12 611

30
-13 293
-13 263

30
-13 843
-13 813

-11

-1

-11

-11

-11

14 785

9 745

8 762

13 786

13 182

Årets skatt
Periodens resultat
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Brukningsintäkter

Övergripande förändringar i
budget

Brukningsintäkterna är budgeterat att öka
med 4,0 % 2020 för att sedan minska till
3,0 % 2021-2022.

Brukningsförändringar mellan åren i
driftbudget ser ut så som nedan.
Förändring
mellan åren
%förändring

2020

2021

2022

4,0 %

3,0 %

3,0 %

Läs mer under respektive intäkts- och
kostnadsområde.

Taxeökning vad gör det per månad i
pengar?
Brukningstaxa
Kr/mån
Ökning taxa
Typhus A
Typhus B

2019

2020

2021

20212

2,0%
730
417

4,0%
760
434

3,0%
783
447

3,0%
806
460

En ökning av brukningstaxan på 4 % för
Typhus A ger en ökning på 30 kr/månad
2020. 3 % 2021 och 2022 ger en ökning 23
kr/månad.
En ökning av brukningstaxan på 4 % för
Typhus B ger en ökning på 17 kr/månad
2020. 3 % 2021 och 2022 ger en öknig på
13 kr/månad.

Intäkter
Budget 2020 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. Under 2019
kommer VA-fond råvattenledning Marieberg
att täckas och i framtiden kommer medlen
att avsättas i VA-fond för kapacitetsökningar
i vattennätet.

Anläggningsintäkter
Anläggningsintäkter består i driftbudgeten
av två delar, dels en periodiserad
anläggningsintäkt som delas upp på
projektets livslängd och dels en direkt
drifttagningsandel på 2 % av
anläggningsavgiften.
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. Slamintäkterna ökar
sedan tidigare år.

Övriga rörelseintäkter
Inom övriga rörelseintäkter är inkassoavgifter 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.
Ökningen beror på fler läckor. Fler läckor att
laga gör att mer material behöver köpas in.

11 (13)

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.
Rivning av Ljungskile reningsverk som
enligt budget skulle utförts 2019 har flyttats
med till budget 2020. Detta är en
engångskostnad och försvinner i budget
2021. Ökningen av läckor i kommunen gör
också att mer entreprenad behöver köpas
in.

Elkostnader
Elkostnader består av rörliga och fasta
avgifter för våra elabonnemang till bland
annat verk, pump- och tryckstegringsstationer.

Övriga externa kostnader
Inom övriga externa kostnader ingår bland
annat slamkostnader, lokalkostnader,
kemikalier, spolningar av ledningsnätet,
telefon och larm, revision, konsulter och
företagsförsäkring.
Minskningen som sker mellan 2020-2021
beror på en engångskostnader som sker
under 2020 med bräddberäkningsmodell.

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 dels på löneökningar av
personalen dels på anställning av personal

direktdedikerade till Uddevalla Vatten AB för
att hantera kommunens ökade asfaltsplanering. Det är också ett resultat av
organisations- och resursöversyn som har
genomförts med anledning av förstärkningar
i linjer med ägarsamråd om att arbeta mer
långsiktigt strategiskt och utvecklingsinriktat.
Löneökning (VVAB)

3,2 %

All egen personal finns inom Västvatten AB
och löneökningen inom Västvatten AB
budgeteras med hänsyn tagen till
ägarkommunerna samt den ökning som
Sveriges kommuner och Landsting, SKL,
rekommenderar.

Avskrivningar
Avkrivningar sker på de investeringar som
har skett och som budgeteras att ske i
planperioden. I Uddevalla kommun är det
många omvandlingsområden och
exploateringar som kommunalt vatten och
avlopp installeras på. Kommunen
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 fås in av
bankkontot. Räntekostnader består av
kostnader för upplåning se mer under
kapitel 2. Finansiering.

Årets skatt
2019 infördes en ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa
ett EU-direktiv. Detta slår på VA-
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verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få
dras av till fullo med åtföljande beskattning.
För Uddevalla Vatten AB ger det inget
utslag inom tre års perioden.

5. Framtida utveckling
För att säkerställa kapaciteten i Uddevalla
Vatten ABs vattennät så kommer det under
perioden arbetas med ett flertal reservoarer
Vattentäktsutredning pågår för Skredsvik för
att säkra vattentillgången för nuvarande
verksamhetsområde och hela den
sammanhängande bebyggelsen i Skredsvik.
Saneringarna längs Fräknestranden, Utby
och Barrskogsvägen GA fortsätter samt
påbörjas under perioden
Skydd av vårt vatten är mycket viktigt.
Skyltning av vattenskyddsområden och
vattendomar för uttag av vatten är
nödvändigt att ha och arbetas med i
Uddevalla Vatten AB tillsammans med
Uddevalla kommun.

6. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Behovet av rent vatten och vatten i
tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att
trygga vattenresurserna från yttre påverkan
är viktigt. 2020-2022 kommer vattentäkter
säkerställas genom miljödomstolens
tillstånd för vattenuttagen och genom att
vattenskyddsområden skyltas.
En överskuggande och tydlig trend är ökade
krav från myndigheter, huvudmän och
kunder. Vattenmyndigheten skapar
åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön.
Detta kan medföra krav på nya åtgärder på
VA-anläggningar.

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna
behöva höjas i snabbare takt framöver
beroende på investeringsbehov och ökande
krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens
taxekollektiv betalar sannolikt inte sina
kostnader, beroende på hur tidigare
finansiering av anläggningar har skett.
Kommunen är växande och det medför
ökade investeringsbehov framförallt i
utbyggnad av ledningsnätet och ökad
kapacitet i befintligt nät.
VA-verksamheten bygger på långsiktighet
då investeringar som görs är både
kostsamma och har lång förväntad livstid.
Planering av utbyggnad av VA tillsammans
med andra intressenter är därmed viktig.
VA-verksamheten är kapitalintensiv och
dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att
låna pengar till investeringar. Bolaget har en
hög skuldsättningsgrad och förändringar i
ränteläget har stor påverkan på den
framtida kostnadsutvecklingen och
brukningsavgiften. Införande av
ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk
lag för att följa EU-direktiv slår på VAverksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få
dras av till fullo med åtföljande beskattning.
Skatteverkets granskning av ränteavdrag
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen
angående inkomstdeklaration 2016 och
2017 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.
Klimatförändringar ger större och
intensivare regn, vilket resulterar i
översvämningar på nätet. Arbete med att
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klimatsäkra nätet behöver prioriteras.
Sannolikt kommer också i framtiden större
krav på rening av dagvatten.
Avsättning av slam från reningsverken sker i
huvudsak som anläggningsjord. Nya
myndighetskrav kräver nya alternativ för

avsättning. I samarbete med Rambo,
Uddevalla energi och Västvatten har det
genomförts ett projekt för nya alternativ till
framtida slamhantering. De nya alternativen
kommer att fördyra slamhanteringen i form
av investeringar samt löpande
driftkostnader.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 291

Dnr KS 2019/00791

Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Sammanfattning
Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL
eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med
tillhörande tabeller och bilagor.

Enligt denna taxa erläggs avgift för
* beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
* beslut om lov,
* tekniska samråd och slutsamråd,
* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
* framställning av arkivbeständiga handlingar,
* kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka
programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller
ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna. Det som enligt ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på
en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 § PBL.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-06
Ändringar i förslag på ny Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Förslag på ny taxa för Uddevalla kommun
Exempel på förslag till plan- och bygglov 2019
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2019-09-30
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 201-09-17 §409.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla from 2020-01-01 och tills
vidare, intill dess att ny taxa beslutas
att denna taxa ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-12-13 §332

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

Forts. § 291
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-06

Handläggare

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

Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Sammanfattning
Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL
eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med
tillhörande tabeller och bilagor.

Enligt denna taxa erläggs avgift för
* beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
* beslut om lov,
* tekniska samråd och slutsamråd,
* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
* framställning av arkivbeständiga handlingar,
* kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka
programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller
ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna. Det som enligt ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på
en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 § PBL.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-06
Ändringar i förslag på ny Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Förslag på ny taxa för Uddevalla kommun
Exempel på förslag till plan- och bygglov 2019
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2019-09-30
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 201-09-17 §409.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla from 2020-01-01 och tills
vidare, intill dess att ny taxa beslutas

Dnr KS

2019/00791

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-11-06

att denna taxa ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-12-13 §332

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00791

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

§ 409

Dnr SBN 2019/00629

Reviderad taxa för plan- och bygglagen samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri
Sammanfattning

En revidering krävs för att taxan ska följa ändringar i lagen och med det upprätthålla sin
rättssäkerhet. Syftet är dels att underlätta arbetet med att beräkna avgifter ur taxan,
införa avgift på saknade åtgärder och öka rättssäkerheten genom att förtydliga taxan. En
enklare modell för underrättelse och kungörelse införs.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut om reviderad taxa plan- och bygglagen för bygglov samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri.
Exempel ur förslag till plan- och bygglov taxa.
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2019-09-30 antagandehandling.
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2019-09-30 visar ändringar/förslag.
Yrkanden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till förslaget i handlingarna
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förslag till revidering av taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande.

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-10-22
Mikael Staxäng
Maria Johansson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-10-29
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-30
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Handläggare

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

Reviderad taxa plan- och bygglagen för bygglov samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri
Sammanfattning

En revidering krävs för att taxan ska följa ändringar i lagen och med det upprätthålla sin
rättssäkerhet. Syftet är dels att underlätta arbetet med att beräkna avgifter ur taxan,
införa avgift på saknade åtgärder och öka rättssäkerheten genom att förtydliga taxan. En
enklare modell för underrättelse och kungörelse införs.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut om reviderad taxa plan- och bygglagen för bygglov samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri.
Exempel ur förslag till plan- och bygglov taxa.
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2019-09-30 antagandehandling.
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2019-09-30 visar ändringar/förslag.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
Förslag till revidering av taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet godkänns
och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande.
Ärendebeskrivning

I samband med den nu aktuella revideringen föreslås även en del justeringar av
administrativt slag såsom ytterligare förenklingar av avgiftsberäkningen. Syftet är dels
att underlätta arbetet med att beräkna avgifter ur taxan, öka rättssäkerheten genom att
förtydliga taxan. Ytterligare en förändring som föreslås är att ytterligare differentiera
avgiftsnivåerna per kvm bruttoarea för att avgifterna därigenom bättre ska spegla
kommunens kostnader per ärendetyp samt öka acceptansen för den stegvisa
avgiftsmodellen. Exempel på detta är att t.ex. enbostadshus upp till 300 kvm nu föreslås
delas upp i fyra avgiftsnivåer istället för tidigare två.
En enklare modell för avgift införs för underrättelse och kungörelse, vilket innebär en
generell avgift oavsett hur många grannar man råkar att ha. Liknade modell används av
Göteborgsstad och i praktiken av Trollhättanstad Som kompensation för generellt lägre
avgift för grannehörande så höjs avgiften vid planavvikelse med 10% för

Tjänsteskrivelse
2019-09-03
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kostnadstäckning, men även för att mer rättvist ta betalt för nedlagt arbete, då avvikelser
kräver mycket arbete med bedömning, grannehörande m.m.
Taxan föreslås kompletteras för att bättre svara mot förekommande ärendeslag för
bygglov och anmälan och dels har avgiftsnivåerna justerats för att skapa en mer rimlig
avgiftsnivå och därmed bättre legitimitet. I några fall har avgifterna sänkts, i andra fall
höjts. Taxan har även fått en del som visar hur timdebitering ska beräknas för att mera
rättvist och förutseende kunna ge ett besked till sökande. Härutöver har även vissa
layoutmässiga ändringar gjorts. Planavdelningens del av taxan lämnas orörd i detta
förslag. Dock påverkas uträkning av planavgiften via de stegvisa beloppen, som utgår
från hur stort man bygger. Hoppen mellan avgifterna blir även mindre för planfaktorn
precis som för hoppen för bygglov beroende på kvm ny-/tillbyggnad.
Användningsområde

Taxan gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
bygglovsverksamheten samt kart- och mätverksamheten. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna
är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av detta beslutsdokumentet
med tillhörande taxadokument.
Enligt denna taxa erläggs avgift för:
 beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
 beslut om lov,
 tekniska samråd och slutsamråd,
 kart- och mätutövning/tjänster
 arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 framställning av arkivbeständiga handlingar,
 kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
 andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog ny taxa för samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovs
verksamhet 2011. Utgångspunkten för den nya taxan var dels att en ny plan- och
bygglag (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011 samt det förslag till ny taxemodell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat med anledning av den förändrade
lagstiftningen. Avgiftsnivåerna har till stor del utgått från SKL:s framtagna taxeförslag.
Den nya plan- och bygglagen har inneburit fler arbetsuppgifter för kommunerna och
staden avsåg att utvärdera taxan efter en tid i bruk. Taxan har reviderats i KF 2017-1213 med syfte att ändra beräkningsfaktor (N) för att få högre kostnadstäckning via
avgifter och mindre skattefinansierad del av verksamheten.
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Syfte

Syftet med nu liggande förslag är att bättre anpassa den till nämndens verksamhet samt
att den ska följa lagstiftningens utformning. Syftet har inte varit att höja eller sänka
avgifterna generellt utan att skapa avgifterna av logiska faktorer, detta har medfört
mindre justeringar.
Lagrum

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) eller
kommunallagen (2017:725), om inget annat anges.
Enligt 12 kap. 8-11 §§ PBL får kommunen anta en taxa för uttag av avgifter för att täcka
sina kostnader i samband med handläggning av ärenden enligt PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att
täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta
eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för
nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har
nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt ovan gäller för en
byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL.
.

Lisa Cronholm
Avdelningschef

Expediera till

Pontus Gläntegård
Byggnadsingenjör

Exempel ur förslag
till justering av taxan
(Beräkningsår 2019)

Kortare hopp i mellan avgifter p.g.a. storlek
samt likriktning av tabeller för att minimera att handläggare kan
räkna fram olika belopp för samma åtgärd. OF-faktorn påverkar
marginellt även planavgiften genom att även den får jämnare steg.
Idag
Förslag

Idag
(kr)

Förslag
(kr)

Förslag
planavgift
nybyggnad.
Med np=1
(idag är det
större hopp)
3906
3906
5859
7812
9765
13671
15624
19530
21483
27342

Förenkling av skyltar
Inget syfte att ändra avgift för skyltarna utan
försöka hålla samma avgift som idag.

Förslag

Förslag / Nu gällande
3571
10714

2511
11160

781

1283

3571

2957

3571

3348

8928

8370

5357

3348

10714

11160

5357

5580

10714

Införande av nya ärendeslag enligt
plan- och bygglagen t.ex. attefall
Samt införande av återkopplande
faktorer vilket underlättar
återbetalning av ej utförda delar till
sökande. (härleda tabellerna till dess
ursprung tabell 2 för HF)
Nu gällande

Förslag / Nuvarande

Minimera tidsavgifter då
de är svåra att beräkna
för en avdelningsarbete,
samt oförutsägbart för
den sökande.

Införande av saknad uträkning av timtaxa

Nytt förslag generell avgift för alla ärenden med
underrättelse/remiss/grannehörande/kommunicering/kungörelse.
Innebär förhoppnings bättre underlag vad gäller grannar inför nämndsbeslut, då man inte behöver ta hänsyn
till kostnaden.

Förslag 1118kr
tidigare belopp
320kr-6990kr
Samma som innan

Omvärldsbevakning
• Trollhättan
Tar 739kr som administrativ avgift där grannhörande/underrättelse,
remisser och kungörelse ingår (inklusive POIT) likt alternativ 2

• Vänersborg

Innebär samma system som Uddevalla har idag men något
billigare vid fler sakägare än 10st
(beroende på hur handläggaren räknar kan man komma
fram till olika antal sakägare, ett hyreshus medför
egentligen att alla som är skrivna eller hyr är sakägare
liksom om man har andel i en samfällighet, man måste inte
äga en fastighet). Denna problematik återkommer i samma
modeller i Lysekil och Uddevalla.

Omvärldsbevakning
• Göteborg
Enhetlig avgift vid
grannehörande/underrättelse om det
sker i ortstidning.
POIT och brev kungörelse till grannar
ingår i bygglovsavgiften. Grannehörande
avgiften tas ut via höjningen om
bygglovet innebär avvikelsen mot
detaljplan.

• Lysekil
Samma system som Uddevalla
har idag, att handläggaren
räknar sakägare. Även samma
belopp.

Omvärldsbevakning
• Borås
Innebär en koppling för
grannehörandet till avgiften för
bygglovet. Faktorn räknas fram
genom att man tar 0,4 x
bygglovavgiften och sedan har ett
minimum och en högsta nivå
mellan 1286-3355kr.

• Uddevalla idag

THE END
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Blad 2
Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen
§1

Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900),
PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda
att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa
bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Enligt denna taxa erläggs avgift för
*

beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
beslut om lov,
tekniska samråd och slutsamråd,
arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
framställning av arkivbeständiga handlingar,
kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

*
*
*
*
*
*

Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för
att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt
ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL.
§2

Allmänna bestämmelser

2.1 Beräkning av avgift enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N
lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen.

N=1,2
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring
eller om särskilda beslut fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter:
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HF
KOM
mPBB
N
OF
ha
KF
MF
PF
np

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Justeringsfaktor, anges tidigare i detta dokument
Objektfaktor
Hektar
Kartfaktor
Mätningsfaktor
Planavgiftsfaktor
justerfaktor för planens svårighetsgrad, faktorn framgår av den antagna
planen

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den
noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timavgift.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt
uppdrag besluta om sådan.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.
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2.2 Avgiftens erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne
tillställts Samhällsbyggnadsnämndens beslut eller om särskilt beslut inte fattas i
ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits.
Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta kan, om nämnden finner det lämpligt,
debiteras senare.
Avgift får även uttagas i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av
lovavgift för samma åtgärd.
2.3 Överklagande
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsnämnden eller
motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning
enligt 10 kap. kommunallagen.
Samhällsbyggnadsnämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas
genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 13 kap. 3 § plan- och
bygglagen lämna in handlingarna till beslutande myndighet inom tre veckor från den
dag klaganden fått del av beslut.
§3

Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m.

3.1 Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att
kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription
sker efter tio år.
3.2 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.
Tabell 1
Ny- och tillbyggnad
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader – Bruttoarea
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Area (m2) – BTA + OPA
Mindre än 16 m

2

OF

HF 1

HF 2

2

17

15
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16-34

2

17

18

35-50

3

17

18

51-70

4

17

24

71-99

5

24

28

100-150

7

24

28

151-199

8

24

28

200-250

10

24

28

251-299

11

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

85

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Härutöver

+ 3/1000 m2

24

28

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad räknas den
sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ
beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot
givet förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning

Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärder

Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked inklusive tekniskt samråd och
fastställande av kontrollplan

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan

5

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd

3

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3
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Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning vid
nyetablering utan förhandsbesked
utanför detaljplan

30 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

30 % påslag på bygglovavgiften

Tidsbegränsat bygglov

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

75 % av bygglovavgift

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex.
lagerbyggnad, växthus), minst 99 m2

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

Tabell 4 Avgift vid kungörelse, kommunicering, underrättelse m.m.
Denna tabell används när kungörelse, remisser, underrättelse/hörande av sakägare,
kommunicering m.m. krävs. Avgiften tillkommer utöver de avgifter som visas i de
flesta ovanstående tabeller. Avgiften för ev. kungörelse av beslut i Post- och Inrikes
Tidningar (POIT) kan även tillkomma enligt tabellen nedan.
Avgift = KOM x mPBB x N
Kungörelse, kommunicering,
Kommentar
KOM
remiss till annan myndighet,
underrättelse eller hörande på
annat sätt
Ärenden som behöver kungöras,
Inklusive avgift för POIT (om
20
kommuniceras, remiss eller
ytterligare externa avgifter
underättelse via brev eller liknande. uppkommer kan dessa
tillkomma).
Ärenden som behöver kungöras
eller Tidersättning (minst 1 tim) 80
eller underättelse via ortstidning
+ annonskostnad
eller liknade
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Tabell 5 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked

100 x mPBB

Ingripandebesked

Tidersättning (minst 1 tim)

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning
av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid
bygglovprövningen)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 4.
Tabell 6 Avgift för avslag m.m.
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Åtgärd
Avgift
Beslut om anstånd i avvaktan på Ingen avgift
plan
Avslag såväl bygglov, marklov Om inget annat anges i respektive tabell
rivningslov som förhandsbesked
ska full avgift HF 1 eller tidersättning för
nedlagd tid debiteras
Avvisande/avskrivning/återkallad
av ansökan/anmälan

OF 2

HF 7

Nekat startbesked

Avgift HF 2 eller tidersättning för nedlagd
tid

Tabell 7 Övriga åtgärder
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Åtgärd
OF

HF1

HF2

Balkong 1-2 st.

2

17

15

Balkong fler än 2 st.

4

17

15

Fasadändring mindre 9 kap. 2 § 3 c
PBL

1

17

15

Fasadändring större 9 kap. 2 § 3 c
PBL

3

17

15

Ändrad användning 9 kap. 2 § 3 a
PBL

OF enligt
tabell 1 x 0,5

17

23 eller tabell 2b

Inredande av ytterligare bostad eller
lokal 9 kap. 2 § 3 b PBL

OF enligt
tabell 1 x 0,5

17

23 eller tabell 2b

Frivilligt bygglov

Avgift enl. normal taxa
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Tabell 8 Bygglov för anläggningar
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Vid angivet att OF ska multipliceras med faktor 0,X gäller det OF (inte kvm).
Anläggning

OF

HF1

HF2

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser,
skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, motorbanor och
golfbanor.

Tabell 1 x 0,3 17

15

Transformatorstation

4

17

15

Murar och plank, liten inverkan på omgivning

3

17

15

Murar och plank, stor inverkan på omgivning

5

17

23

Parkeringsplats

Tabell 1 x 0,3 17

15

Upplag/ materialgård

Tabell 1 x 0,2 17

15

Tunnel/ bergrum

Tabell 1 x 0,3 17

15

Begravningsplats

Tabell 1 x 0,3 17

15

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar
för kemiska produkter som är hälso- och
miljöfarliga och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser.

Tabell 1

17

15

Prövning av ansökan om bygglov för mast, torn
eller vindkraftverk över 20 m högt

Höjd x 0,1

24

28

HF1

HF2

Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

Småbåtshamn/marina

för fler än 14 båtar

Tabell 1 x 0,5 24

28

Hamn över 5000m2,
flera bryggor

för fler än 14 båtar

Tabell 1 x 0,5 24

28
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Tabell 9 Bygglovsavgift för skyltar och ljusanordningar
Prövning ska ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Större och komplicerade ärenden kan kräva lång handläggningstid. För dessa fall kan
tidersättning tas ut.
Typ
Prövning av skylt
- därutöver per skylt
i ansökan
Skylt på skyltpelare
≤ 3m hög
Skylt på skyltpelare.
Högre än 3m
Ljusanordning vid
idrottsplats eller likn.

Påverkan på stadsbilden
Liten
Stor
Liten

OF
2
6
1

HF1
17
17
7

HF2
15
15
7

Stor
Liten

2
2

17
17

15
15

Stor
Liten

5
3

17
17

15
15

Stor
Liten

6
3

17
17

15
15

Stor

6

17

15
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Tabell 10 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1)

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Rivning

OF

HF 1

HF 2

mindre än 16 m2

1

7

13

16-60 m2

1

17

15

61-250 m2

1

24

28

250-1 000 m2

2

24

28

Större än 1 000 m2

3

24

28
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Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = mPBB x OF x HF2 x N
Åtgärd

OF

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad.

1,5

15

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av hiss.

1,5

15

Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden.

4

15

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation för
enbostadshus och komplementbyggnader.

2

15

Ventilationsanläggning övriga.

4

15

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som skyddas
genom områdesbestämmelse eller detaljplan.

1

15

Avsevärd ändring av planlösning.

4

15

Ändring av bärande konstruktion

4

15

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. t.ex
anslutning av kommunalt VA, stambyte, fettavskiljare.

2

15

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk lägre än 20m
och inte bygglovspliktigt.

3

15

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk högre än
120m och/eller med miljöprövning.

-

Tidersättning

Rivning utanför detaljplan för byggnader som inte kräver rivningslov
eller är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk,
skogsbruk eller annan liknande näring. 6 kap. 5-6 §§ PBF.

2

15

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7§ PBL i DP har
undantagits från krav på bygglov. Om detta kräver anmälan enligt 6
kap. PBF.

2

15

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4
a § PBL om byggnaden ska inrymma bostad.

5

15

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4
a § PBL om byggnaden inte inrymmer bostad.

3

15

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett
komplementbostadshus.

4

15

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

5

15

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

4

15

Tabell 13 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK
(obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = OF x HF2 x mPBB x N
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Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd

OF

HF2

Ny sakkunnig

2

12

Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning
1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss

Antal timmar (minst 1 tim)
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Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta
Avgift = KF x mPBB x N
Typ av karta

Nybyggnadskartfaktor
(KF)

Fullständig nybyggnadskarta med fältkontroll

110

Enkel nybyggnadskarta karta med fältkontroll

90

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll

50

Lokaliseringskarta

15

Tabell 16 Avgift för utstakning
Utstakningsavgift = MF x mPBB x N
Objekt/tomtyta

Utstakningsfaktor
(MF)

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

120

Bostadshus med kompletterande byggnad

140

Kompletterande- eller tillbyggnad

50

Extra utstakning utöver ovan nämnda

Enligt timtaxa

Tabell 17 Lägeskontroll
Avgift = MF x mPBB x N (moms 25 % tillkommer)
Objekt

Mätningsfaktor (MF)

Lägeskontroll

40

Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta
Kartavgift = ha x mPBB x KF x N (moms 6 % tillkommer)
ha

KF/ha

0,1-5,0

15

5,1-30,0

8

30,1-100,0

4

100,1-

2

Tabell 19 Gränsvisning
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
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Objekt

MF

Gränsvisning

Timtaxa

Tabell 20 Stomnätsuppgifter
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
Koordinater och skiss

Mätfaktor (MF)

För de två första

6

För resterande

3/st

Tabell 21 Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
Objekt
MF
GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster

Timtaxa

Taxa för förrättningsverksamheten
Taxan följer statliga Lantmäteriets taxa förutom att statliga Lantmäteriet har ett
grundbelopp på förstadagsåtgärder. KLM Uddevalla tillämpar timtaxa även på
förstadagsåtgärder.
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Tabell 22a Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift kan tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras
eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift
ut senast vid beslut om kontrollplan (anmälan), se tabell nedan.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande
grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens
område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen
(t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell
1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas
planfaktor som för nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas
enligt standard för BTA eller OPA.
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: Vid plansamråd 25 %, vid granskning
25 %, efter antagande 50 %.
Grundformel planavgift = mPBB x np x OF x PF x (N)
OF sätts enligt tabell 1 t o m 9 999 m2. Area däröver åsätts OF = 125.
PF

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändring

Områdesbestämmelser

18

12

5

Detaljplan inkl program

35

24

10

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan

24

14

-

np – justeras beroende på planens svårighetsgrad, vilket framgår av den antagna
planen.
Komplementbyggnader under 50 m2 ingen planavgift.
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Tabell 22b Avgift för planbesked
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan.
Ärendekategorier
Enkel åtgärd
150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.
Medelstor åtgärd
300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Stor åtgärd
700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning:
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
Avgift för positiva och negativa planbesked resp återkallade ansökningar
Positiva besked debiteras med 100% av ovanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60% av ovanstående belopp.
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30% av
ovanstående belopp.
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Tabell 23 Timtaxa vid tidersättning
Tabellen visar avgiften per timme vid tidersättning.
Avgiften per timme är 17 x mPBB x N.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för externa lokaler
som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
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Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen
§1

Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900),
PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda
att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa
bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Enligt denna taxa erläggs avgift för
*

beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
beslut om lov,
tekniska samråd och slutsamråd,
arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
framställning av arkivbeständiga handlingar,
kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

*
*
*
*
*
*

Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för
att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt
ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL.
§2

Allmänna bestämmelser

2.1 Beräkning av avgift enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N
lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen.

N=1,2
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring
eller om särskilda beslut fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter:
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HF
KOM
mPBB
N
OF
ha
KF
MF
PLF
PF
UF
NKF
np

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Justeringsfaktor, anges tidigare i detta dokument
Objektfaktor
Hektar
Kartfaktor
Mätningsfaktor
Planavgiftsfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
justerfaktor för planens svårighetsgrad, faktorn framgår av den antagna
planen

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den
noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timavgift.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt
uppdrag besluta om sådan.
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Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.
2.2 Avgiftens erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne
tillställts Samhällsbyggnadsnämndens beslut eller om särskilt beslut inte fattas i
ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits.
Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta kan, om nämnden finner det lämpligt,
debiteras senare.
Avgift får även uttagas i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av
lovavgift för samma åtgärd.
2.3 Överklagande
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsnämnden eller
motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning
enligt 10 kap. kommunallagen.
Samhällsbyggnadsnämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas
genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 13 kap. 3 § plan- och
bygglagen lämna in handlingarna till beslutande myndighet länsstyrelsen inom tre
veckor från den dag klaganden fått del av beslut.
§3

Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m.

3.1 Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att
kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription
sker efter tio år.
3.2 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.
Tabell 1
Ny- och tillbyggnad
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader – Bruttoarea
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
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Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF 1

HF 2

0-49

4

50-129

6

130-299

8

Mycket enkla byggnader <
50 m2*

2

Mycket enkla byggnader <
49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-299

8

24

28

Komplementbyggnad,
2
garage, carport, förråd (eget
ärende) <50 m2

17

13

Komplementbyggnad,
4
garage, carport, förråd (eget
ärende) >50 m2

17

15

Källsorterings
behållare/grupp Sopskåp,
sophus

4

14

15

Tillkommande yta BTA
Huvudbyggnad ≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA
Huvudbyggnad 16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA
Huvudbyggnad 50-99 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA
8
2
Huvudbyggnad 100-199 m

17

28

Tillkommande yta BTA
10
2
Huvudbyggnad 200-299 m

17

28

Tillkommande yta BTA
12
Huvudbyggnad 300-499 m2

17

28
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Typ: garage, carport, förråd 2
Oavsett storlek men ≤ 50 %
av ursprunglig byggnads
BTA

14

13

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50
m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat > 15
m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Fritidshus 40-80 m2 BTA

4

21

28

Kolonistuga < 40 m2

2

14

15

Nätstation/pumpstation
Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat > 15 m2 men ≤ 50
m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m. 2
Oavsett storlek

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.
Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang 4
Oavsett storlek

17

23

Skärmtak 15-30 m2

50

Skärmtak ≥ 31 m2

100

Mindre än 16 m2

2

17

15

16-34

2

17

18

35-50

3

17

18

51-70

4

17

24

71-99

5

24

28

100-150

7

24

28

151-199

8

24

28
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200-250

10

24

28

251-299

11

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

85

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Härutöver

+ 3/1000 m2

24

28

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad garage/carport
räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av
samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt
tabell 1.
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl.
9 kap. 4-6 §§ PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader
och liknande.
Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till
tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt
komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för
permanenthus.
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Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot
givet förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning

Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärder

Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked inklusive tekniskt samråd och
fastställande av kontrollplan

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan

5

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd

3

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3

Slutsamråd inkl slutbesked

6
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Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

25 % påslag på bygglovavgiften

Lämplighet/lokaliseringsprövning vid
nyetablering utan förhandsbesked
utanför detaljplan

30 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

30 % påslag på bygglovavgiften

Tidsbegränsat bygglov

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

75 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

80 % av bygglovavgift

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex.
lagerbyggnad, växthus), minst 99 m2

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

Stor enkel byggnad, oisoleradlagerhall >100 m2

30% av bygglovavgift

Tabell 4 Avgift vid kungörelse, kommunicering, underrättelse m.m.
Denna tabell används när kungörelse, underrättelse/hörande av sakägare,
kommunicering m.m. krävs. Avgiften tillkommer utöver de avgifter som visas i de
flesta ovanstående tabeller. Avgiften för ev. kungörelse av beslut i Post- och Inrikes
Tidningar (POIT) kan även tillkomma enligt tabellen nedan.
Avgift = KOM x mPBB x N
Kungörelse, kommunicering,
Kommentar
KOM
remiss till annan myndighet,
underrättelse eller hörande på
annat sätt
Ärenden som behöver kungöras,
Inklusive avgift för POIT (om
20
kommuniceras, remiss eller
ytterligare externa avgifter
underättelse via brev eller liknande. uppkommer kan dessa
tillkomma).
Ärenden som behöver kungöras
eller Tidersättning (minst 1 tim) 80
eller underättelse via ortstidning
+ annonskostnad
eller liknade
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Tabell 5 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked

100 x mPBB

Ingripandebesked

Tidersättning (minst 1 tim)

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid
beräkning av bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovprövningen)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 4. 3

Tabell 6 Avgift för avslag m.m.
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Åtgärd
Avgift
Beslut om anstånd i avvaktan på Ingen avgift
plan
Avslag såväl bygglov, marklov Om inget annat anges i respektive tabell
rivningslov som förhandsbesked
ska full avgift HF 1 eller tidersättning för
nedlagd tid debiteras
Avvisande/avskrivning/återkallad
av ansökan/anmälan
Återkallad
ärende)

ansökan

Nekat startbesked

OF 2

(avskrivet 25 % av normal
tidersättning.

HF 7
bygglovavgift

eller

Avgift HF 2 eller tidersättning för nedlagd
tid

Avgifter för kart- och mätningstekniska tjänster finns i dokumentet ”Taxor för
uppdragsverksamhet inom det kommunala lantmäteriet”.
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Tabell 7 Övriga åtgärder
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Åtgärd

OF

HF1

HF2

Balkong 1-2 st.

2

17

15

Balkong 1-5 st

Balkong fler än 2 st.

65
4

17

Balkong >5 st

15

130

Fasadändring mindre 9 kap. 2 § 3 c
PBL

1

17

15

Fasadändring, mindre

2

11

10

Inglasning av uteplats/ uterum
oavsett storlek

65

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2

14

13

Fasadändring större 9 kap. 2 § 3 c
PBL

3

17

15

Fasadändring, större

4

11

10

Ändrad användning 9 kap. 2 § 3 a
PBL

OF enligt
tabell 1 x 0,5

17

23 eller tabell 2b

Inredande av ytterligare bostad eller
lokal 9 kap. 2 § 3 b PBL

OF enligt
tabell 1 x 0,5

17

23 eller tabell 2b

Frivilligt bygglov

Avgift enl. normal taxa

Tabell 8 Bygglov för anläggningar
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Vid angivet att OF ska multipliceras med faktor 0,X gäller det OF (inte kvm).
Anläggning

OF

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser,
skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, motorbanor och
golfbanor.

Tabell 1 x 0,3 17

15

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2

60

24

28

Anläggningens yta 5 000-10 000 m2

80

24

28
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HF2

Anläggningens yta ≥ 10 000 m2

100
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24
28

Transformatorstation

4

17

15

Murar och plank, liten inverkan på omgivning

3

17

15

Mur och eller plank vid enbostadshus

4

10

13

Murar och plank, stor inverkan på omgivning

5

17

23

Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

14

15

Parkeringsplats

Tabell 1 x 0,3 17

15

Upplag/ materialgård

Tabell 1 x 0,2 17

15

Tunnel/ bergrum

Tabell 1 x 0,3 17

15

Begravningsplats

Tabell 1 x 0,3 17

15

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar
för kemiska produkter som är hälso- och
miljöfarliga och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser.

Tabell 1

17

15

Prövning av ansökan om bygglov för mast, torn
eller vindkraftverk över 20 m högt

Höjd x 0,1

24

28

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod ett
torn

250

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod
fler än ett

550

Antal
timma
r
(minst
1)
Antal
timma
r
(minst
1)

Vindkraftverk ett verk

550

Vindkraftverk upp till 4 st

1 200 Antal
timma
r
(minst
1)
2 500 Antal
timma
r
(minst
1)

Vindkraftpark (>5 verk)
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Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)

Anläggning i vatten
småbåtshamnar, friluftsbad
Objekt

Beskrivning

OF

Småbåtshamn/marina

för fler än 14 båtar

Tabell 1 x 0,5 24

28

Hamn över 5000m2,
flera bryggor

för fler än 14 båtar

Tabell 1 x 0,5 24

28

Objekt

Beskrivning

HF1

OF

HF1

HF2

HF2

Brygga, såväl ponton som fast för fler än 10-12 båtar,
anlagd
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2, flera för fler än 10-12 båtar,
bryggor
annars inte hamn

80

24

28

5

24

28

Utökning med pontonbrygga – per brygga
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Tabell 9 Bygglovsavgift för skyltar och ljusanordningar
Prövning ska ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Större och komplicerade ärenden kan kräva lång handläggningstid. För dessa fall kan
tidersättning tas ut.
Typ
Prövning av skylt
- därutöver per skylt
i ansökan
Skylt på skyltpelare
≤ 3m hög
Skylt på skyltpelare.
Högre än 3m
Ljusanordning vid
idrottsplats eller likn.

Påverkan på stadsbilden
Liten
Stor
Liten

OF
2
6
1

HF1
17
17
7

HF2
15
15
7

Stor
Liten

2
2

17
17

15
15

Stor
Liten

5
3

17
17

15
15

Stor
Liten

6
3

17
17

15
15

Stor

6

17

15

Åtgärd

HF om liten påverkan
på stads- eller landskapsbilden

Stor skylt,
stor vepa

≥ 20 m2

Vepa

≥ 1 m2 men
≤ 20 m2

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m2

HF om stor påverkan på
stads- eller landskapsbilden
200

80
100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver
per skylt

10

10

45

105

Prövning
utan gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan
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Därutöver
per skylt

23

Skylt,
skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m2

Skylt,
skyltpelare,
stadspelare,

≥ 10 m2 vid
busskur

-

Ljusramp

Ny/ny front

-

Ljusramp

utöver den
första

Ljusanordning vid
idrottsplats
eller likn.

> 5 st

Byggskylt
eller -vepa

≤ 15 m2

-

Byggskylt
eller -vepa

≥ 15 m2

10

Förbesiktning

Per gång

10

Remiss

Trafikverket m.fl.

15

53

60

150

100

20

-

100

60

20
15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är
skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna
skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning.
Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.
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Tabell 10 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1)

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Rivning

OF

HF 1

HF 2

mindre än 16 m2

1

7

13

16-60 m2

1

17

15

61-250 m2

1

24

28

250-1 000 m2

2

24

28

Större än 1 000 m2

3

24

28

< 250 m2 BTA

50

250-999 m2 BTA

100

>1000 m2 BTA

200
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Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = mPBB x OF x HF2 x N
Åtgärd

OF

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad.

1,5

15

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av hiss.

1,5

Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden.

4

15
15

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation för
enbostadshus och komplementbyggnader.

2

15

Ventilationsanläggning övriga.

4

15

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som skyddas
genom områdesbestämmelse eller detaljplan.

1

15

Avsevärd ändring av planlösning.

4

15

Ändring av bärande konstruktion

4

15

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. t.ex
anslutning av kommunalt VA, stambyte, fettavskiljare.

2

15

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk lägre än 20m
och inte bygglovspliktigt.

3

15

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk högre än
120m och/eller med miljöprövning.

-

Tidersättning

Rivning utanför detaljplan för byggnader som inte kräver rivningslov
eller är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk,
skogsbruk eller annan liknande näring. 6 kap. 5-6 §§ PBF.

2

15

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7§ PBL i DP har
undantagits från krav på bygglov. Om detta kräver anmälan enligt 6
kap. PBF.

2

15

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4
a § PBL om byggnaden ska inrymma bostad.

5

15

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4
a § PBL om byggnaden inte inrymmer bostad.

3

15

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett
komplementbostadshus.

4

15

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

5

15

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

4

15
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Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Håltagning/bärande konstruktion, mindre

30

Håltagning/bärande konstruktion, större

140

Stambyte

90

Sopsug (ej anmälanspliktigt i PBL)

90

Fettavskiljare

30

Tidigare felaktigt under bygglov fast det i lagen är anmälan
Bostadshiss – handikapp enbostadshus1

2

17

13

Hiss/ramp*

4

17

15

Tabell 13 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK
(obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = OF x HF2 x mPBB x N
Avgift = HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd

OF

HF2

Ny sakkunnig

2

12
25

Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning
1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss

Antal timmar (minst 1 tim)

1

Endast HF2 vid invändig installation
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Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta
Avgift = KF x mPBB x N
Typ av karta

Nybyggnadskartfaktor
(KF)

Fullständig nybyggnadskarta med fältkontroll

110

Enkel nybyggnadskarta karta med fältkontroll

90

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll

50

Lokaliseringskarta

15

Taxa för uppdragsverksamheten inom det kommunala
lantmäteriet (kart- och mätningstekniska tjänster) 2018
Antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017, § 334.
Avgift = MPBB x F x N (För kart- och mättekniska tjänster är N=1,2 enligt SKL) F =
Kommer från rekommenderade faktorer enligt SKL. Även jämfört med grannkommuner.
MPBB för 2018=45,5
Aktuell fullständig bygglovskarta. F=110, 6006:- Ej moms
Denna karta är aktuell vid all nyetablering inom område med detaljplan, och i övriga fall
där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.
Enkel bygglovskarta med fältkontroll. F=90, 4914:- Ej moms
Denna karta är aktuell vid all nyetablering utanför område med detaljplan, samt vid
byggnation som berör osäkert redovisade gränser*. Denna karta kan även krävas i övriga
fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen
Enkel bygglovskarta utan fältkontroll. F=50, 2730:- Ej moms
Denna karta är aktuell vid byggnation av komplementbyggnader, attefallshus och
tillbyggnader där osäkert redovisade gränser ej berörs, inom och utanför område med
detaljplan. Denna karta kan även krävas i övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer
att det erfordras för bygglovsprövningen.

Tabell 16 Avgift för utstakning
Utstakningsavgift = MF x mPBB x N
Objekt/tomtyta

Utstakningsfaktor
(MF)

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

120

Både Bostadshus med kompletterande byggnad

140

Kompletterande- eller tillbyggnad

50

Extra utstakning utöver ovan nämnda

Enligt timtaxa
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Utstakning av byggnad. Ej moms
I tjänsten ingår grov- och finutsättning samt höjdfix. För de som inte beställer utstakning
fastän det står i beslutet får ändå betala för en utstakning. Extra utstakning utöver de två
som ingår kommer att debiteras enligt timtaxa, 1000:-/h
Bostadshus och industri. F=120, 6552:- Utstakning av både bostadshus och
komplementbyggnad (t.ex. garage). F=140, 7644:- Komplement- och tillbyggnad. F=50,
2730:-

Tabell 17 Lägeskontroll
Avgift = MF x mPBB x N (moms 25 % tillkommer)
Objekt

Mätningsfaktor (MF)

Lägeskontroll

40

Lägeskontroll av byggnad. F=40, 2184:- Exkl. moms

Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta
Kartavgift = ha x mPBB x KF x N (moms 6 % tillkommer)
ha

KF/ha

0,1-5,0

15

5,1-30,0

8

30,1-100,0

4

100,1-

2

Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta i samband med planering och
projektering mm. Exkl. moms
0,1-5,0 Ha 800:- 5,1-30,0 Ha 400:- 30,1-100,0 Ha 200:- 100,1- Ha 100:- Ex. 37 Ha =
(5x800) + (25x400) + (7x200) = 4000 + 10 000 + 1400 = 15 400 kr
Vid grundkarta (för detaljplaner) skall även kart- och mättekniska arbeten faktureras.
Avgiften gäller komplett innehåll av kartan såsom gränser, topografi och
höjdinformation.UaFS Blad 2
För permanenta nyttjare av kartan skrivs normalt avtal som löper flera år. Kommunens
kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Normalt överlåts endast rätten att nyttja
materialet för angivet ändamål och tid.
Vid grundkarta (för detaljplaner) ska även kart- och mättekniska arbeten faktureras.
Avgiften gäller komplett innehåll av kartan såsom gränser, topografi och
höjdinformation.UaFS Blad 2

Tabell 19 Gränsvisning
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
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Objekt

MF

Gränsvisning

Timtaxa

Gränsvisning Ej moms
Timtaxa =1000:- Observera att tid för förberedelser, körtid och redovisning skall räknas
med vid fakturering.

Tabell 20 Stomnätsuppgifter
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
Koordinater och skiss

Mätfaktor (MF)

För de två första

6

För resterande

3/st

Stomnätsuppgifter. Exkl.moms
Koordinater och skiss för de 2 första F=6, 328:- för resterande F=3, 164:-

Tabell 21 Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer)
Objekt
MF
GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster

Timtaxa

Övriga Gis-, Kart- och Mättekniska uppdrag och tjänster. Exkl. moms (förutom vid
interndebitering inom kommunen.)
Timtaxa=1000:-

Taxa för förrättningsverksamheten
Taxan följer statliga Lantmäteriets taxa förutom att statliga Lantmäteriet har ett
grundbelopp på förstadagsåtgärder. KLM Uddevalla tillämpar timtaxa även på
förstadagsåtgärder.
Vid Lantmäteriärenden tillämpas lantmäteritaxan
B-taxa 1150:-/h F-taxa 1450:-/h
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Tabell 22a Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift kan tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras
eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift
ut senast vid beslut om kontrollplan (bygganmälan), se tabell nedan.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande
grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens
område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen
(t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell
1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas
planfaktor som för nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas
enligt standard för BTA eller OPA.
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: Vid plansamråd 25 %, vid granskning
25 %, efter antagande 50 %.
Grundformel planavgift: mPBB x np x OF x PF x (N)
OF sätts enligt tabell 1 t o m 9 999 m2. Area däröver åsätts OF = 125.
Planfaktor
(PF)
Nybyggnad

PF

PF

Tillbyggnad

Ändring

Områdesbestämmelser

18

12

5

Detaljplan inkl program

35

24

10

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan

24

14

-

np – justeras beroende på planens svårighetsgrad, vilket framgår av den antagna
planen.
Komplementbyggnader under 50 m2 ingen planavgift.

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13

Blad 23

Tabell 22b Avgift för planbesked
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan.
Ärendekategorier
Enkel åtgärd
150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.
Medelstor åtgärd
300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Stor åtgärd
700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning:
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
Avgift för positiva och negativa planbesked resp återkallade ansökningar
Positiva besked debiteras med 100% av ovanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60% av ovanstående belopp.
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30% av
ovanstående belopp.
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Tabell 23 Timtaxa vid tidersättning
Tabellen visar avgiften per timme vid tidersättning.
Avgiften per timme är 17 x mPBB x N.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för externa lokaler
som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
För visning av årets belopp TAS BORT!
(17 x mPBB x N. =949kr enligt 2019 års PBB)
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Delårsrapport januari-augusti 2019 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning

Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden januari-augusti.
Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. I rapporten
framgår bl.a. att budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår
2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens
budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter
som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
direktionen beslutat om, såväl finansiella som de övergripande målen för verksamheten.
Det har heller inte framkommit några omständigheter som tyder på att de finansiella
rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Direktionens protokoll § 376.
Delårsrapport januari – augusti för Tolkförmedling Väst.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
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som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
direktionen beslutat om, såväl finansiella som de övergripande målen för verksamheten.
Det har heller inte framkommit några omständigheter som tyder på att de finansiella
rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Beslutsunderlag
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376 § Delårsrapport 2019
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Beslut
Direktionen beslutar att godkänna Dm.i\RSRAPPORT 2019 .

Sammanfattning
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är
arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Förbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på
medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras pa ca 348 000
uppdrag. Främst återftnns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till
tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli
högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt.
Likaså att drygt 70% av uppdragen till och med augusti utförts av tolkat med högre
kompetensnivå. Förbundets kostnader kopplat till nya lokaler är högre på grund av flytt. Även
kostnader kopplat tillIT- och konsulttjänster prognosriseras bli högre än budgeterat och beror
främst på fördyrat avtal med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, kostnader kring
införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av förbundets webbplats.
Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling.
Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket
påverkar prognosen. Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlätande

•

DELARSRAPPORT 2019,

dnr 19/0066-2

Beslutet ska skickas till
F örbundsmedlenunarna
Revisorer

l

Ordförande

l

Justerare

Dnr 19/0066-2

Delårsrapport 2019
Organisationsnummer 222000-2972

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse .................................................................................................................................. 4
Inledning ................................................................................................................................................... 4
Vision ......................................................................................................................................................... 4
Ledord ....................................................................................................................................................... 4
Omvärldsanalys ........................................................................................................................................ 5
Nuläge........................................................................................................................................................ 5
Övergripande verksamhetsmål .............................................................................................................. 6
Verksamhetsmål 2019 .................................................................................................................................. 6
Kvalitetsmål .............................................................................................................................................. 6
Arbetsmiljömål ......................................................................................................................................... 7
Miljömål..................................................................................................................................................... 7
Måluppfyllelse ........................................................................................................................................... 7
Verksamhet.................................................................................................................................................... 8
Tolkar och översättare ............................................................................................................................ 8
Kunder....................................................................................................................................................... 9
Organisation .................................................................................................................................................. 9
Direktionen ............................................................................................................................................... 9
Personal ................................................................................................................................................... 11
Tillsvidare- och visstidsanställda .......................................................................................................... 11
Sysselsättningsgrad ................................................................................................................................. 12
Sjukfrånvaro............................................................................................................................................ 12
Händelser av väsentlig betydelse .............................................................................................................. 13
Nya medlemmar ..................................................................................................................................... 13
Nya lokaler i Göteborg ......................................................................................................................... 13
Ett kontor i Fyrbodal ............................................................................................................................ 13
Omförhandlat avtal................................................................................................................................ 13
Avtal nytt verksamhetssystem .............................................................................................................. 13
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi ................................................................... 13
Förbundets investeringsverksamhet ........................................................................................................ 14
Ekonomi ...................................................................................................................................................... 14
Helårprognos i förhållande till budget ................................................................................................ 15
Mål för god ekonomisk hushållning.................................................................................................... 16

2 (20)

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos .......................................................................................... 16
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 16
Resultaträkning .................................................................................................................................. 16
Balansräkning ..................................................................................................................................... 17
Kassaflödesanalys .............................................................................................................................. 18
Noter........................................................................................................................................................ 18
Redovisnings- och värderingsprinciper .......................................................................................... 18
Noter ................................................................................................................................................... 19

3 (20)

Förvaltningsberättelse
Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna.
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna
Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad,
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro,
Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och
Öckerö.
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i förbundet.
Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad
integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra
verksamheten.
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Omvärldsanalys
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner
flyktingar. I slutet av 2017
var samma siffra dryga 25
miljoner flyktingar. Drygt
två tredjedelar av
flyktingarna kommer från
länderna; Syrien,
Afghanistan, Syd Sudan,
Myanmar och Somalia. 1
I juli fattade riksdagen beslut
om att förlänga den tillfälliga
lagen om uppehållstillstånd.
Beslutet gäller till och med
den 19 juli 2021.2
Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31
Migrationsverkets prognos
för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket
innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.3

Nuläge
Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca
215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De
mest efterfrågade språken är arabiska
och somaliska som tillsammans står
för mer än hälften av antalet
uppdrag. Persiska, dari, BKS
Turkiska 2%
Övriga 17%
(bosniska, kroatiska och serbiska),
Polska 2%
tigrinja och sorani följer därefter. De
Albanska 2%
tio största språken utgör drygt 83 %
Arabiska 36%
Sorani 3%
av samtliga tolkuppdrag. BKS är det
Tigrinja 4%
enda språket som ökat jämfört med
samma period föregående år. Troligt
BKS 5%
är att denna ökning delvis beror på
Dari 5%
ett ökat behov inom äldreomsorgen.
Somaliska
16%
Detta på grund av att de flyktingarna
som under 90-talet kom från
Persiska 7%
balkanländerna nu blivit äldre och
Figur 2 Språkfördelning

UNHCR, Global trends forced displacement in 2018
www.regeringen.se
3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019
1
2
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faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken
är oförändrade.

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det
självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst
•

har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder

•

hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling.

•

har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt

•

arbetar miljömedvetet

•

verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället

Verksamhetsmål 2019
Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %.

Utfall
2018
99,2 %

Målvärde
2019
≥99 %

1,3 %

<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar
med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 7 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 13 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C ska uppgå till minst 48 %.

Utfall
2018

Målvärde
2019

4,5 %

≥7 %

13 %

≥13 %

56,3 %

≥48 %

Prognos
2019

Prognos
2019
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster
ska uppgå till minst 55 %.

Utfall
2018

Målvärde
2019

Prognos
2019

40 %

≥55 %

Utfall
2018
6,8 %

Målvärde
2019
<5 %

Prognos
2019

Utfall
2018

Målvärde
2019

Prognos
2019

40,4 %

≥50 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal
utförda tolkuppdrag.

Målet beräknas uppnås
Utfall är svårbedömt
Målet förväntas inte uppnås

Måluppfyllelse
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat
genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets
tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning
och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid
medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft
en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och
tillgänglighet vid beställning.
Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta
beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019
var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med
sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av
auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala
tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att
överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för
tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större
utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar.
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Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på
plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till
längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som
digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya
digitala beställningstjänst.

Tolkar och översättare
I Sverige talas ca 200 språk4. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i
ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed
begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är
auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som
befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från
föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer.
År
2019

Aktiva
tolkar
1 160

Aktiva
Aktiva tolkar/
översättare översättare
90
26

Auktoriserade
Sjukvårdsuppdragstagare kompetens
267
62

2018

1 050

84

24

249

56

2017

987

155

41

270

53

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i
Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder
därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi.
Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens
delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period
föregående år.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds
förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under
vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla
förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.
Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds
språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i
språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning
4

www.sprakochfolkminnen.se
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erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med
Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver
detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive
kontor.

Kunder
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas
uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen.

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 3 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre
möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första
direktionsmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta
med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl
ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga.
Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Hanna Klang (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare
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Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Larsson (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Vakant

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Wiwiann Niklasson (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare
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Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU5), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Agneta Edvardsson (M), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets
bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta
kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som
verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i
augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare.
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i
relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga
löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om
2,1 %.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra
föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga.

5

Nya Ulricehamn.
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Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar
motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda
timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och
motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden
januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.
Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera
bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till
årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare
anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans.
Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i
förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
År
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
36,6
40,1
37,2
31,8

Visstid
(åa)
6,6
3,6
4,5
5,9

Timavlönade
(åa)
1,4
1,1
1,9
5,5

Totalt
(åa)
44,6
43,7
41,7
37,7

Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av
förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga totala
sjukfrånvaron för januari-augusti är
5,9 %. Under första halvan av året
hade förbundet några
långtidssjukskrivna medarbetare.
Dessa är nu på väg tillbaka vilket
tydligt syns i en kraftigt sänkt
sjukfrånvaro från och med juli månad.
De senaste två månaderna är därmed
normal korttidsfrånvaro. Inom
förbundet finns idag inga signaler på
arbetsrelaterad ohälsa och
kostnaderna för företagshälsovård är i
princip obefintliga.

12,0
2019
10,0

2018

2017

9,3
8,0

8,0

7,3
6,3

6,0

6,3
5,2
4,2

4,0
2,5
2,0
0,0
Januari Februari Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019
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Händelser av väsentlig betydelse
Nya medlemmar
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds
kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks
kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun,
Tranemo kommun, Vårgårda kommun.

Nya lokaler i Göteborg
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar
arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största
förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda.

Ett kontor i Fyrbodal
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla
vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren
och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i
centrala Trollhättan.

Omförhandlat avtal
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet.
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt
avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör.

Avtal nytt verksamhetssystem
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj
till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete
pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet
innan årsskiftet.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets
tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en
ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets
prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att
förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera
och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan
utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på
kompetensutveckling.
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Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades
därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året.
Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet.
Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.
Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen
påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år.
Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar
inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten
kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande.
Även webbinarier är planerade för hösten.
Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har
arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under
året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets
kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att
kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela
organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer.

Förbundets investeringsverksamhet
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är
11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas
först 2020.
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler
flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna
förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år.

Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter.
Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås
genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid
utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende
av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.
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Helårprognos i förhållande till budget
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000
uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till
tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli
högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt.
Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre
kompetensnivå.
Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga
personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än
budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget.
Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i
Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler.
Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är
kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem,
kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av
förbundets webbplats.
Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling.
Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket
påverkar prognosen.
Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga Intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Data/IT/Telefoni/Post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa och
konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall
jan-aug 2019
140 636
429
141 065

Budget
jan-aug 2019
136 965
0
136 965

Prognos
helår 2019
220 632
492
221 124

Budget
2019
205 448
0
205 448

668
19 244
109 234
528
2 324
2 331
180

650
20 567
107 635
1 067
2 070
2 133
249

1 110
30 851
170 990
1 600
3 538
3 400
404

975
30 851
161 453
1 600
3 105
3 200
374

2 491

2 233

4 081

3 350

25
137 025

360
136 965

115
216 089

540
205 448

4 040

0

5 035

0

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet
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Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten
ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:
•

Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.

•

Checkkrediten ska ej nyttjas.

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.
Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för
2019 beräknas uppnås.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Resultaträkning

Belopp i tkr
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1
2

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat

4
5

2019-01-01
2019-08-31

2018-01-01
2018-08-31

2018-01-01
2018-12-31

141 065
-137 000

129 208
-125 035

203 940
-198 506

4 065

4 173

5 434

0

-103

-104

4 065

4 070

5 330

3
-28

0
-38

2
-37

4 040

4 032

5 295
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Balansräkning

Belopp i tkr
Not 2019-08-31

2018-08-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

2 220
325
2 545

0
0
0

0
0
0

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

29 961
19 496
49 457

33 033
19 698
52 731

43 977
17 584
61 561

52 002

52 731

61 561

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

10
10
10

22 000
2 997
4 040
29 037

21 381
2 779
4 032
28 192

21 381
2 779
5 295
29 455

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

11

22 965
22 965

24 539
24 539

32 106
32 106

52 002

52 731

61 561

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr
Not

2019-01-01
2019-08-31

2018-01-01 2018-01-01
2018-08-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

4 040
0

4 032
103

5 295
104

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

4 040

4 135

5 399

14 016
-9 141

9 935
-6 937

-1 010
630

8 915

7 133

5 019

-2 545

0

0

-2 545

0

0

218
-4 676
-4 458

0

0

0

0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1 912
17 584

7 133
12 565

5 019
12 565

Likvida medel vid årets slut

19 496

19 698

17 584

Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6&7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
13

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges.
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.
Noter

Belopp i tkr
Not

2019-08-01
2019-08-31

2018-01-01
2018-08-31

2018-01-01
2018-12-31

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
140 636
129 067
203 744
Övriga intäkter
429
141
196
Summa
141 065
129 208
203 940
Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019
2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

495
173
14 587
4 657
89 791
19 443
528
2 324
2 331
180
2 491
137 000

362
123
14 964
4 727
80 004
17 646
814
1 922
1 874
269
2 330
125 035

575
192
22 673
7 086
127 937
28 268
1 244
2 966
3 174
675
3 716
198 506

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa

0
0

103
103

104
104

4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa

3
3

0
0

2
2

0
28
28

1
37
38

1
36
37

5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den
period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriell anläggningstillgång
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Summa

2 220
2 220

0

0
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7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Pågående investeringar
- Möbelinvestering
Summa

1 241
-1 241
0
0
325
325

1 241
-1 138
-103
0
0
0

1 241
-1 137
-104
0
0
0

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

14 154
0
15 807
29 961

15 760
29
17 244
33 033

23 602
0
20 375
43 977

9 Kassa och bank
Bank
Summa

19 496
19 496

19 698
19 698

17 584
17 584

26 676

21 381

21 381

-4 676
22 000
4 040
2 997
29 037

0
21 381
4 032
2 779
28 192

0
21 381
5 295
2 779
29 455

1 582
5 194
1 964
1
592
9 347
4 285
22 965

1 336
5 762
2 213
1
604
9 890
4 733
24 539

1 768
7 787
3 228
1
983
11 823
6 516
32 106

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets
medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
218
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemmar
Summa
218
13 Återbetalning av Eget Kapital
Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21
Summa

4 676
4 676

0

0

0

0

0
0

0
0
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Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning

1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt
Öckerö.

3 § Ändamål
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot
är vice ordförande i direktionen.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare.
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.

3 (5)

15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

16 § Årsredovisning
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i
fullmäktige.
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-11-27

§ 294

Dnr KS 2019/00804

Delårsrapport 2019-06-30 samt granskningsrapport för
Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2019-06-30. I den
tillhörande granskningsrapporten noterar revisorerna att förbundet för första halvåret
redovisar ett positivt resultat på 310 tkr. Den största förändringen avseende
resultaträkningen från föregående år är en ökning i personalkostnader vilket främst
beror på ett antal rekryteringar, inte minst en ny förbundsdirektör som gick i tjänst den 1
oktober 2018. Förbundet har också anställt personal som tidigare köpts in på
konsultbasis, vilket också återspeglas i lägre inköp av konsulter under 2019.
Under 2018 beslutades att kommunalförbundets underskott för 2017 skulle nollställas
genom en extradebitering till respektive kommun. Inget underskott från 2018 finns att
hantera under 2019.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är
förenligt med de mål som beslutats av direktionen, såväl de finansiella som de
verksamhetsmässiga.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Granskningsrapport från revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund.
Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30, Fyrbodals kommunalförbund.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-18
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-11-06

Handläggare

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

Delårsrapport 2019-06-30 samt granskningsrapport för
Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2019-06-30. I den
tillhörande granskningsrapporten noterar revisorerna att förbundet för första halvåret
redovisar ett positivt resultat på 310 tkr. Den största förändringen avseende
resultaträkningen från föregående år är en ökning i personalkostnader vilket främst
beror på ett antal rekryteringar, inte minst en ny förbundsdirektör som gick i tjänst den 1
oktober 2018. Förbundet har också anställt personal som tidigare köpts in på
konsultbasis, vilket också återspeglas i lägre inköp av konsulter under 2019.
Under 2018 beslutades att kommunalförbundets underskott för 2017 skulle nollställas
genom en extradebitering till respektive kommun. Inget underskott från 2018 finns att
hantera under 2019.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är
förenligt med de mål som beslutats av direktionen, såväl de finansiella som de
verksamhetsmässiga.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Granskningsrapport från revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund.
Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30, Fyrbodals kommunalförbund.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Fyrbodals kommunalförbund

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00804

Från: Glenn Patriksson <glenn.patriksson@uddevalla.se>
Skickat: den 13 november 2019 13:08
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se>
Ämne: Avsägning ledamot i kommunfullmäktige
Hej Annika
Jag vill med detta meddela att jag avsäger mig uppdraget som ledamot för socialdemokraterna i
kommunfullmäktige.
Ha det bra!
Med vänliga hälsningar
Glenn Patriksson

Härm,ed avsäger jag mig uppdraget som ledarnot
Lj u ngski le fol khögskolas sty,relse

9u¡e'n

I
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Från: Suhaib Hurani <suhaib333.sy@gmail.com>
Skickat: den 22 november 2019 17:08
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse barnhemmetsvänner
Hej!
Med anledning av utflytten från Uddevalla kommun och därmed ändringen av min
folkbokföringsadress till Göteborg så önskar jag att avsäga min plats som vice ordförande för
stiftelsen barnhemmetsvänner.
Allt gott
Suhaib Hurani (M)

Tjänsteanteckning
2019-11-28

1(1)
Dnr: KS

2019/00886

Handläggare

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

Tjänsteanteckning om telefonsamtal från Taisir Kasem (S) och
muntlig avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Taisir Kassem (S) har idag via telefonsamtal till undertecknad avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige. Telefonnumret är kontrollerat och överensstämmer med
de uppgifter som kommunledningskontoret har.

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Gruppledare Paula Berger (S)

Postadress
451 81 Uddevalla
www.uddevalla.se

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1
E-post

Telefon
0522-69 00 00

Fax
0522-69 60 01

Tjänsteskrivelse
2019-10-31

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna
Protokoll från kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-10-10,
gemensamt råd
Protokoll från kommunala rådet för äldre 2019-10-10, gemensamt råd
2019/332
Göran Kron har lämnat medborgarförslag om gång och cykelväg Ljunkskile-Ulvesund.
Han föreslår flytande betongpontoner i Ljungskileviken. Då väg 675 är en statlig väg
har utgångspunkten varit att frågan ska lösas inom ramen för det statliga
väghållaransvaret. Kommunen har vid två tillfällen ansökt för denna vägsträcka hos
Västra Götalandsregionen som ansvarar för det statliga vägnätet men fått avslag.
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
2019/7
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 3 2019
2019/305
Nils Carlsson har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en rondell i korsningen
Göteborgsvägen/Junogatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen om att
det hade förbättrat framkomligheten samt dämpat hastigheten. Det finns pengar avsatta i
kommunens flerårsplan etapp 2 period 2023-2029 för korsningen
Göteborgsvägen/Junogatan, men det är inte bestämt om det blir en cirkulationsplats
eller annan lösning. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse förslaget besvarat.
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2019/00001

Tjänsteskrivelse
2019-10-31

2019/430
Anders Forsberg har lämnat medborgarförslag om förbud mot att kasta fimpar och snus
utomhus i Uddevalla. Förbud mot nedskräpning finns redan idag och är lagstadgat,
enligt 29 kapitel §7 Miljöbalken kan böter enbart utdelas i de fall där nedskräpning sker
i större omfattning eller med större föremål. Där i ingår inte snus och fimpar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

2019/446
Johan Henriksson föreslår i sitt medborgarförslag att 30-sträckan vid Herrestadsskolan
tidsbegränsas. Vid många av kommunens grundskolor gäller 30 km/tim på anslutande gator.
Barn rör sig vid skolor även utanför skoltid. Studier som gjorts i Göteborg visar att det
förekommer fler trafikolyckor vid skolorna på andra tider än under skoltid (Källa: Rätt fart i
staden, SKL, 2009). Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att
hastighetsbegränsningen 30 km/tim vid skolor ska gälla hela dygnet, alla dagar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget
2019/482
Dick Lindell skriver i sitt medborgarförslag att han vill att kommunen förbjuder att
restauranger att använda stadens broar som uteservering bland annat Hanssons bro.
Uddevalla kommun ställer krav på utformning och tillgänglighet när det kommer till
etablering på allmän plats oavsett slag, inte minst uteserveringar. Kan alla bestämmelser för
nyttjande av allmän plats tillgodoses så finns det ingen anledning att avslå en ansökan bara
för att det gäller etablering på en bro. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget.

2019/56
Ulf Larsson föreslår att man röjer skogen söder om fastigheten Buslätt 2:1 där det finns en
solcellspark belägen på kommunens mark, Solevalla för att få mer sol under vinterhalvåret
då solen står lågt. Att ta ner träd och röja sly söder om parken skulle kunna öka mängden
sol under vinterhalvåret. Skogen på berget söder om parken, ägs inte av kommunen utan av
en privat markägare vilket innebär att det inte är kommunen som bestämmer när detta
område ska röjas och/eller avverkas. Direkt söder om parken rinner ett vattendrag som är
strandskyddat och har ett högt naturvärde. Att ta bort växtligheten skulle påverka växt och
djurlivet negativt och är alltså förbjudet enligt strandskyddslagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat

Dok. 302329
Protokoll från Västvatten AB om Uddevalla Vatten AB extra bolagsstämma 2019-11-28
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Tjänsteskrivelse
2019-10-31

2018/896
Oscar Karinkangas har lämnat ett medborgarförslag om fritidsgård/lokal på Dalaberg
för unga vuxna. Kultur och fritid ansvarar för fritidsgården på Dalaberg där den öppna
fritidsverksamheten är för ungdomar i åldern 13 till 18 år. Kultur och fritid hänvisar till
mötesplats Dalaberg som är till för personer över 18 år. Kultur och fritidsnämnden
beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att medborgarförslaget inte
omfattas av nämndens uppgift eller ansvar.
2019/534
Mats Sahlbring har skickat in ett medborgarförslag om att förlänga stenpiren bredvid
rampen på Skeppsvikens badplats. Mats Sahlbring skriver i sitt medborgarförslag att
detta skulle bidra till en ökad aktivitet för barn och unga som badar på platsen. Kultur
och fritid håller med förslagsställaren och anser att detta skulle bidra till en positiv
utveckling. För närvarande pågår ett stort arbete med resurseffektivisering och stora
besparingar inom kommunen. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat
medborgarförslag med hänvisning till ekonomiska förutsättningar.

2019/533
Förslagsställaren Mats Sahlbring har inkommit med ett medborgarförslag om att
införskaffa en ny flytbrygga med eller utan hopptorn till Skeppsvikens badplats.
Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av
området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för
området med inriktning på hälsa och rekreation. Utifrån de nuvarande ekonomiska
förutsättningarna ser inte förvaltningen det som möjligt att verkställa inlämnat
medborgarförslag. Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring för inlämnat
medborgarförslag och beslutar att beakta förslaget när planeringen för utveckling av
kommunens badplatser genomförs
2019/523
Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9§ om verksamheten i de kommunala bolagen år
2018 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter.
Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som har bedrivits i Uddevalla
Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla
Hamnterminal AB (inklusive dessa dotterbolag), Uddevalla Energi AB (inklusive dess
dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater
Väst AB samt Mediapoolen Västra Götalands Ab under året 2018 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
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Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h S SoL, till kommunful lmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 $ SoL
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Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum'
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för

kvartal: 1tr 2J 3H 4tr

tr

2atq

Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera detta kvartal

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal

Datum för
besluUavbrott
2018-09-19
2018-11-22
2019-01-16
2019-01-18
2019-03-08
2019-03-08
2019-03-08
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-30
2019-06-07
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-17
2019-07-02
2019-07-08

Person
Ex 1,2,3
3/19
5t19
8/19
9t19
10t19
11t19
12t19
13t19
14t19
15t19
16t19
17t19
18t19
19t19
20119

21t19

Vilken typ av insats
Famil hem
Kontaktfamil
Permanent bostad
Fami ebehandli
dlin
Famil
handlin
Famil
Fami behandlin
Famil behandl
Famil behandl
Fami ebehandli
Fami ebehandli
Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad

Kvinna/
flicka

Man/
ke
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

SN zc;re

S tatistikrapport,

y
K

enligt 28 h S LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 S LSS

Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för

Ar: J,0lq

kvartal. 1tr 2g 3X 4tr
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Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera detta kvartal

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal

Datum för
besluUavbrott
2017-04-01
2017-06-28
2017-10-30
2017-10-30
2017-11-06
2018-04-19
2018-08-29
2018-09-25
201 8-1 0-1

I

2018-1 1-05

2018-11-14
2018-11-15
2018-12-17
2019-01-09
2019-01-01
2019-02-01
2019-02-07

Person
Ex 1,2,3
24t17
38117
2118

3t18
4t18
20t18
6t19
12t19
14t19
15t19
16t19
17t19
20t19
22t19
23t19
24t19
25t19

Vilken typ av insats
Bostad för vuxna
Korttidsvistelse
Kontaktperson
arservtce
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
ti verksamhet
Bostad för vuxna
Bostad for vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Bostad för vuxna
Ledsaqarservice
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna

Kvinna/
flicka
X
X

Man/
poike

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

lzls

Datum för
besluVavbrott
2019-03-01
2019-03-07
2019-03-20
2019-01-16*
2019-01-18
2019-04-08
2019-04-12
2018-09-14
2019-04-17
2019-05-02
2019-05-03
2019-06-07
2019-06-12
2019-06-19

Person
Ex 1,2,3
26t19
27t19
28t19
29t19
30/19
31t19
32t19
33/19
34t19
35/19
36/19
37t19
38/19
39/1

I

Vilken typ av insats
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
verksamhet
verksamhet
D
rson
Ko
rservrce
Led
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
verksamhet
verksamhet
verksamhet
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna

Kvinna/
flicka

Man/
poike
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Medborgarförslagets ärende:
Säkert att korsa länsväg 172 i Lane
Ditt medborgarförslag:
Lane o Lane-ryr har en ideell fritidsgård i Lanegården.
För att komma till fritidsgården behöver barnen korsa länsväg 172 som är tungt trafikerad. Där
barnen kommer upp från lelångebanan syns dom inte förrän dom står på vägkanten.
Vi vill att kommunen i samarbete med vägverket tryggar upp vägen. Dels med in rörtunnel under
länsväg 172.
Dels med att ta över belysningen i Lane då det går mycket tung trafik jämfört med andra delar i
kommunen som vill ha eller kommer tänkas vilja ha kommunalt ljus.
Dagens datum:
20191111
Namn:
Peter Kloth

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 13 november 2019 22:02
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Spara energi och öka trafiksäkerheten
Ditt medborgarförslag:
Potential att sänka elkostnaden med 50 % och erhålla bättre gatubelysning med Ledljus!
-Samtidigt öka trafiksäkerheten;
https://www.lighting.philips.se/system/systemomraden/vag-gatubelysning
Samtidigt reducera höjden på gatuljusens stolpar, vilket också förbättrar ljusflödet mot gator och
gång/cykelvägar. Exempel på högt gatuljus, Kurverödsleden och Rålserödsvägen.
Dagens datum:
191113
Namn:
Ulf Larsson

Ftervarumärken från
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pHrups

LED Väg- & gatubelysning för

effektirn och tiwkraftiga städer
Spara energi och öka
trafi ksäkerheten med i nteltigent

gatubelysning
Komplexiteten i transportinfrastrukturen innebär att det krävs olika typer av belysning for att trafiken ska flVta på
bra, att människor ska känna sig trygga och att städer kan håLta nere kostnader. Smart LED gatubetysning är ett
kostnadseffektivt och håttbart alternativ for städerna i dag - och även i framtiden. Phitips LED gatubel"ysningssystem
är smarta och mångsidiga så att du kan hantera, underhålla och övervaka hela systemet på enkelt och effektivt sätt.

Reducera kostnaderna
Sänk energiförbrukningen med upp tilt 50 % med hjälp av LED och ansluten vågbelysning.

Fjärrhantering sänker underhå[[skostnaderna och minskar driftutgifterna.
Mindre kotdioxidutslåpp för en grönare, mer håtlbar stad

Förbättra upplevelsen
Exakt och transparent belysningsdata för flexibe[, effektiv arbetsflödeshantering.

Fjärrhantera a[[a uppkopplade gattampor på säkert sätt.

lntuitivt användargrånssnitt och kartbaserade visualiseringar

Byggvarumärket

Preferenser för cookies

ger snabb och enke[ åtkomst

Koppla upp nya och befinttiga gatlampor snabbt och enkelt
Automatiska, aMseringar för snabbt agerande vid avbrott och andra svstemproblem
Verktyg för hantering av arbetsflödet ger bättre beslutsfattande genom insikter om belysningsresuLtat

Våra system inom LED
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Fjärrhantering och optimering av arbetsflöden ger ökad effektivitet och ökar även flexibititeten
CityTouch hanteringssystem för gatubelysning
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Mät, hantera, övervaka
CityTouch app för uppkopplad belysning

r

Gö?i

Analysera, pl,anera, underhåll
CityTouch arbetsflödesapp
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-a
öppna system för att utvecklia smarta städer
CityTouch öppna svstem )

Säkrare, renare, mer energieffektiv gatubelysning
Väg- och stadsbelysning

r

Smartastäder
Se hur digitala tekno[ogier gör städer mer bebotiga, flexib[a, kostnadseffektiva och hå[[bara.

Preferenser för cookies

lnteract City
Vitt du dra nytta av fördelarna som anstuten LED-belysning och tillhörande mjukvara ger din stad,och göra den smartare och bättre

för

invånarna?

lnspirerad? Få en experts åsikt kring ditt projekt
Vilket belysningssystem passar just ditt projekt? Få hjätp av våra erfarna specialister genom att fylta i formuläret
nedan.

Philips Lightings LED-teknologr förvägar och gator
FuLtt

stöd för och kompletta insikter gällande stadens gatubelysningspunkter

Professionel[a Uänster
Belysningsinsikter och anpassad design

Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar M din befinttjga installation och ger råd om hur
belysningen kan optimeras. Det kan inkludera a[[t från helt ny design ti[[ en enkel efteranpassad LED-tösning.

Tjänster under livscykeln
Förtäng livslängden för belysningen

Preferenser för cookies

Belvsningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefutta och Mktiga tiltgångar och det gäL[er att skydda den investeringen. Med bra
underhåltsplan och support kan produkternas tivstängd förlängas och deras prestanda optimeras - färre avbrott och oförutsedda kostnader.

Managed Services
Resultatbaserad prestanda för belysningen

I

Varförinte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed SeMces tar hand om det
åt dig - från initial design och insta[ation ti[[ problemfri drift och underhålt. Vi kommer även att ta hänsyn ti[[ ekonomisk håttbarhet och hjätpa
ti lI att minimera koldioxidavtrycket.

Projekt i nom gatu belysni ng

Projekt:

Buenos Aires

Preferenser för cookies

Projekt:

Los Angeles

Projekt:

Siegburg

lnspirerad?
Kontakta vårt [okala kontaktcenter
för frågor och merinformation

Nerladdningar
Framtidsfokuserad gatubellrning

Smafta

oo

r

för en bestående framtid
Hur digitala teknologier kan göra städer mer

lflllbrn
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Medborgarförslagets ärende:
Att genomföra en åtgärdsplan för att komma tillrätta med inlämnade tillbud på gator
Ditt medborgarförslag:
För att komma tillrätta med tjänstemäns ovilja att genomföra säkerhetsuppdateringar, i nedan fall
inom trafikmiljön, behöver riktlinjer dras upp för man kan vända sig till någon annan som har bättre
vilja till kommunens innevånares säkerhet.
För mer än 4 år sedan skrev tidningen Bohusläningen om att det inträffat ett 60 tal olyckor runt
korsningen Fjällvägen - Boxhultsvägen.
När jag påpekade för ansvarig chef ett år efter detta skrivits, att trafikljusens felaktiga inställning
fortfarande gör att det dagligen inträffar olyckstillbud fick jag till svar att det får man "kanske titta
på".
Ingen åtgärd gjordes trots dagliga olyckstillbud.
När jag återigen påpekar detta genom att i år lämna in en anmälan till Kontaktcenter händer
fortfarande ingenting.
Begär därför att Uddevalla Kommun inrättar något slags åtgärdsplan, eller person som följer upp
liknande händelser, så att vissa personers ovilja inte gör att sådant kan fortsätta.
Hade även kontakt med "Kommun" - Polis för att lyfta denna säkerhetsfråga, men även han tycks
misslyckats att få gehör i detta.
Trafiksituationen i just detta fall är som följer.
Bilar kommer Boxhultsvägen norrifrån och passerar Tallvägen och kommer till första trafikljuset i
korsningen mot Fjällvägen.
Det bilar som kommer från Fjällvägen kan se Boxhultsvägens trafikljus nummer 2, men inte det första
för bilarna norrifrån.
Nummer två visar rött, och då kör bilen från Fjällvägen ut...
Men genom detta riskerar bilen bli påkörd då det första ljuset uppifrån har redan slått om till grönt,
och ett olyckstillbud inträffar.
Åtgärd
Att genom en inställning av trafikljusen samköra dessa trafikljus eller ännu bättre lägga det första
ljuset några få sekunder efter det andra nedre ljuset.
Varför kan detta fortsätta år efter år utan åtgärd ?
Detta exempel visar att det behövs någon som kan följa upp liknande saker som inte görs.
Dagens datum:
2019-11-14

Medborgarförslagets ärende:
Säker väg 167, gång och cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid kyrkan och Ström i Lilla Edets
kommun.
Ditt medborgarförslag:
Bifogar skrivelse. Denna kommer även genom PostNord.
Trafiken ökar allt mer med tung trafik bl.a. till och från grustagen utefter väg 167. Även stora
långtradare trafikerar mellan E45 och E 6.
Det är förenat med livsfara att cykla eller gå på väg 167. Det är en statlig väg men prioritering sker
genom kommunala prioriteringar inom Västra Götalands regionen. Uddevalla kommun måste därför
intressera sig för denna väg.
Dagens datum:
191120
Namn:
Ingrid Kennborn

MEDBORGARFÖRSLAG till Uddevalla kommun.
Kunna cykla och gå på ett säkert sätt mellan Grinneröds korsväg i Uddevalla kommun och
Ström i Lilla Edets kommun.
Vi vill kunna ta oss fram med cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Därför vill vi snarast
få en gång och cykelväg mellan Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet. Det är farligt att cykla och
gå på denna väg. Mellan Grinneröds korsväg fram till avtagsvägen till Måröd ca 5 km tar det ca 7
minuter med bil. Det innebär i nuläget ofta möte med 15 stora lastbilar. När nya tillstånd (att ta ut
grus) träder i kraft kommer enligt ansökan transportbilar med grusprodukter att köra var 4 minut.
Vägen är smal för dessa stora fordon. Det är mycket både stora lastbilar/långtradare och personbilar
som kör mellan E45 och E6 inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Pendlingen har
ökat. Pilgrimsleden d.v.s. vandrare från Hjärtum ut mot kusten (eller i motsatt rikning) går också
denna väg.
Redan på 1970-talet klassades vägen att vara Sveriges sämsta länsväg, och både väghållare och
allmänheten önskade att vägen skulle byggas om och bli rakare och bredare. Eftersom det då var två
län kom de aldrig överens vem som skulle betala, men nu när det är ett län borde det gå lättare. I
samband med landsbygdsplanen 2014 lyftes gång och cykelväg upp men inget har hänt. Vid varje
möte med almänheten i södra Uddevalla kommer frånvaron av säker gång och cykelväg upp. Eller
snarare möjlig gång och cykelväg. Ett annat argument för att vägen bör breddas är att det delas ut
extra stöd att köpa el-cyklar för att man skall kunna pendla till sina arbeten. Det finns ingen säker
väg eller cykelväg om man vill ta sig österut.
Att ta sig mellan södra delen av kommunen mot Hjärtum och Lilla Edet fodras för närvarande bil. Det
finns inte någon kollektivtrafik endast via Uddevalla och Trollhättan vilket tar ca 5½ timma.
Nu är det dags för kommunen att gemensamt med Lilla Edets kommun prioritera denna väg inför
Trafikverket.
För innevånarna i Grinneröds socken 20191120

………………………………………………………………

Ditt medborgarförslag:
Jag föreslår att Uddevalla kommun snarast inrättar en visselblåsarenhet, dvs någonstans ditt
anställda anonymt kan vända sig för att peka på allvarliga oegentligheter som pågår inom
kommunens olika förvaltningar. Det måste kunna ske anonymt då det redan idag finns exempel på
anställda som drabbats av repressalier p g a modet att peka på oegentligheter. Göteborgs stad har en
sådan enhet och kan tjäna som förebild för Uddevalla kommun.
Dagens datum:
2019-11-22

Medborgarförslagets ärende:
Satsa pengar till genomförandet av heltidsresan
Ditt medborgarförslag:
Heltidsresan innebär för många undersköterskor att de får helt nya scheman och delvis nya
arbetsplatser.
Det känns inte rimligt att inte kunna veta hur man jobbar två månader fram i tiden. Inte kunna tacka
ja till ett bröllop eller låta barnen gå på regelbundna aktiviteter, för kanske måste föräldern jobba.
Ingen som jobbar måndag till fredag hade tyckt det var ok om man plötsligt ska gå in en lördag bara
sådär. Så ser det däremot ut för undersköterskorna just nu, som plötsligt måste byta en av sina
fridagar till en arbetsdag!
Det som måste till är ett grundschema som är fastställt och som man vet följs.
Att dessutom utanpå detta gå till helt nya arbetsplatser då och då, med nya arbetskamrater och
framförallt nya brukare gör hela situationen extra jobbig.
Jag vill att politikerna satsar pengar för att heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan dessa
omänskliga schema- och platsändringar!
Dagens datum:
20191201
Namn:
Lena Elmberg

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

