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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, Stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 29 januari 2020  
  
Ordförande Christer Hasslebäck 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  
Förslag: Rolf Carlson (SD) den 31 januari 2020 kl. 08:30. 

 

2.  Information om förutsättningar för budgetdialogen 2020 inför 

flerårsplan 2021-2023 med budget 2020 
Dnr KS 303142  

Kl. 11:05-11:25 
Magnus Södergren  

3.  Information om preliminärt bokslut Uddevalla kommun 2019 
Dnr KS 303140  

Kl. 11:30-11:50 
Bengt Adolfsson 

4.  Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på Skogslyckan, 

ändring av grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 
Dnr KS 2018/00612  

 

5.  Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till Skeppsvikens 

badplats 
Dnr KS 2019/00532  

 

6.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2020 
Dnr KS 2020/00044  

 

7.  Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata 

utförare 
Dnr KS 2020/00049  

 

8.  Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer 

för produktanvisningar 
Dnr KS 2019/00930  

 

9.  Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende 

fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 
Dnr KS 2019/00918  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning Väst AB 

avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266 
Dnr KS 2019/00919  

 

11.  Ändring av färdigställandetiden för Kungsgatan etapp 3 

Dnr KS 2020/00048  
 

12.  Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med 

översvämningsskydd i Uddevalla 
Dnr KS 2019/00893  

 

13.  Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, vägar 

och allmän platsmark  
Dnr KS 2019/00874  

 

14.  Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel  
Dnr KS 2019/00929  

 

15.  Revidering av renhållningstaxa 2020 
Dnr KS 2019/00785  

 

16.  Antagande av arrendetaxa 
Dnr KS 2020/00042  

 

17.  Ändring av avgäldsberäkning för tomträtter med småhus 
Dnr KS 2019/00937  

 

18.  Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus  

Dnr KS 2020/00040  
 

19.  Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  
Dnr KS 2020/00062  

 

20.  Fastighetsreglering avseende Sörvik 1:4 
Dnr KS 2020/00063  

 

21.  Fastighetsreglering avseende Herrestads-Hogen 1:9  
Dnr KS 2020/00065  

 

22.  Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av ett 

öppet och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna    
Dnr KS 2019/00462  

Kl. 13:00. 

23.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, nytt avsnitt, 

försörjningsstöd m.m. 
Dnr KS 2019/00920  
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Föredragningslista Föredragande 

24.  Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd och 

tillämpning av riksnorm 
Dnr KS 2019/00921  

 

25.  Svar på skrivelse från kommunens revisorer angående Uddevalla 

kommuns överenskommelse med CRCC, China Railway Construction 

Company 
Dnr KS 2019/00933  

 

26.  Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 
Dnr KS 2019/00923  

 

27.  Lokalförsörjningsplan 2020-2030 
Dnr KS 2019/00927  

 

28.  Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2021-2023 
Dnr KS 2019/00928  

 

29.  Förutsättningar för budgetdialogen 2020 inför flerårsplan 2021-2023 

med budget 2021 
Dnr KS 2020/00051  

 

30.  Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen om 

etablering på del av Fröland 3:25 
Dnr KS 2019/00940  

 

31.  Begäran om planbesked berörande Hog 1:1  
Dnr KS 2019/00610  

 

32.  Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  
Dnr KS 2019/00518  

 

33.  Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 4:4 
Dnr KS 2019/00794  

 

34.  Begäran om planbesked berörande Silentz 2  
Dnr KS 2019/00795  

 

35.  Begäran om planbesked berörande Tvärflöjten 1 
Dnr KS 2019/00401  

 

36.  Begäran om planbesked berörande Anegrund 10 
Dnr KS 2019/00702  

 

37.  Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 
Dnr KS 2019/00243  
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Föredragningslista Föredragande 

38.  Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 
Dnr KS 2019/00268  

 

39.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2020 

Dnr KS 2020/00005  

 

40.  Information från kommundirektören 2020 
Dnr KS 2020/00004  

 

41.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/00002  

 

42.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 
Dnr KS 2020/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-12-19 Dnr KS 2018/00612 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på 

Skogslyckan, ändring av grunder för uttag av avgift m.m. för 

parkering 

Sammanfattning 

Lily Gustavsson uttrycker i medborgarförslag att är svårt att parkera på Skogslyckan då 
det inte finns så många parkeringsplatser att tillgå och de som finns är begränsade till 3 
timmar. Hon föreslår istället att det blir betalparkering och att man får parkera under 
längre tid än 3 timmar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet. I nämndens beslutsunderlag framgår att 
man på den kommunala parkeringsplatsen på Bidevindsvägen kan parkera upp till 3 
timmar dygnet runt alla dagar. Parkeringen är avsedd för besökande till ändamål i 
området, så som affärer, vårdcentral, hemvård och skola med mera. Avsikten är att 
boende i området i första hand ska kunna parkera vid bostaden.  
 
Med dagens reglering är det en alltför låg beläggning. I genomsnitt är endast c:a  
20–30 % av platserna upptagna och man har därför inte uppnått målet med parkeringen.  
 
Fram till 2017 var regleringen 24 timmars avgiftsfritt dygnet runt alla dagar. De flesta 
som parkerade var boende och syftet med parkeringen med god tillgänglighet för korta 
besök till närliggande målpunkter kunde inte erbjudas till besökande då parkeringen 
alltid var fullbelagd.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag är att återigen införa 24 timmars reglering, men 
med avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag (måndag till fredag) kl. 06-18, 2 
kr/timme, övrig tid gratis.  
 
Sedan nämnden behandlat ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen meddelat att det 
bör göras en förtydligande korrigering i förslaget innebärande att parentesen (måndag til 
fredag tas bort). 
 
Om kommunfullmäktige bifaller förslaget ska ändringen ska införas i dokumentet 
Grunder för uttagande av avgift m.m. i form av en ny rad i tabellen över 
parkeringsavgifter utanför centrumzonen.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-19. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22 § 312. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-12-19 Dnr KS 2018/00612 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29. 
Medborgarförslag från Lily Gustafsson. 
Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgiften för parkering på Bidevindsvägen ska vara 2 kronor/timme klockan 06–18 
vardagar utom dag före sön- och helgdag, övrig tid gratis, 
 
att regleringen ska införas i Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering, 
 
att med ovan anse medborgarförslaget bifallet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr SBN 2018/00567  

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på 
Skogslyckan 

Sammanfattning 

Lily Gustavsson uttrycker i sitt medborgarförslag att hon tycker att det är svårt att 
parkera på Skogslyckan då det inte finns så många parkeringsplatser att tillgå, och de 
som finns är begränsade till 3 timmar. Lily ingår i en organisation som ibland hyr en 
lokal på Bidevindsvägen 5, vid dessa tillfällen behöver de lasta av tunga varor för att 
sedan åka och parkera sina bilar på 3-timmarsparkeringen vid Bidevindsvägen 3. Hon 
ser hellre att det blir betalparkering och att man får parkera under längre tid än 3 
timmar. 
  
Hon skriver vidare i sitt medborgarförslag ” Hur tänker man i kommunen när man bara 
har för få parkeringsplatser samt att dessa platser bara är för 3 timmar? Kan man 
förändra parkeringen, kanske ha avgiftsbelagda parkeringsplatser? Tänker man inte i 
kommunen långsiktigt och på konsekvenserna för boenden i området när man tar sådana 
beslut om parkeringarna?”      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-10 
Medborgarförslag 2018-09-12     

Yrkanden 

Roger Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att avgiften för parkering på Bidevindsvägen 
ska vara 2 kronor/timme klockan 06–18 vardagar utom dag före sön- och helgdag 
(måndag till fredag), övrig tid gratis. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 312 

 
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-08-27 
Mikael Staxäng 
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-27 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-09-03 
Lily Gustavsson  
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-05-29 Dnr SBN 2018/567 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på 

Skogslyckan 

Sammanfattning 

Lily Gustavsson uttrycker i sitt medborgarförslag att hon tycker att det är svårt att 
parkera på Skogslyckan då det inte finns så många parkeringsplatser att tillgå, och de 
som finns är begränsade till 3 timmar. Lily ingår i en organisation som ibland hyr en 
lokal på Bidevindsvägen 5, vid dessa tillfällen behöver de lasta av tunga varor för att 
sedan åka och parkera sina bilar på 3-timmarsparkeringen vid Bidevindsvägen 3. Hon 
ser hellre att det blir betalparkering och att man får parkera under längre tid än 3 
timmar. 
  
Hon skriver vidare i sitt medborgarförslag ” Hur tänker man i kommunen när man bara 
har för få parkeringsplatser samt att dessa platser bara är för 3 timmar? Kan man 
förändra parkeringen, kanske ha avgiftsbelagda parkeringsplatser? Tänker man inte i 
kommunen långsiktigt och på konsekvenserna för boenden i området när man tar sådana 
beslut om parkeringarna?”     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-10 
Medborgarförslag 2018-09-12     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att avgiften för parkering på Bidevindsvägen 
ska vara 2 kronor/timme klockan 06–18 vardagar utom dag före sön- och helgdag 
(måndag till fredag), övrig tid gratis. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Lily Gustavsson skriver i sitt medborgarförslag att” Vi är en organisation som heter 
DHR Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) som har sitt kontor på Bidevindsvägen 
3 i Skogslyckan. Vi brukar med jämna och ojämna mellanrum hyra en sal på 
Skogslyckans äldreboende, Bidevindsvägen 5 och kommer med tunga varor att lasta av 
för att sedan parkera våra bilar. Vi upplever att det är stora problem då det inte finns 
parkeringar i närheten förutom parkeringen som är på 3 timmar vilket inte hjälper oss. 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-05-29 Dnr SBN 2018/567 

  

 

 

 

Detta är ett bekymmer för boenden i närheten då det råder brist på parkeringsplatser och 
enda alternativet är en parkering på 3 timmar. Vi betalar gärna en parkeringsavgift om 
man fick ställa sig den tiden man behövde stå eller om vi hade fått tillstånd att ställa 
våra bilar på Bidevindsvägen 5 när vi hyr salen för att kunna lasta av våra saker som vi 
har med då det är svårt för oss som är äldre att bära på tungt och behöva gå en bra bit 
för att komma fram.  
  
Hur tänker man i kommunen när man bara har för få parkeringsplatser samt att dessa 
platser bara är för 3 timmar? Kan man förändra parkeringen, kanske ha avgiftsbelagda 
parkeringsplatser? Tänker man inte i kommunen långsiktigt och på konsekvenserna för 
boenden i området när man tar sådana beslut om parkeringarna?” 
 
På den kommunala parkeringsplatsen på Bidevindsvägen kan man parkera upp till 3 
timmar dygnet runt alla dagar. Parkeringen är avsedd för besökande till ändamål i 
området, så som affärer, vårdcentral, hemvård och skola med mera. Avsikten är att 
boende i området i första hand ska kunna parkering vid bostaden. Fastighetsägaren 
ansvarar därmed för att tillgodose parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. 
 
Med dagens reglering på parkeringen så är det en alltför låg beläggning. I genomsnitt är 
endast ca 20–30 % av platserna upptagna. Det är få bilar som parkerar oavsett tid på 
dygnet och man har därför inte uppnått målet med parkeringen. Att det ska vara en 
parkering där flertalet kan parkera utifrån deras besök i området men även med god 
tillgänglighet till lediga platser. 

Fram till 2017 var regleringen 24 timmars avgiftsfritt dygnet runt alla dagar.  De flesta 
som parkerade var boende och syftet med parkeringen med god tillgänglighet för korta 
besök till närliggande målpunkter kunde inte erbjudas till besökande då parkeringen 
alltid var fullbelagd.  

Med dagens parkering är det istället tvärtom med väldigt låg beläggning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att återigen införa 24 timmars reglering, 
men med avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag (måndag till fredag) kl. 06-18, 
2 kr/timme, övrig tid gratis.  

 
 
Carina Johansson Anna Sällström 
Förvaltningschef Handläggare 

Expediera till 
 



UaFS     

  Blad 1 

 

GRUNDER FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT M.M. FÖR PARKERING 

 

Fastställda av kommunfullmäktige den 9 maj 1989, § 93 med ändring den 11 

februari 1997, § 20, 8 juni 2010, § 131, 11 december 2013, § 444, 9 december 

2015, § 310, 14 december 2016, § 306 och 12 september 2018 § 209. 

 

Upplåtelsen av avgiftsbelagd parkering på allmänna platser enligt lokala 

trafikföreskrifter och på parkering på kvartersmark sker på följande grunder: 

 

Avgifter i Uddevalla centrum, område enligt kartbild: 

 
Zon Avgift kr/tim 

Vardagar utom dag 

före sön- och 

helgdag kl. 10-18 

Vardagar före sön- 

och helgdag  

kl. 10-14 

Övrig tid 

Röd 10 
 

10 2 

Gul 5 
 

5 avgiftsfritt 

Grön 5 kr/tim maxtaxa  
30 kr/dag 

5 avgiftsfritt 

De tider under vilken avgift får tas ut är alla dagar kl. 00.00-24.00. 

 

 

 
 



UaFS     

  Blad 2 

 

Utanför centrumzonen gäller parkeringsavgifter enligt nedan: 

 
Parkeringsplats Avgift kr/tim 

kl. 06-18 

Avgift kr/tim 

kl. 18-06 

Övrig 

information 

Sörkällegatan 
Kuttersmycket 
Anders Knapes väg 
Tallvägen 

3 1  

Södra Hamnen 
Strömstadsvägen 

4 1  

Simhallen 
Tornhuset 
Barken 
Smedjan 
Lönner 
Östra stationen 
Erik Dahlbergsgatan 

4  1 20 kr/dag 

De tider under vilken avgift får tas ut är vardagar kl. 00.00-24.00 utom dag 

före sön- och helgdag. 

 

För boendeparkeringsdekaler får avgiften inte överstiga 550 kr/kvartal inkl. moms. 

För nyttokort får avgiften inte överstiga 3000 kr/år inkl. moms. 

 

Avgiftsfri parkering vid vissa högtider och arrangemang 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att i årliga beslut fastställa att parkering får ske 

utan avgift på vissa angivna platser och datum. 

 

 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Parkering på Skogslyckan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi är en organisation som heter DHR Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) som har sitt kontor 
på Bidevindsvägen 3 i Skogslyckan. Vi brukar med jämna och ojämna mellanrum hyra en sal på 
Skogslyckans äldreboende, Bidevindsvägen 5 och kommer med tunga varor att lasta av för att sedan 
parkera våra bilar. Vi upplever att det är stora problem då det inte finns parkeringar i närheten 
förutom parkeringen som är på 3 timmar vilket inte hjälper oss. Detta är ett bekymmer för boenden i 
närheten då det råder brist på parkeringsplatser och enda alternativet är en parkering på 3 timmar. 
Vi betalar gärna en parkeringsavgift om man fick ställa sig den tiden man behövde stå eller om vi 
hade fått tillstånd att ställa våra bilar på Bidevindsvägen 5 när vi hyr salen för att kunna lasta av våra 
saker som vi har med då det är svårt för oss som är äldre att bära på tungt och behöva gå en bra bit 
för att komma fram. 
 
Hur tänker man i kommunen när man bara har för få parkeringsplatser samt att dessa platser bara är 
för 3 timmar? Kan man förändra parkeringen, kanske ha avgiftsbelagda parkeringsplatser? Tänker 
man inte i kommunen långsiktigt och på konsekvenserna för boenden i området när man tar sådana 
beslut om parkeringarna?  
 
Kontaktperson:  
Lilly Gustavsson  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-01-07 Dnr KS 2019/00532 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till 

Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Mats Sahlbring föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny toalett 
vid Skeppsvikens badplats. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att förslaget inte faller inom nämndens 
ansvarsområde eftersom kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens 
badplatser. 
 
Medborgarförslaget föreslås överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 531 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-29 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-09-11 § 200 
Medborgarförslag från Mats Sahlbring, inkommet 2019-07-02      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 
 
   
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur-och fritidsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 531 Dnr SBN 2019/00669  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett-bajamaja till 
Skeppsvikens badplats  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Mats Sahlbring om 
toalett-bajamaja till Skeppsvikens badplats. Kommunfullmäktige har beslutat att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
  
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunala badplatser och 
är därför den nämnd som bör fatta beslut om medborgarförslaget.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24 SBN2019/00669. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 200. 
Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett/bajamaja till Skeppsvikens badplats.     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i 
ärendet.  
  
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-12-20 
Mats Sahlbring  
Kommunstyrelsen  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2019-10-24 Dnr SBN2019/000669  

  

 

Handläggare 

Enhetschef Planering Paula Nyman 
Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett-bajamaja till 

Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Mats Sahlbring om 
toalett-bajamaja till Skeppsvikens badplats. Kommunfullmäktige har beslutat att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunala badplatser och 
är därför den nämnd som bör fatta beslut om medborgarförslaget.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24 SBN2019/00669. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 200. 
Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett/bajamaja till Skeppsvikens badplats.      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i 
ärendet.  
 
   
 
 
 
Carina Johansson Paula Nyman 
Förvaltningschef Enhetschef 

Expediera till 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Skeppsviken 
 
Ditt medborgarförslag: 
1. Toalett/bajamaja till skeppsvikens badplats i dag enda kommunala badplatsen utan toalett.  
 
Skeppsvikens badplats som haft i närheten toa möjligheter sedan början på 20talet 1923 om de som 
går att googla fram på nätet stämmer med byggnaderna som tillkom vid badet. Först en lång 
träbyggnad med flertalet toaletter ca 5 st och 25m därifrån när campingen fanns  då även en 
sanitetsanläggning  med toa och duschmöjligheter som man kunde använda.. 
 
Man gladdes åt att man tog bort den gamle bajamajan förra året  i tron att de skulle komma en ny 
fräschare .Då den varit i så uselt slitet skick de senaste 10 åren även svårstädad. 
Uppskattar att den gamla var runt 30 år gammal då den tillkom efter man rev träbyggnaden med 
toaletter. 
 
Önskar att det tillkommer  inom rimligt avstånd en ny tillgänglighetsanpassad  rymlig handikapp 
toa/bajamaja  vid samma plats plats som den förra med förslagsvis en utgrävning i slänten med L-
stöd i slänten  till nivå gångvägen. Så att den blir lätt att komma till utan trappsteg.  
Även anpassat  lättillgänglig för de som skall sköta om den som städ och tömning.. 
 
Tar för givet att kommunen har tillgänglighetsanpassade rymliga toaletter/bajamajor  på alla 
kommunala badplatser annars kan ni se över de övriga badplatserna också. 
 
Mvh Mats Sahlbring 
 
 
Konversation till kontaktcenter 26/6 -19 om de kan vara av intresse. 
 
ONS 12:34 
 
Hej ! Varför har det inte kommit upp en ny toalett i skeppsvikens badplats efter ni tog bort den 
gamla? Är den enda kommunala badplatsen som i dag inte har någon toalett enligt info badplatser. 
Det samma gäller flytbryggan med hopptornet som barnen gillade så. Varför är den inte åter? Mvh 
Mats 
 
 
ONS 15:32 
 
Hej Mats. Vi tar din fråga vidare till ansvarig avdelning och återkommer med svar snarast. Med 
vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter 
 
TOR 09:39 
Hej Mats Vi har fått svar på dina frågor: Toaletten på Skeppsvikens badplats har ofta varit utsatt för 
skadegörelse och svårtillgänglig vad det gäller tömning. Ny toalett har ställts vid aktivitetsparken och 
det finns även toaletter vid svenskholmen samt Bodele. Vad det gäller hopptornet tog man bort 
detta för några år sedan, detta efter att förankringen undertill gått sönder i samband med ett oväder. 
Ett fast hopptorn finns. Med vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter 
 
Dagens datum: 
1/7 2019 
 



Namn: 
Mats Sahlbring 
 
 
Skicka med en bilaga 
toalett skeppsviken1.jpg 
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Handläggare 

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

 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2020 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2020. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2020-
2022 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande 
beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport. 
Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2020.  

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

• Korrigering har skett för 2019 års resultatprognos från senaste delårsrapport  
• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar  
• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en lägre 

låneskuld  
• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris, kompensation 

för löneökning vårdförbundet 2019, kompensation för ökade arvoden till politiker, 
fördelning från kapitalkostnadsreserven till nämnderna för färdigställda 
investeringar, kommunbidragsväxling för IT/telefoni och mötesplatser samt justering 
av effekter på grund av nya redovisningsregler.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om en preliminär låneram på 4 801 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2020. Till följd av 
lägre investeringar 2019 kan låneramen sänkas till 4 156 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 
2020.      

Beslutsunderlag 

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020 
  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 512,9 mkr,  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-09 Dnr KS 2020/00044 

  

 

 

 

 

att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 505,9 mkr, respektive 3 530,4 mkr,  
 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 147, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 156 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2020. 
 
 
   
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Skickas till 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Uddevalla befinner sig i en kontrasternas tid. 

Det går väldigt bra för vår kommun, vi som kommunledning möter varje vecka företag som vill satsa i 

Uddevalla och vi har en ständigt växande befolkning. Kommunens ekonomi är bra, kommunen har inga 

egna skulder. Samtidigt så har de demografiska förändringar som varnats för under ett antal år nu nått 

oss, vår ökade livslängd gör att de äldres andel i befolkningen blir allt större, likaså barnens andel. 

Däremot ökar inte antalet som ska försörja dessa två grupper i samma takt. Detta gör att förhållande 

mellan kostnader och intäkterna kommer att vara problematiskt under ett antal år framåt. Detta sker i 

alla Sveriges kommuner, men vårt läge är trots allt bättre än för många andra kommuner och målet för 

denna budget är att hantera denna utmaning. 

En annan utmaning för såväl kommunen som de flesta organisationer och företag i Sverige är att ersätta 

de äldre som går i pension. Det gör att vi upplever en kompetensbrist inom de flesta områden inom 

kommunens verksamhet, samtidigt som vi behöver fler händer inom vård och omsorg, liksom inom 

skolan. Detta gör att det inte går att svälta sig ur de ökade kostnaderna, utan istället måste vi förändra 

vårt sätt att arbeta. Precis som forna tiders växeltelefonister som kopplade varje samtal manuellt eller 

våra sekreterare som skrev pappersbrev på skrivmaskin i företagen har försvunnit, så kommer en rad 

arbetsuppgifter inom den kommunala verksamheten att försvinna eller omformas. Det innebär inte att 

de som idag gör dessa arbetsuppgifter kommer att försvinna, men de kommer att få nya arbetsuppgifter, 

förhoppningsvis arbetsuppgifter som gör att deras kreativitet och förmåga till medmänskliga kontakter 

kommer till större användning. Därför behöver vi satsa på kompetens-utveckling för de av våra anställda 

som berörs av denna förändring och budgeten lägger också pengar för detta. 

Denna arbetskraftbrist i kombination med att arbetslösheten för de som är födda i Sverige och som inte 

är funktionsvarierade är mycket låg, understryker att vi måste ta tillvara på dem som har kommit till 

Sverige de senaste åren. Vi har inte råd att inte avstå från de resurser som dessa personer utgör och 

därför ser vi arbetet med integration och bryta segregationen i kombination med att få in dessa personer 

på arbetsmarknaden som oerhört viktigt. Där är också de företag som vi har i Uddevalla kommun en 

viktig resurs. Skulle varje Uddevallaföretag med mellan två och tio anställda växa med ytterligare en 

person så skulle arbetslösheten i Uddevalla i stort sett vara bortraderad. 

Ytterligare en utmaning och kanske den största, är den klimat- och ekologiska kris som både Uddevalla 

och världen står inför och som hotar vår försörjning och i grunden vår existens. Vi avser därför att se 

till att Uddevalla kommun som organisation ska vara fossilfri 2030, och i den mån vi kan styra det, att 

även Uddevalla som geografisk kommun ska vara det. Vi ser att det går att göra, att det ger våra företag 

konkurrensfördelar, liksom att det skapar nya jobb inom nya områden. På samma sätt kan vi använda 

behovet av att bygga översvämningsskydd i centrala Uddevalla som ett sätt att utveckla staden och 

bygga staden västerut. Så även om de kommande åren kommer att innebära många utmaningar så ser vi 

med tillförsikt att vi kommer lösa dessa utmaningar och skapa en ny och bättre framtid. 

 

Christer Hasslebäck 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2019-2022 
 

Riktningar 
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning som kommunen 

ska gå för att nå visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker 

centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem 

som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, 

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta 

växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. 

De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande 

eller anställning. 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och 

nya miljöer möts och samspelar  
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv 

och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 

vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  
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Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat.   

Övergripande strategier 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär 

att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till 

Uddevalla kommuns lokala förhållanden.  

En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med 

målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att motverka 

klimatpåverkan av koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till förnybar energi och vi skapar 

kolsänkor, t.ex. genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till effekterna av ett förändrat klimat genom att 

bygga översvämningsskydd och göra andra åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt väder. 

Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.     

 

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara 

naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer och ge 

förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda den 

känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.   

Både hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. Därför utvecklar 

vi den t.ex. genom att knyta ihop och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom vi arbetar för en 

successiv utbyggnad av Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta smidiga lösningar för stadens 

trafik.  

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag 

och individer får ett positivt bemötande av kommunen i enlighet med kommunens värdeord ”Öppenhet, 

Respekt, Professionalitet”, och får sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade skapar kommunen 

förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och nytänkande, hjälper oss att 

skapa en företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.    

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk 

hushållning. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska våra resurser 

användas med maximal effektivitet genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens 

verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler, samt bättre 

upphandlingsförfaranden.     

Kommunens verksamhet skall organiseras för att nå god ekonomisk hushållning. För att få genomslag 

i verksamheten skall förändringsvilja och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras. 

En maximal effektivitet kräver också en säkrad kompetensförsörjning för den kommunala 

verksamheten, liksom att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.     

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 

Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda 

landmärken, ska utvecklas och stärkas för att synliggöra våra besöksmål.  

Genom att Uddevalla kommuns vård och omsorg är god och värdig skapar vi ökad livskvalitet. Vi söker 

efter lösningar som gör att våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om det är regionens eller 

kommunens formella ansvar. Tydliga kravspecifikationer och upphandlingar ger mervärde såsom 

näringsrik, ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök, inga gifter i skolans leksaker eller i 

kommunens byggmaterial.     

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser 

som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 

service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och 

näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. I 

vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar vi för ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Detta 
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gör vi bland annat med hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och integrationsarbete och genom en ökad 

samverkan med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in i sysselsättning, nyanlända och ungdomar 

snabbt ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero 

och förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på förebyggande arbete vägleder vi ungdomar bort från 

droger och kriminalitet.  

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna. 

Genom att vi har ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet på gator och 

torg. En utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de 

offentliga miljöerna. Detta skapar en levande stad som är värd en omväg. 

Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare samhälle, såväl som frihet för individen, om vi arbetar för 

att åstadkomma jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde, samt inser att mångfald är en 

styrka. Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre 

hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. 

Vi gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men även genom att 

stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete som gör att kommunen 

och civilsamhället tillsammans når fler invånare.  

Samverkansmajoriteten strävar efter att genom ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma 

breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och professionalitet som 

riktmärke. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2019-2022 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
 

Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplanen 2020-2022. Skrivelsen innehåller 

bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt 

problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en förändrad 

demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas med ca 165 mkr under åren 2020-2022 för en 

genomsnittskommun i Uddevallas storlek. Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40 

skattekronor. Det bekräftar den bild som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden 

och kräver snabbare åtgärder. 

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade 

kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan på 

de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och 

därefter kommer en större ökning av antalet äldre. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i 

lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolknings-

ökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. försörjningskvoten ökar och 

mer service måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.   

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande 

åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat 

på Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla 

inte annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av 

att hålla tillbaka kostnadsökningarna eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de flesta 

kommuner i Sverige. 

En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de ökade kapital-

kostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.  

Flerårsplan 2020-2022 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. Detaljerna och förändringarna 

till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”.   

Förenklat innebär flerårsplanen att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka under perioden 

2020-2022, jämfört med budget 2019. Detta sätter stor press på organisationen som måste klara ökade 

kostnader för demografi och kapitalkostnader med oförändrade ekonomiska resurser. Det innebär att de 

beskrivna effektiviseringarna/besparingarna som uppgår till nära 190 mkr för 2022, måste genomföras. 

För 2020 är 80 mkr av dessa fördelade i kommunbidraget till respektive nämnd. Effekterna kommer att 

konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

Flerårsplanen innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som 

leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Förändringstrycket för att ge utrymme för ökade kostnader kan illustreras i följande diagram. Kalkylen 

bygger på kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt och 

ordinärt boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade 

utifrån en investeringsnivå om 330 mkr årligen från 2022. Nivån är högre i nämndernas egen planering 

och det bör observeras att demografin även påverkar verksamheter härutöver. Därför är behovet av att 

minska kostnader snarare underskattad än tvärtom. 

 

 



 

 

 

 

 

  

9 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

0
2
0

-2
0
2
2
 m

ed
 s

a
m

m
a
n

st
ä
ll

d
 b

u
d

g
et

 2
0
2
0

 

 

 

Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 

ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är 

markerat med rött uppfyller inte målen. 

 

Målet om nettokostnadsandelen uppnås för samtliga år i planen. Investeringsnivån är större än vad som 

kan finansieras i enlighet med målet om egenfinansiering och nås först 2022. Den faktiska investerings-

nivån har över tid varit lägre än budget och det faktiska utfallet kommer att förändra måluppfyllelsen 

för soliditet och egenfinansiering.  

 

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin 

 
Stark arbetsmarknad består men BNP-tillväxten blir svag 2019 
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket 

åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning. 

Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med vår 

relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande 

bedömning den makroprognos vi presenterade i Ekonomirapporten, december 2018. 

Vår prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 

hamnar med denna uppdatering nära 1 %. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när 

den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 %. Vi bedömer att de senaste årens höga 

sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud 

i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning 

avbefolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av 

en växande befolkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som för 

exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som vi 

räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir 2019 negativt – en tydlig 

kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten (med omkring 

0,5 %-enheter årligen). 

80

150

190

250
268

288 295 298 302
290

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick

Förändringstryck 
- behov av minskade kostnader eller ökade intäkter i mkr

Utfall Prognos Plan Plan Utblick Utblick Utblick Mål
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,8% 98,4% 99,7% 99,6% 99,7% 98,0% 98,0% 99,0
Soliditet (%) 12,9% 13,2% 12,5% 11,5% 11,0% 11,9% 13,0% öka
Egenfinansering (%) 48,9% 31,2% 27,4% 24,7% 33,1% 100% 104% 30,0
Investeringsnivå (mkr) 330 548 724 912 749 330 330
Låneskuld (mkr) 3 204 3 553 4 156 4 941 5 541 5 639 5 726
Egen låneskuld (mkr) 51 321 874 1 559 2 059 2 057 2 044
Resultat (mkr) 39 55 10 14 13 81 85
Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte
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Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande 

högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en 

längre perioden av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både 

konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att 

löneökningstakten kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att Riksbankens 

inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att Riksbanken fortsätter 

att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen kommande år. 

Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer 

tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre 

sikt, för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som 

hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller 

lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. 

Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren 

 

 
Konjunkturförsvagning dämpar skatteunderlagstillväxten 
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 

2018 kommer att hålla i sig även i år (diagram 1). Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar 

allt långsammare. Men delvis beror det också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, 

vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 %-enheter lägre än den underliggande. 

Detta kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med 

belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Nästa år räknar vi med 

att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre 

del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och 

nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan 2010. 

Kommunernas ekonomi – från stark till svag 
Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men 

ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande 

investeringar i förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes 

strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha 

mer omfattande behov av äldreomsorg. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av 

skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt 

finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter 

minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. 

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- 

och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar 

för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i 

budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka 
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finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande 

finansiering. 

Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder 

kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna 

måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån 

lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en 

hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra 

åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31miljarder, utan höjda statsbidrag. 

Befolkningen 20–64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring 

 

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,4  1,4 1,4 1,4 1,5 

Sysselsättning, timmar 2,4  0,9 -0,4 -0,2 0,4 

Relativ arbetslöshet 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 

Konsumentpris, KPIF 2,1  1,7 1,9 1,8 2,0 

Realt skatteunderlag 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Befolkning  15-74 år 0,8  0,5 0,4 0,4 0,5 
 

 

Utgångsläge inför planeringen 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för 2019-2021. Förutsättningarna i 

den planen är för närvarande relativt oförändrade. Resultatet för 2018 blev något högre än budget och 

prognosen för 2019 förväntas bli något sämre än planen. 

För Uddevalla kommun kan vi konstatera att 2018 års resultat blev något bättre än mycket tack vare 

tillfälliga vinster från försäljning av mark. Den bedömning som nu kan göras avseende 2019 är lägre än 

gällande plan på grund av svagare tillväxt i skatteunderlaget samt fortsatta underskott i verksamheten. 

För närvarande beräknas ett totalt underskott om 10 mkr för 2019. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr 

till ca 54 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under de senaste åren fram till och med hösten 2017 

och en ökning har skett sedan dess. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd uppgår till 14 

mkr som tidigare. 
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Arbetsmarknaden 
Läget på arbetsmarknaden var fortsatt starkt under 2018. Aktiviteten i ekonomin har fortsatt varit god 

och efterfrågan på arbetskraft fortsatt vara hög, även om tillväxttakten dämpats något jämfört med 

föregående år. Sysselsättningsgraden för riket fortsatte stiga och är fortsatt den högsta i EU. Antalet 

sysselsatta ökade med omkring 90 000 personer under 2018. Många arbetssökande har dock inte den 

kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Många arbetssökande saknar gymnasieexamen, vilket är en 

förutsättning inom många yrken. Arbetsförmedlingens prognos pekar på en fortsatt stark arbets-

marknad, både för riket och Västsverige, men bristen på rätt kompetens riskerar att dämpa tillväxt och 

sysselsättningsökning.  

Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland fr.o.m. januari 2016 t.o.m. 

februari 2019. Arbetslösheten redovisas som andel av den registerbaserade arbetskraften. I februari 

2019 var 8,3 % av arbetskraften i kommunen öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. Detta 

är en högre nivå än både länet (6,1 %) och riket (7,0 %). Jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 har 

arbetslösheten minskat med 0,2% i kommunen, 0,3% i länet och 0,4% i riket.  

 

Uddevalla noterade i februari 2019 en ungdomsarbetslöshet på 8,2 %, vilket är högre än länet (7,1%), 

men lägre än riket (8,6%). Ungdomsarbetslösheten i kommunen har sjunkit stadigt under en längre 

period och under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 2,2%. Motsvarande minskning 

i länet och riket var 0,5% och 0,9%.   

 

För personer 16-64 år och ungdomar 18-24 år har män en högre arbetslöshet än kvinnor i både 

Uddevalla, länet och riket för. I kommunen var 8,6 % av männen och 7,9 % av kvinnorna i åldrarna 16-

64 år arbetslösa februari 2019. Bland ungdomar 18-24 år var 9,9 % av männen och 6,3 % av kvinnorna 

arbetslösa. Bland utrikesfödda 16-64 år var 25,4 % av männen och 27,2 % av kvinnorna arbetslösa 

februari 2019.  
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Utrikesfödda är en grupp som möter särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. I Uddevalla är 

arbetslösheten för utrikesfödda 16-64 år 26,3% och har minskat med 2,4% under det senaste året. Detta 

är dock en betydligt högre nivå än både länet (17,6 %) och riket (19,1 %). 

 

Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2018 hade Uddevalla kommun 56 259 folkbokförda invånare. Under 2018 ökade 

befolkningen med 496 personer, vilket är en minskning jämfört med 2017 då befolkningsökningen 

uppgick till närmare 600 personer. Den största delen av befolkningsökningen kan förklaras av att            2 

937 personer flyttade till kommunen medan endast 2 557 flyttade från den. Detta ger ett positivt 

flyttnetto om 380 personer, varav ca 2/3 är gentemot utlandet och 1/3 är gentemot länet. Under 2018 

föddes det 622 barn och 514 kommuninvånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på ca 108 

personer.  

Sammantaget var befolkningsökningen under 2018 ca 65 personer lägre än prognosticerat, vilket till 

största delen beror på att kommunens inflyttning var lägre än förväntat.  

Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig 

framtid. Befolkningstillväxten väntas i första hand komma från ett positivt flyttnetto men även antalet 

födslar väntas öka då de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och 

därmed når de åldrar i vilka många får barn.  

 

Demografiska förändringar 
Före 2013 uppgick de demografiskt betingade behovsökningarna till ca 0,5 % per år i kommunerna. 

Den situationen har förändrats dramatiskt. De närmaste åren ökar behoven enligt Sveriges kommuner 

och landstings senaste prognoser med ca 1 %. Denna kostnadsökning var känd redan före den ökade 

flyktingströmmen och trenden har förstärkts av den snabbt ökande befolkningen, men nivån förändras 

vid olika befolkningsantaganden. 

 

Källa: Migrationsverket 

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande i Sverige stabiliserats på en lägre nivå och Migrationsverket 

bedömer att mellan 16 000 och 24 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2019. Prognosen 
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för 2020 och framåt är 16 000 - 28 000 asylsökande. Bedömningen tar hänsyn till januariavtalet där den 

tillfälliga lagen förlängs i två år och alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till familjeåterförening 

som flyktingar (med en tre månaders respit från försörjningskravet).  

Migrationsverket bedömer att antalet kommunmottagna nationellt blir ca 26 000 år 2019 och ca 18 000 

år 2020. Uddevalla kommun har de senaste åren tagit emot mellan 0,42-0,44% av det totala antalet 

kommunmottagna. Uddevalla har också varit en populär kommun för vidareflytt vilket resulterat i ett 

positivt flyttnetto för nyanlända. Direktinflyttade och det positiva flyttnettot ger en samlad prognos för 

det totala mottagandet av nyanlända om ca 140 personer 2019 och ca 100 personer 2020. 

 
Årlig befolkningsökning 2011-2018, prognos 2019-2022  

De närmaste åren sker fortsatta demografiska förändringar. De kommande åren förväntas trycket på 

såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet öka. De yngre äldre ökar och även åldersgruppen över 80 

år växer. Antalet barn och ungdomar samt äldre ökar procentuellt mer än antalet personer i arbetsför 

ålder. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De 

demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa 

vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  

 
Ackumulerad förändring av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022. 
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Ackumulerad förändring i % av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022. 

 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2018 – 2021 

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 684 -30 -10 15 35 55 

1-5 3 395 35 45 85 150 215 

6-15 6 563 220 380 510 650 760 

16-19 2 462 0 55 125 190 290 

20-64 31 075 170 335 525 695 850 

65-79 8 298 120 245 350 485 555 

80-84 1 636 30 80 90 105 160 

85-w 1 650 0 -10 20 35 65 

Summa 55 763 565 1 120 1 725 2 350 2 960 

Förändring av antal invånare i olika åldersgrupper, faktisk befolkning 2017, prognos 2018-2022.  

Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska 

kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för 

verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt 

boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett 

genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden. 

Det bör observeras att demografin kan påverka verksamheter härutöver. 

Långtidsprognos t.o.m. 2040 
Prognoser på kommunnivå görs regelbundet för den närmaste 10-årsperioden. På delområdesnivå 

omfattar prognoserna vanligtvis den kommande 5-årsperioden. Denna längre framskrivning redovisar 

en bedömning av befolkningsutvecklingen de kommande 25 åren fram till 2040. Fokus har lagts på 

utvecklingen i de åldrar som är viktigast ur planeringssynpunkt, dvs. barn och ungdomar samt äldre. 

Prognososäkerheten ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Nedanstående långtids-

framskrivning ska ses som en möjlig utveckling utifrån de förutsättningar som var kända vid 

prognostillfället i maj 2017. Det faktiska utfallet kan på lång sikt bli både högre och lägre men 

prognosen tydliggör ändå ett viktigt budskap: vi kan i framtiden förvänta oss en kraftig ökning av antalet 

äldre och vi kommer på sikt även att ha fler barn och unga. Barn och unga ökar kraftigast i början av 

prognosen medan de äldre ökar senare. 
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Den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de 

äldre generationerna. 2017 befann sig 56 % av Uddevallas befolkning i det som kan räknas till 

yrkesverksamma åldrar, 20-64 år. 2040 förväntas 53 % tillhöra denna grupp.  

Antalet personer i åldern 20-64 år förväntas under prognosperioden öka med 15 % jämfört med idag. 

Motsvarande siffra för gruppen 0-19 år är 30 % och för personer 65 år och äldre 32 %. 

 

Andelen som är 65 år och äldre ökar och befolkningens medelålder stiger. 2017 var 21 % av Uddevallas 

befolkning ålderspensionärer. Antalet pensionärer ökar stadigt under hela prognos-perioden och 

andelen som är 65 år och äldre väntas ha ökat till 23 % vid prognosperiodens slut.  

Under prognosens senare del ser vi en kraftig ökning i åldersgrupperna 80-84 år respektive 85 år och 

äldre. Antalet ålderspensionärer förväntas öka med 32 % fram till 2040. I åldersgruppen 80-84 år väntar 

vi en ökning om 55 % medan vi bland de allra äldsta, 85 år och äldre, väntar en ökning på drygt 60 %. 

 

Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svår att förutse och är beroende av flera faktorer. Med såväl 

ett positivt födelse- som flyttnetto antas även de yngre åldersgrupperna komma att öka. 2040 förväntas 

antalet barn och unga i åldern 0-19 år vara ca 30 % fler än idag. Under den första delen av prognosen 

väntas en stor ökning av antalet barn i förskoleåldern, vilket är en följd av att de stora kullarna som 

föddes runt 1990 väntas få barn. På lång sikt väntas den största ökningen inom grundskolan och 

gymnasiet, men även förskolan kommer att påverkas.  
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Några av de förväntade förändringarna fram till 2040:   

• Uddevallas befolkning bedöms öka med drygt 12 000 personer  

• Antalet barn i förskoleåldrarna, 1-5 år, ökar med knappt 20 % 

• Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, ökar med ca 30 % 

• Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, ökar med knappt 45 % 

• Antalet personer i åldern 19-64 år ökar med ca 15 % 

• Antalet ålderspensionärer ökar med drygt 30 % 

• Åldersklassen 65-79 år ökar med drygt 20 % 

• Åldersklassen 80-89 år ökar med ca 55 %  

• Åldersklassen 90 år och uppåt ökar med ca 75 % 

 

 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är 

av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 

verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje 

generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning 

inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella 

mål i strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse.  
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022  
En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 

miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även 

om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis 

prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de 

finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och 

budget.  Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022.  

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld  

• Egenfinansiering av investeringar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ovanstående mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 

mkr 2019 2020 2021 2022 

Resultat 35 36 37 38 

Maximal investeringsnivå 404 616 701 773 

 

För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så 

kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
 

Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan 

konstateras att del av de finansiella målen uppnås för perioden 2020-2022 trots omfattande åtgärder som 

beräknas leda till minskade nettokostnader. Det är först när investeringsnivån begränsas som soliditeten 

och den finansiella styrkan har möjlighet att öka. 

Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

 

 

 
 

 

Utfall Prognos Plan Plan Utblick Utblick Utblick Mål
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,8% 98,4% 99,7% 99,6% 99,7% 98,0% 98,0% 99,0
Soliditet (%) 12,9% 13,2% 12,5% 11,5% 11,0% 11,9% 13,0% öka
Egenfinansering (%) 48,9% 31,2% 27,4% 24,7% 33,1% 100% 104% 30,0
Investeringsnivå (mkr) 330 548 724 912 749 330 330
Låneskuld (mkr) 3 204 3 553 4 156 4 941 5 541 5 639 5 726
Egen låneskuld (mkr) 51 321 874 1 559 2 059 2 057 2 044
Resultat (mkr) 39 55 10 14 13 81 85
Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte

Mål enligt strategisk plan 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av 

skatter och bidrag 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en något högre löneökningstakt de kommande åren. Den finansiella 

beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 

skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på 

de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att 

arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något ökad kommunalt finansierad löneökningstakt medan 

inflationen pendlar runt 2 %. 

 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 

perioden (ackumulerade belopp): 

mkr 2020 2021 2022 

Lönereserv 150 243 343 

Prisreserv (varor och tjänster) 15 30 46 

Summa 165 273 389 

Ändring jämfört med gällande plan 10 19 - 

 

Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 

framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet 

av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket 

och ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. 

 

Osäkerheten i bedömningen av utfallet är mycket stor på grund av den komplexa konstruktionen av 

pensionsförmåner för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilken är en grupp som ökar i 

organisationen. Det pågår uppdateringar och aktualiseringar av de uppgifter som ligger till grund för 

den årliga kostnaden för denna del. 

 

mkr 2018 2019 2020 2021 2022 

Pensionskostnader (brutto) 195 208 215 226 232 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2019 till 2020 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 

uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2020 - 2022. 

Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling 

som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande 

kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för 

2019 beräknat till 2,7 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt 

redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i 

organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar 

för personal- och övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

% 2020 2021 2022 

Löneökningstakt  3,2 3,2 3,3 

Löneökningstakt gällande plan 3,4 3,4 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,9 1,8 2,0 

Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - 
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Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 

används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är max 

99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering 

av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 35 mkr.  

I denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 2020-2022. 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2019 års nivå om 22,16 

kronor.  

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 

med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 

Skillnaden i skattesats har som mest varit 85 öre och som minst 13 öre (2013). För 2019 uppgår den till 

45 öre. 

 

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i förhållande 

till bokslut 2018.  I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 

inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I intäkterna ingår de s.k. välfärds-

miljarderna som gått från riktade bidrag för den ökande flyktingströmmen till ett permanentat tillskott 

till kommunerna. 

Skatteintäktsberäkningen har använts en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med rikets 

genomsnitt av försiktighetsskäl, trots att kommunens befolkningsprognos är aningen högre. 
 

% Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Nettokostnadsandel  98,8 98,4 99,7 99,6 99,7 

 Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 325 3 470 3 614 3 713 3 851 

Förändring %  4,4 % 4,1 % 2,7 % 3,7 % 

Ackumulerad förändring %  104 % 109 % 112 % 116 % 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr 2 -15 21 -10  

20,6

20,8

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22

22,2

22,4

22,6

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Kommunal skattesats %

Uddevalla Västra Götaland

Skatteväxling 43 öre



 

 

 

 

 

  

21 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

0
2
0

-2
0
2
2
 m

ed
 s

a
m

m
a
n

st
ä
ll

d
 b

u
d

g
et

 2
0
2
0

 

 

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 

nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 

verksamhet.  

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 

finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

Finansnettot budgeteras till 4 mkr för 2020, vilket är klart lägre än prognosen för  2019. Det är en följd 

av de ökande investeringsnivån både 2019 och 2020. 

För 2021 beräknas finansnettot till -9 mkr och för 2022 till -30 mkr. De höga investeringsnivåerna, som 

inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader.  

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 

investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en 

ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre sikt är 

också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i flerårsplanen.  

 

Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2020 och 2021 i planeringsperioden. 

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och 

Ljungskile, Källdalskolan, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya förskolor, gruppbostäder LSS, nytt 

badhus, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se 

”Kommunens investeringar 2020-2029”. 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 

investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag.  

En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2019-2029 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 

2020-2022 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort 

underlag för nämndernas investeringsbudget för 2020-2022 och avvikelser från lokalförsörjnings-

planen kommer att revideras i den ordinarie processen med ny lokalförsörjningsplan under hösten 2019. 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet 

i strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2019-2021 kommer istället att 

minska främst på grund av högre investeringsnivåer men också ett lågt resultat. 

 Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Investeringsnivå 330 595 724 912 749 

Resultat och avskrivningar 161 171 199 225 248 

Självfinansieringsgrad % 49 % 31 % 27 % 25 % 33 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  404 616 701 773 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  -191 -108 -211  24 
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Skulder och räntor 
 

Upplåning  
 

 

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med  ca 2 000 mkr under perioden 2019-2022. Kommunens 

andel av detta är ca 1 500 mkr då investeringarna är omfattande under 2019-2022. Resterade avser 

bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 500 mkr i planen.  

 

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 

tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2018. 

Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto. 

 

Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,5 % för 2019, 1,8 % för 2020, 2,0% för 2021 och 

2,3 % för 2022. Det faktiska utfallet för 2018 blev 1,5 %. 

Internränta 
För 2019 sänktes internräntan från 1,75 % till 1,5 % och nivån föreslås behållas för 2020.  Detta är 

ungefär i linje med kommunens genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges 

kommuner och landstings rekommendation.  

 

Finansiell profil (KFI) 
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) senast gjorda finansiella 

profil för Uddevalla för 2015-2017.  Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och 

Hallands 55 kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är 

det starkaste resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2017 med tre steg jämfört med 2016, från plats 27 till 

30. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats 27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet 

för 2017 är därmed inte uppnått. 

 

Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat före extraordinära poster 20 26 22 21 33

Skattefinansieringsgrad av investeringar 41 31 26 10 11

Soliditet 38 38 38 39 40

Kassalikviditet 54 51 47 46 40

Finansiella nettotillgångar 25 25 23 21 22

Skattesats 38 40 44 44 44

Budgetföljsamhet 31 26 18 19 27

Resultat före extraordinaära poster, snitt 3 år 22 24 26 19 23

Snitt 34 33 31 27 30

Plats

% Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Soliditet inkl. pensionsskuld 12,9 13,2 12,5 11,5 11,0 

mkr Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Total låneskuld 3 204 3 553 4 156 4 941 5 541 

Varav vidareutlåning till bolag och 

stiftelser 

3 153 3 453 3 753 3 853 3 953 

Varav kommunens egen låneskuld 51 100 403 1 088 1 588 
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Färgmarkering: Grönt=25 % starkaste Gul=50 % mitten Rött=25 % svagaste 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla försämrat resultatet för sex nyckeltal, förbättrat ett, 

medan ett är oförändrat. De nyckeltal som försämrats mest är ”Resultat före extraordinära poster”. Ett 

gott resultat för skattefinansieringsgrad av investeringarna förklaras av en låg investeringsnivå vilket 

har andra negativa effekter än det strikt ekonomiska perspektivet. 

För fyra av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten 

och kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som 

kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. Kassalikviditetens resultat är en följd av 

kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen likviditet som 

möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. 

I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat” 

(genomsnitt 2015 – 2017) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2017 inkl. 

pensionsskulden mellan 0 – 20 %).  

Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör 

dock förbättras till runt 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 

framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av 

största vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de 

närmaste åren förväntas bli tuffa. 

Nytt för i år är att denna profil även görs för hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras 

effekten av vår koncernbank och blir mer rättvisande. Resultatet är att koncernen är samma som 

genomsnittet för gruppen istället för kommunens något under genomsnittet och koncernens resultat är 

oförändrad med föregående år. 

Finansiell profil kommunkoncern: 
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Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden! 
Utmaningarna är stora redan under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter dock 

i något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att 

klara de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det 

kommer att leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills 

varit fallet. En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande 

kapitalkostnaderna för investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli 

mycket svårt att möta detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt 

nya sätt att ge service som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  

Med de prognoser som nu kan göras utifrån de ökningar i skatteunderlaget som är troliga ger det kraftiga 

underskott med nuvarande skattesats och det kräver effektiviseringar alternativt skatteökning framåt. 

En utblick har gjorts fram till 2029 och säkerheten i prognoserna avtar förstås med tiden. Beräkningarna 

bygger på att det finansiella nettokostnadsmålet ökas från 2023 och för att ha möjlighet att fördela ut 

kompensation för de direkta demografiska ökade kostnaderna och ökade kapitalkostnader för 

investeringarna så utmynnar det i ett finansieringsbehov som 2022 uppgår till ca 190 mkr och 2029 till 

ca 300 mkr. Satsningar utöver direkt demografi och investeringar kräver ytterligare ökning av 

effektiviseringar eller ökad skatt. Som tidigare nämnts är detta snarare underskattad än överskattad på 

grund av behov i verksamheten som inte täcks av demografiersättningen. 

 

 

Utfall Prognos Plan Plan Utblick Utblick Utblick Mål
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,8% 98,4% 99,7% 99,6% 99,7% 98,0% 98,0% 99,0
Soliditet (%) 12,9% 13,2% 12,5% 11,5% 11,0% 11,9% 13,0% öka
Egenfinansering (%) 48,9% 31,2% 27,4% 24,7% 33,1% 100% 104% 30,0
Investeringsnivå (mkr) 330 548 724 912 749 330 330
Låneskuld (mkr) 3 204 3 553 4 156 4 941 5 541 5 639 5 726
Egen låneskuld (mkr) 51 321 874 1 559 2 059 2 057 2 044
Resultat (mkr) 39 55 10 14 13 81 85
Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 

som händelserna har: 

Händelse 

Årseffekt 2020, 

mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   27 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   45 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     7 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   28 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 123 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   35 

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet +-   13 

Ändrad befolkning med 100 personer  +- 5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET 
 

 

 

RESULTATBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens intäkter 923 900 908 926 945

Verksamhetens kostnader -4 122 -4 228 -4 328 -4 405 -4 518

Avskrivningar -122 -116 -189 -211 -234

Jämförelsestörande poster 15 1 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 306 -3 443 -3 608 -3 690 -3 808

Skatteintäkter 2 562 2 672 2 747 2 832 2 937

Generella statsbidrag och utjämning 763 810 867 881 914

VERKSAMHETENS RESULTAT 19 39 6 23 43

Finansiella intäkter 67 71 75 88 98

Finansiella kostnader -47 -55 -70 -97 -128

ÅRETS RESULTAT 39 55 10 14 13

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,8% 98,4% 99,7% 99,6% 99,7%

Finansnettos andel av skatter och bidrag 0,6% 0,5% 0,1% -0,2% -0,8%

Resultat i % av skatter och bidrag 1,2% 1,6% 0,3% 0,4% 0,3%

BALANSBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022
Anläggningstillgångar 5 358 5 869 6 455 7 255 7 870

- varav långfristiga fordringar 3 153 3 232 3 282 3 382 3 482

Omsättningstillgångar 391 296 296 296 296

- varav kassa, bank och korta placeringar 101 16 16 16 16

SUMMA TILLGÅNGAR 5 749 6 165 6 751 7 551 8 166

Eget kapital 1 735 1 790 1 800 1 814 1 827

- varav årets resultat 39 55 10 14 13

Avsättningar 96 100 72 74 76

- varav pensionsskuld 47 46 48 50 52

Skulder 3 918 4 275 4 878 5 663 6 263

- varav långfristiga lån 3 204 3 553 4 156 4 941 5 541

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 5 749 6 165 6 751 7 551 8 166

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 51 321 874 1 559 2 059

Soliditet inkl pensionsskuld 12,9% 13,2% 12,5% 11,5% 11,0%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Finansieringsbehov

Investeringar -330 -548 -724 -912 -749

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -330 -548 -724 -912 -749

Finansiering

Från den löpande verksamheten 157 193 171 227 250

Utlåning (-) / amortering (+) -237 -79 -50 -100 -100

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 202 350 603 785 599

Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder 0 0 0 0 0

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel 208 85 0 0 0

Summa finansiering 330 548 724 912 749

Egenfinansiering investeringar 48,9% 31,2% 27,4% 24,7% 33,1%
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DRIFTSBUDGET 
 

 

 

  

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunfullmäktige och revision -10,6 -10,7 -11,0 -11,0 -11,0

Kommunstyrelse -237,4 -242,5 -242,5 -249,2 -244,2

Barn och utbildningsnämnd -1 431,3 -1 461,7 -1 480,2 -1 493,9 -1 473,2

Barn och utbildningsnämnd demografi 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialnämnd -1 366,2 -1 373,2 -1 421,0 -1 410,1 -1 409,9

Samhällsbyggnadsnämnd -103,1 -112,3 -104,4 -103,4 -97,4

Kultur- och fritidsnämnd -141,4 -143,4 -143,8 -140,0 -136,4

Valnämnden -1,6 -1,3 -0,1 -0,1 -1,6

Försörjningsstöd -30,0 -14,0 -14,0 -14,0

Driftreserv för nytt badhus 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -15,0 -30,9 -80,6 -110,5

Centrala upphandlingseffekter 0,8 8,0 15,0

Nämndernas över/underskott -18,1 21,5

Effektiviseringsfond -45,0 -29,0 -23,0

Behov av minskade nettokostnader 37,4 -4,2

Summa nämnder/styrelser -3 309,7 -3 367,8 -3 512,9 -3 505,9 -3 530,4

Övriga ej fördelade poster *** -26,7 -103,0 -132,1 -246,1 -361,4

Eliminering internt finansnetto 30,8 27,6 36,8 61,9 84,1

Summa verksamhetens nettokostnad -3 305,6 -3 443,2 -3 608,2 -3 690,1 -3 807,7

Skatteintäkter 2 561,7 2 672,3 2 747,0 2 832,0 2 937,0

Generella statsbidrag och utjämning 763,2 810,0 867,0 881,0 914,0

Finansiella intäkter 67,0 71,1 74,6 87,8 97,6

Finansiella kostnader -46,9 -55,1 -70,3 -96,9 -127,5

Resultat efter finansiella poster 39,4 55,1 10,1 13,8 13,4

REDOVISAT RESULTAT 39,4 55,1 10,1 13,8 13,4

98,8% 98,4% 99,7% 99,6% 99,7%

Specifikation ej fördelade poster:
Arbetsgivaravgifter 6,1 4,5 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -47,0 -54,0 -58,0 -65,0 -65,0

Pris och lönereserv 0,0 -57,0 -71,7 -179,1 -294,4

Riktade statsbidrag tillskott 0,0 -1,5 -6,4 -6,0 -6,0

Övriga poster 14,3 5,0

Summa ej fördelade poster -26,7 -103,0 -132,1 -246,1 -361,4
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr).  
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat för kommande år.  

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och 

ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset samt kostnader 

kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning för ungdomsfullmäktige trädde i kraft 2019 och uppstart 

beräknas under 2020. Utfallet för arvodeskostnaderna 2019 har varit högre än avsatt budget, detta har 

föranlett en översyn av samtliga kostnader inom kommunfullmäktiges budgetram med en minskning 

utav diverse kostnadsposter. Inom kommunfullmäktiges budgetposter föreslås även en minskning av 

kostnaderna för prenumerationerna på Dagens Samhälle, där denna endast ska ges till de som önskar.  

 

Kommunens revisorer 
Revisorernas budget omfattar kostnader för sakkunnigt biträde från Ernst & Young beträffande 

administration, samt arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna och utbildning och 

utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad 

granskning. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta 

genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som 

revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som 

lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det 

samlade kommunala revisionsuppdraget.   

 
Överförmyndaren 
Överförmyndarens budgeten består huvudsakligen av arvoden samt omkostnader för överförmyndar-

kontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk som är 

antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. Överförmyndarkontoret står inför ökade 

kostnader avseende nytt ärendehanteringssystem. Utgångspunkten har varit att denna ökade kostnad ska 

finansieras inom ram, vilket har gjort att övriga kostnader har setts över.   

 

Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt 

arvoden till ledamöter. 2020 kommer det att vara vänortskonferens i Loimaa, därav har vänorts-

kommitténs budget utökats genom omfördelning från kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 10,7    -  

2020   10,7  - 

2021   10,7  - 

2022   10,7  - 
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Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 10,7 10,7 11,0 11,0 11,0 

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

 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunfullmäktige 0,0 2,4 2,4 

Kommunens revisorer 0,0 2,1 2,1 

Överförmyndaren 0,0 6,1 6,1 

Vänortskommittén 0,0 0,4 0,4 

Summa 0,0 11,0 11,0 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -17,9 mkr för 2020, -11,2 mkr för 2021 och -16,2 mkr 

för 2022.  

Kommunstyrelsens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -16,2 mkr för 2020, -7,0 

mkr för 2021 och -12,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare 

tillskottet om 1,7 mkr för finansiering av ordningsvakter i centrum under 2019 upphör. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 

effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Effektiviseringsfond”, upptas ett utrymme på 45 mkr för 2020, 29 mkr 

för 2021 och 23 mkr för 2022. Effektiviseringsfonden har till syfte att finansiera kostnader som leder 

till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Uppdrag: 

• Att avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet 

• Att ta fram en övergripande plan "Välfärd 2030" 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 242,5    32,9 

2020  -17,9 224,6  27,4 

2021  -11,2 231,3  89,5 

2022  -16,2 226,3  57,7 
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• Att ta fram en övergripande plan "Integration 2030” 

• Att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda 

• Att skapa ett destinationsbolag med inriktning om genomförande 2021 

• Att överföra ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen 

• Att kommundirektören ges fortsatt uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med 

förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 

arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det skall även 

resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i effektivisering/besparing för 2021  

• Att leda arbetet med att uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen i bl.a. 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor, tillväxtarbete, näringslivsutveckling och samhällsplanering. 

Förvaltningen samordnar också kommunens folkhälsoutveckling, är arbetsgivarföreträdare och arbetar 

för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare samt har det övergripande ansvaret för 

kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. Under år 2020 kommer handläggningen 

av försörjningsstöd att flyttas över till arbetsmarknadsavdelningens jobbcentrum. Inom ramen för 

kommunstyrelsen politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering, medlemsavgifter, sponsring 

m.m.  

 

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och 

har det samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera 

arbetsmarknadsprogram och insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en 

funktionsvariation, utrikes födda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande projekt. Förutom 

det samordnande ansvaret för nyanländas etablering och övriga integrationsfrågor, så bedriver 

avdelningen egna integrations- och etableringsaktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även 

rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med 

Förvaltningsområdet för finska språket. Under år 2020 kommer socialtjänstens verksamhet som jobbar 

med försörjningsstödstagare, att flyttas över till arbetsmarknadsavdelningen. 

 

Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhälls-

planering, näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Arbetssättet är att samla utvecklingsarbetet 

genom samverkan med det omgivande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella 

aktörer och externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kommunstyrelsens 

verksamhetsansvar och omfattar områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, 

kommunens energiplan och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhälls-

byggnadsstrategi. Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i 

partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Avdelningen har fem verksamhets-

områden; samhällsplanering, näringslivsutveckling, hållbar utveckling, tillväxtprojekt och infra-

struktur. 
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Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare och ansvarar för att 

skapa och upprätthålla kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i 

syfte att säkerställa rättssäkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på 

uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och operativt 

stödja organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse 

och effektiv organisering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen har 

vidare det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. 

Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens interna och externa kanaler för 

kommunikation via bl.a. Inblicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, utarbetar policys 

och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och råd i kommunikationsfrågor. 

Avdelningen ansvarar även för kontaktcenter. 

 

IT- avdelningen har systemansvar för kommunens tekniska plattform och datanät samt för 

kommunens gemensamma telefonsystem. Avdelningen ansvarar för att kommunens alla PC, 

iPad, Chromebooks och telefoner fungerar tillsammans med kommunens verksamhetssystem.  

Avdelningen deltar i IT-upphandlingar, tillhandahåller användarstöd och på förvaltningarnas uppdrag 

sköter drift av verksamhetssystem. Avdelningen stöder verksamheternas digitalisering med bl.a. e-

tjänster, processkartläggning, automatisering/robotisering, integrationer och projektstöd. 

 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och 

förvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. 

Avdelningens huvudsakliga kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 

redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen, kommunövergripande 

upphandlingar samt strategiska lokalfrågor. 

 

Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvaltningens interna 

gemensamma processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och 

kommunledning. Vidare lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohuslän samt 

räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv och förvaltning av kommunens 

ärende- och dokumenthanteringssystem, försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt 

budget- och skuld- och konsumentrådgivning ingår i avdelningens verksamhet. Kommunstyrelsens 

dataskyddsombud finns inom avdelningen. 

 

 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 242,5 224,6 242,5 249,2 244,2 

Investeringar 32,9 27,4 27,4 89,5 57,7 

Nämndens budgetram för 2020 i löpande pris uppgår till 242,5 mkr efter minskning med tilldelad 

besparing om 16,2 mkr. Framöver ska kommunbidragsväxling göras för verksamheten försörjnings-

stöd, där budgetmedel ska flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Inför 2020 är nämndens budgetram minskad med en besparing om 16,2 mkr. Det har tagits fram åtgärder 

om 17,29 mkr som berör alla avdelningar och verksamheter, de återstående 1,09 mkr har lagts till 

förvaltningsledningen som en reserv då det inte kommer att bli helårseffekt för alla besparingar. 



 

 

 

 

 

  

32 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

0
2
0

-2
0
2
2
 m

ed
 s

a
m

m
a
n

st
ä
ll

d
 b

u
d

g
et

 2
0
2
0

 

 

 

Investeringar 
Den beslutade investeringsramen för 2020 uppgår till 27,4 mkr, varav 10,0 mkr avser Brandstation 

Ljungskile och 10,0 mkr Brandstation Uddevalla. IT-avdelningens investeringar uppgår till 2,7 mkr. 

0,4 mkr är avsatt för kameraövervakning offentlig plats och 0,3 mkr för IT-teknik inom avdelningen för 

hållbar tillväxt. Investering om 2,0 mkr avseende arkivlokal förskjuts till år 2021. För personal-system 

respektive beslutsstödsystem finns 1,0 mkr avsatt för varje system. Här kommer det dock inte uppstå 

någon investeringsutgift, utan det blir en direkt kostnad istället. Detta är en följd av ändrade 

redovisningsregler. 

I investeringsbudget 2019 fanns 2,0 mkr avsatt för tvätteri inom arbetsmarknadsavdelningen. Denna 

investering förskjuts till 2020/2021. Idag pågår arbete med vad som behöver byggas om i befintliga 

lokaler för att få till ett tvätteri. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en arkitekt på plats för att ta 

fram ritningar och sedermera en kostnadskalkyl för att beräkna vad hyran kommer uppgå till efter 

ombyggnationen. Om allt går som planerat förväntas tvätteriet vara i bruk 6 månader efter att 

ombyggnationen har startat. 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk styrning 0,0 33,8 33,8 

Kommunledningskontoret 136,3 291,0 154,7 

Räddningstjänsten 0,0 51,3 51,3 

Summa 136,3 376,1 239,8 

 

Kommunstyrelsen politisk styrning 
Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering och 

medlemsavgifter m.m. Kommunen är medlem i samt lämnar bidrag till ett antal föreningar och 

intresseorganisationer, samt delfinansierar projekt, nedan redovisas beräknad omfattning för dessa och 

diverse övriga budgetposter (belopp i tkr, vissa belopp är dock preliminära): 

Besparingar/minskad budget för posterna nedan: Belopp i mkr

Två färre avdelningschefstjänster 2,20

Personalkostnader inom ekonomiavdelningen 2,50

Personalkostnader inom arbetsmarknadsavdelningen 2,57

Rationalisering inom Tillväxtavdelningen 1,00

Kontaktcenter 0,50

Lokalhyror 1,51

Borttag av friskvårdsaktiviteter, samt minskning av budget för 25-års gåvor och företagshälsovård 0,92

Utbildning och handledning inom arbetsmarknadsavdelningen 0,53

Kurs/konferens och resor inom kommunledningskontorets verksamheter 0,42

Kommunövergripande utbildningar 0,25

Sponsring och utredningskostnader inom KS, samt minskat bidrag till Entreprenörsarenan (250 tkr lägre) 1,00

Effektivare administration m.m. (berör flera avdelningar) 0,88

Köp av räddningstjänst-minskad ersättning till räddningstjänstförbundet 0,93

Ingen uppräkning av IT-avgifterna - anpassning av kostnader 1,00

Nedläggning av mötesplats Tureborg 1,08

SUMMA 17,29
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Vad gäller köp av turistverksamhet har 1 096 tkr avsatts för ersättning till Uddevalla Turism AB. 

Kommunledningskontoret 
Vid fördelningen av budgetramarna per avdelning för kommunledningskontorets verksamheter har 

justering gjorts för de besparingar som tidigare nämnts. Här ingår även en omorganisation där två 

avdelningar har tagits bort och verksamheterna har fördelats om till andra avdelningar inom 

kommunledningskontoret. Vad gäller den budget för stadsutveckling där 8,1 mkr avsatts sedan tidigare, 

finns denna budgetram inom förvaltningsledningens budget.  

Räddningstjänsten 
Den direkta medlemsavgiften uppgår till 49,2 mkr för Uddevallas del och är det som betalas till 

förbundet för löpande direkta kostnader. Utöver detta tillkommer 1,5 mkr för ”skuldförda pensioner” 

och avser upplupna pensionskostnader som inte betalas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. 

Dessutom tillkommer 0,6 mkr för tillbyggnad av brandstationen i Uddevalla. 

 

  

Budget

 2020

Bidrag centrumutveckling 200

Bidrag till Entreprenörsarenan Bohuslän 500

Driftsbidrag till personalföreningen 50

Medfinansiering till Leader södra Bohuslän 400

Medfinansiering Leader Bohuskust och gränsbygd avseende Havs och fiskerifondens verksamhet 50

Medfinansiering Fiskekommunerna 20

Medfinansiering av regionala tillväxtmedel 2102

Medlemsavgift Destination Uddevalla 2400

Medlemsavgift Fyrbodals kommunalförbund 1988

Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting 1489

Avgift, Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) 15

Patientnämnden, ersättning för patientnämndsverksamhet 55

Medfinansiering projekt 8 fjordar 120

Medlemsavgift, Sveriges ekokommuner 21

Medlemsavgift, Kimo 28

Idéburen sektor 140

Övriga kostnader avseende fristad för förföljda journalister och författare/kulturarbetare i exil 5

Ev utredningskostnader/konsultkostnader Bohusbanan m.m 200

Summa 9 783
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Nämndens styrkort 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -26,1 mkr för 2020, -12,4 mkr för 2021  

och -33,1 mkr för 2022. 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever 

i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola 

ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av 

kommunbidrag på -1,1 mkr för 2020, 22,6 mkr för 2021 och 41,9 mkr för 2022. Beloppen ingår i 

ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -25,0 mkr för 2020, -35,0 mkr för 

2021 och -75,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 

effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att rekrytera fler lärarassistenter 

• Att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 

• Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

• Att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för att 

förbättra ungdomars välbefinnande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1 461,7   420,0  

2020  -26,1 1 435,6 291,0  

2021  -12,4 1 449,3 330,0  

2022  -33,1 1 428,6 270,0  
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Verksamhetsbeskrivning 

 

 

Barn och utbildningsnämnden svarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och 

utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1300 gymnasieelever från närliggande kommuner 

inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika verksamheterna ska 

uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar på varje individ med tydlig 

fokusering på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All förskole- och utbildningsverksamhet 

för barn och ungdomar, även enskild och fristående verksamhet, finansieras över Barn och 

utbildningsnämndens budget. Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis 

finansieras med statsbidrag. De senaste åren har, för samtliga verksamheter, flera riktade statsbidrag 

införts som måste sökas av barn och utbildningsförvaltningen och alltså inte tilldelas kommunen 

generellt (automatiskt) och kanaliseras via kommunbidraget.  

   

Förskola och pedagogisk omsorg  

Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen kan 

föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till åldersgruppen 1–5 

år. Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1-13 år. Den fristående verksamheten 

är dock inte en del av nämndens uppdrag men den står under nämndens tillsyn.  

  

Förskoleklass  

Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år. 

Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt knuten till grundskolan.  

  

Grundskola  

Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7 – 16 år. Inom kommunen finns 

kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att alla 

barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola.  

  

Grundsärskola  

Grundsärskola är en skolform för elever 7 – 16 år med utvecklingsstörning. Grundsärskolan ligger under 

verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån med grundskolan.  

  



 

 

 

 

 

  

41 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

0
2
0

-2
0
2
2
 m

ed
 s

a
m

m
a
n

st
ä
ll

d
 b

u
d

g
et

 2
0
2
0

 

 

Fritidshem  

Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från sex till och med tolv års ålder. 

Verksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan sker 

med kultur- och fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan tio och 

tolv år. Även fristående fritidshem finns i kommunen.  

  

Gymnasieskola  

Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet 

eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola ökat. I kommunen finns 

kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående gymnasieskolor som tillsammans erbjuder 

ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får ca 40 % av sina elever från andra kommuner, 

främst inom Fyrbodal.  

  

Gymnasiesärskola  

Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för elever med utvecklingsstörning i åldersgruppen 16 – 

21 år. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar och är 

lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan emot 

andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort.  

  

Vuxenutbildning  

Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå  

inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux) samt utbildningar inom 

Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ingår numera som en del i kommunal 

vuxenutbildning.  

 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 1 487,9 1 435,6 1 480,2 1 493,9 1 473,2 

Investeringar 420,0  291,0 291,0 330,0 270,0 

 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2020-2022 beslutat om ekonomiska ramar för 

treårsperioden. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -26,1 mkr för 2020, -

12,4 mkr för 2021 och -33,1 mkr för 2022. 2020 är ett år med reellt mindre ekonomiska resurser. 

Tillkommande kostnader för Källdalsskolan, finansiering av måltider för gemensam lösning samt 

avräkning på utfall 2019 gällande demografi ger i realiteten ett effektiviseringskrav på -37, 8 mkr för 

2020.  

  

Fördelningen av kommunbidragsförändringarna för plan 2021 och 2022 är schablonmässigt fördelade 

mellan verksamheterna.   

  

Statsbidragen har fått en allt större betydelse i nämndens ekonomi. Statsbidrag för mindre barngrupper 

och lärarassistenter ger möjligheter att ställa om. Att optimera statsbidragsnivåer är nödvändigt.  

  
Barn- och utbildningsnämnden har fått 291 mkr beviljade i investeringsbudget. Fram till 2017 har 

genomförandegraden av investeringsplanens listade objekt varit mycket låg. Detta pekar på att det i 

lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt som inte kunnat 

genomföras enligt den uppgjorda planen. Det är mycket viktigt att den tidplan som lokal-

försörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investerings-

planen. Detta fordrar ett fortsatt samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt att nödvändiga 

prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning.  
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Budget per verksamhetsområde 

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Förskola  83,0  469,8  386,8  

Grundskola/Fritidshem  86,0  819,1  733,1  

Särskola  10,8  76,7  65,9  

Gymnasieskola  193,0  395,0  202,0  

Vuxenutbildning  35,0  99,1  64,1  

Gemensam verksamhet  0,5  23,7  23,2  

Summa  408,3  1 883,4  1 475,0  

*Fördelning intäkter/kostnader är preliminär, justeras i verksamheternas detaljbudgetarbete  

Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har 

ett extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 

perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång och 

kort sikt.   

  

  

  

Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta med att 

effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Se bilaga anslagsbindningsnivåer för specificering av 

respektive åtgärd.   

  

Möjligheten att finansiera omställning av verksamheten genom kommunens effektiviseringsfond 

kommer att beredas i förvaltningsledningen. Ansökan beslutas av barn- och utbildningsnämnden för 

beslut i kommunstyrelsen.   
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Nämndens styrkort  
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SOCIALNÄMNDEN 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Socialnämndens kommunbidrag minskar med -8,4 mkr för 2020, -19,3 mkr för 2021 och -19,5 mkr för 

2022.  

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 

framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till 

ett ökat behov av kommunbidrag på 8,6 mkr för 2020, 17,7 mkr för 2021 och 30,5 mkr för 2022. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

Utanför socialnämndens kommunbidrag upptas 14 mkr som ställs till kommunstyrelsens förfogande att 

användas under året för tillfälligt tillskott till nämnden avseende kostnader för försörjningsstödet som 

överstiger 34 mkr. Om den totala kostnaden för försörjningsstödet överstiger 48 mkr finansieras dessa 

utanför nämndens kommunbidrag. Inget anslag är dock upptaget i denna del och belastar därför 

resultatet om det blir aktuellt.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -17,0 mkr för 2020, -37,0 mkr för 

2021 och -50,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 

effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Uppdrag: 

• Att möjliggöra hemmaplanslösningar 

• Att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 

• Fortsätta arbetet med att inrätta en palliativ avdelning 

• Att utreda förutsättningar för äldrecentrum 

• Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

• Att tillsammans med barn-och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för social-

nämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende: 

 

• Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen sägs om socialnämnd. I huvudsak regleras detta 

genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om 

vård av unga, lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1 373,2   28,0  

2020  -8,4 1 364,8 60,0  

2021  -19,3 1 353,9 67,0  

2022  -19,5 1 353,7 84,0  
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• Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens primärvårdsansvar för 

sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som uppfylls genom bland annat boenden, 

dagliga verksamheter och personlig assistans. 

• Invandrar- och flyktingverksamhet – där socialtjänsten idag framför allt ansvarar för mottagandet 

av ensamkommande barn/ungdomar. 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

• Alkohollagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 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 samt yttranden enligt automatspelslagen. 

• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. 

 

Ett förändringsarbete pågår om att slå samman sektionen för försörjningsstöd och kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsavdelning. Vid en sammanslagning kommer delar av socialnämndens reglemente att 

förändras. 

 

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär 

att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den 

har rätt till och i olika former. 

 

Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar. Under hösten 2019 har översyn av organisationen gjorts 

och resultatet förväntas bli att avdelningen för kvalitet och utveckling slås samman med administrativa 

avdelningen. 

 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 1 373,2 1 364,8 1 421,0 1 410,1 1 409,9 

Investeringar 28,0 60,0 60,0 67,0 84,0 
 

Socialnämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till 17,0 mkr minskat med 

tillskottet för den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen med 8,6 mkr, vilket innebär en total 

minskning av budgetramen med 8,4 mkr.   
 

SOCIALCHEF

SOCIALNÄMND

Avdelning för
hälso- och sjukvård 

Avdelning för  
individ- och 

familjeomsorg

Avdelning för
social omsorg 

• Sektion barn och 

unga
• Sektion vuxen och 

funktionshinder

• (Sektion 

försörjningsstöd)

• Sektion 

förebyggande och 
trygghet

• Sektion hemtjänst

• Sektion stöd och 

service

• Sektion vård- och 
omsorgsboenden

• Sektion 

socialpsykiatri, 

missbruk och 

personlig assistans

Administrativa 
avdelningen
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Socialnämnden har fått 60,0 mkr beviljade i investeringsbudget. Av den tilldelade investerings-

budgeten för 2020 finns 20,0 mkr inom socialnämnden, fördelat med 15,0 mkr till inventarier inom 

befintliga verksamheter, 2,0 mkr för inventarier till nybyggnationer och 3,0 mkr till infrastruktur och 

digitalisering. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden för socialnämnden uppgår till 

40,0 mkr och är avsedda för gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS.  

 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Individ- och familjeomsorg 32,8 237,3 204,5 

Insatser enlig LSS/SFB 84,5 440,5 356,0 

Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta 106,1 893,6 787,5 

Gemensam verksamhet 0,1 57,8 57,7 

Summa 223,5 1 629,2 1 405,7 
 

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS).  

 

Budget per avdelning 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Avdelningen för individ- och 

familjeomsorg 
54,4 482,7 428,3 

Avdelningen för social omsorg 149,2 923,1 773,9 

Avdelningen för hälso- och sjukvård 2,8 129,6 126,8 

Administrativa avdelningen och 

gemensam verksamhet 
17,1 93,8 76,7 

Summa 223,5 1 629,2 1 405,7 

 
Tabellen visar belopp utifrån den organisatoriska uppdelningen utifrån den nya organisationen. Belopp 

redovisas per avdelning. Inom varje avdelning ingår olika verksamhetsgrupper enligt räkenskaps-

sammandragets definitioner. 
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Nämndens styrkort 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -18,0 mkr för 2020, -19,0 mkr för 2021 och 

-25,0 mkr för 2022.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -13,0 mkr för 2020, -14,0 mkr för 

2021 och -20,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet om 

5,0 mkr för att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 upphör. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 

effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de 

berörda 

• Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 

• Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 

Verksamhetsbeskrivning 

 

Planeringsavdelningen  

Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för en enhetlig fysisk 

planering. Planeringsavdelningen har till uppgift att skapa, utveckla och driva processer som möjliggör 

en effektiv och hållbar planering av samhället. Avdelningen svarar också för att förvärva strategisk mark 

och förvalta kommunens markinnehav inklusive skogsbeståndet och de kommunala naturreservaten, 

kommunens Geografiska informationssystem (GIS) samt energi och klimatrådgivning.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 112,3    187,0 

2020  -18,0 94,3  189,5 

2021  -19,0 93,3  197,0 

2022  -25,0 87,3  196,5 



 

 

 

 

 

  

55 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

0
2
0

-2
0
2
2
 m

ed
 s

a
m

m
a
n

st
ä
ll

d
 b

u
d

g
et

 2
0
2
0

 

 

Myndighetsavdelningen  

Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll 

och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighets-

bildningslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns även den kommunala 

lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet.  

Tekniska avdelningen  
Den tekniska avdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala 

byggnader samt gator, vägar och parker. Avdelningen ansvarar också för den kommunala 

trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser samt båtplatser. Avdelningen har en sektion och 

sammanlagt sex enheter.  

Serviceavdelningen  
Serviceavdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och 

verksamheter. Servicen består i huvudsak av lokalvård i kommunens lokaler, samordning av 

kommunens fordon, kommuntryckeri, posthantering och konferensservice på stadshuset och att 

tillhandahålla måltider inom förskola, skola och socialtjänst.  

Verksamhetsstöd  
Avdelningens grunduppdrag är att ge förvaltningsövergripande stöd och styrning inom områdena 

ekonomi, verksamhet och politik. Avdelningen ansvarar för samordning av förvaltningens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga planering och uppföljning, internkontroll, styr och ledningsstöd, nämnd-

administration, registratur, arkivvård, personaladministration, IT-utveckling samt verksamhets-

utveckling.  

 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 112,3 94,3 104,4 103,4 97,4 

Investeringar 187,0 189,5 189,5 197,0 196,5 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har en årlig omsättning på ca 700 mkr. Av dessa avser ca 500 mkr interna 

intäkter i form av exempelvis internhyra, måltidsverksamhet, lokalvårdsverksamhet. Ca 50 mkr avser 

externa intäkter, exempelvis markarrenden och tomträtter. Ca 40 mkr avser intäkter från taxor och 

avgifter, så som exempelvis bygglovsavgift, planavgift och miljötillsyn. Ca 100 mkr av nämndens 

omsättning avser kommunbidrag som tilldelas från Kommunfullmäktige. 2020 ska nämnden minska 

kostnaderna motsvarande 13 mkr. Utöver besparingarna minskar kommunbidraget med 5 mkr som 

nämnden tilldelades i en tillfällig utökning under 2019 för en ökad satsning på underhåll i gator och 

vägar. Besparingskravet innebär framförallt att kommunbidraget minskar, trots att besparingarna ibland 

pekar mot verksamhet som inte är kommunbidragsfinansierad. Exempelvis kan nämnden genom att 

effektivisera och anpassa verksamheten som finansieras genom interna intäkter minska kostnaderna för 

andra nämnder. På så sätt minskar kommunbidraget totalt sett men effekten syns på övriga nämnder.  

Under 2020 kommer åtgärder att göras för att minska kostnaderna för den verksamhet som debiteras till 

övriga nämnder, så som exempelvis fastigheterna, lokalvård, måltidsverksamhet och facilitet och 

fordon. Måltidsverksamheten och fordonsverksamheten går idag med underskott till följd av att 

kostnaderna som debiteras ut inte motsvarar kostnaderna för verksamheten. I dessa fall handlar 

besparingarna i första hand om att få en budget i balans och kommer i dagsläget inte minska kostnaderna 

för övriga nämnder. När det gäller fastigheterna och lokalvården kommer åtgärder inom förvaltningen 

att minska kostnaderna för övriga nämnder. Besparingen läggs som ett resultatkrav under 2020 för att 

till 2021 justeras genom kommunbidragsväxling. Utöver resultatkravet till följd av besparingar så 

kommer fastigheterna att ha ytterligare ett resultatkrav på ca 1,2 mkr till följd av interna omfördelningar 

av ansvar och arbetsuppgifter. Dessa pengar ska omfördelas inom nämndens verksamhet då kostnaden 

kvarstår inom förvaltningen men inte ska belasta fastigheterna. Till 2021 kommer en kommunbidrags-

växling att göras.   
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Förvaltningen kommer att arbeta med digitalisering och automatisering, bland annat genom att 

automatisera utskick och att använda drönare för att uppdatera baskartan. Flertalet vakanta tjänster 

kommer inte att ersättas, detta gäller såväl tillfällig frånvaro som föräldraledighet men även permanent 

ersättning av personal som slutar för att minska kostnaderna. Förvaltningen kommer inom den avgifts-

, taxe- och externt finansierade verksamheten framförallt att se över tidskrivningen för att säkerställa 

rätt intäktsnivå och för att följa principen att skattekollektivet inte ska finansiera enskilda personers 

ärenden (så som exempelvis bygglov).   

Utöver de 13 mkr som nämndens verksamhet ska minska kostnaderna med under 2020 så ska nämnden 

under planperioden minska kostnaderna med ytterligare 6 mkr (1 mkr 2021 och 5 mkr 2022). Det går i 

dagsläget inte att bedöma om nämnden kommer att klara sparkravet till följd av de osäkerheter som 

redogörs för nedan. Om samma förutsättningar som verksamheten arbetat utifrån 2019 kvarstår 2020 så 

kommer besparingskravet på 13 mkr att klaras. Däremot så är det flertalet osäkerheter och förändringar, 

framförallt inom den verksamhet som helt eller delvis finansieras av kommuninterna intäkter, som har 

dykt upp under pågående budgetarbete och påverkar möjligheten att göra en bedömning av såväl budget 

som förutsättningar för att spara 13 mkr. Budgetfördelningen som nämnden beslutar om är därför högst 

preliminär.   

Osäkerhetsfaktorer som påverkar budgeten och som vid tillfället för nämndens beslut om preliminär 

ramfördelning fortfarande inte är lösta:   

• Ramfördelning för måltidsservice är ej överenskommen med Barn- och utbildningsnämnden. 

Kommundirektörens ledningsgrupp beslutade 2019-06-18 om 2019 års ram för måltids-

verksamheten som riktar sig mot Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet innebar att Samhälls-

byggnadsnämnden skulle kompenseras med 2,8 mkr för uppräkningar och volymökningar. 

Beslutad ram skulle vara till grund för uppräkningar och volymökningar för 2020. Barn- och 

utbildningsnämnden har motsatt sig detta och frågan hanteras av ekonomichef.   

• Beslut om kostnad och hantering av pedagogiska måltider saknas. Intäkterna för pedagogiska 

måltider motsvarar inte antalet serverade portioner. Priserna är inte justerade sedan 2001 och 

behöver justeras. Beslut väntas av kommundirektörens ledningsgrupp.   

• Kostnaden per bil i fordonsgruppen är ca 700 kr högre än vad som debiteras ut per bil. Detta 

innebär ett årligt budgetunderskott för fordonsverksamheten. Frågan ska lyftas till kommun-

direktörens ledningsgrupp för att besluta om pris och servicenivå, det vill säga; vilket pris som ska 

gälla och vad som ska ingå i priset för kommunens fordon.   

• Effekter av genomlysning av serviceavdelningen, slutrapport lämnas under november.  

• Arbetet med stadsutvecklingsprojektet i sin ursprungliga form har delvis stoppats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bemannat upp för att möta kraven på resurser som 

stadsutvecklingsprojektet har medfört. Det går ännu inte att fastställa effekterna och 

konsekvenserna av detta. Risk finns för negativ verksamhetspåverkan.   

• Besparingar inom Kommunledningskontoret innebär att resurser som tidigare utlånats till 

Avdelningen för Strategisk Samhällsplanering inte längre ska bekostas av Kommunlednings-

kontoret. Innebär risk för negativ verksamhetspåverkan. Går ännu inte att fastställa effekterna och 

konsekvenserna av detta.   

• Tolkningar av hur kostnader, enligt Riktlinjer för internhyra, för fastigheterna ska fördelas skapar 

ekonomiska effekter inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Allt mer ska finansieras av 

de 2 % i hyrorna som är avsatta för oförutsedda kostnader vilket gör att budgeten inte kommer 

räcka. Påverkar besparingarna som lyfts inom fastigheterna negativt då budgeten som ingår går 

minus till följd av centrala beslut och tolkningar.   

• Förändringar i investeringsredovisningen bidrar med osäkerheter som kvarstår att hantera: 

• Kostnader för detaljplan ska belasta resultatet och får inte aktiveras.  

• Kostnader för planering och förstudie ska belasta resultatet.   

• Nya förutsättningar för timdebitering innebär att viss verksamhet inte kommer att ha full 

kostnadstäckning för personalen som arbetar direkt riktat mot investeringsprojekt, så som 

projektledare och personal inom byggservice.   

• Eventuellt utökad administration.   

• Kostnader för skredsäkring av Lyckornavägen. Budget för detta äskades i budgetdialogen men har 

inte tilldelats nämnden. Kostnaden har hittills finansierats genom exploateringsintäkter.   

• Prognos för exploateringsintäkter under 2020 uppgår till ca 3 mkr och 17 mkr 2021.   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande med att reda klarhet i de osäkerheter som presenterats 

ovan. I första hand genom dialog med ekonomichefen för att få tydliggjort förutsättningarna för 

planeringsarbetet. Internt pågår löpande arbete med att hantera eventuella effekter och konsekvenser av 

förutsättningarna. Budgeten som nämnden beslutar om är högst preliminär och kommer att kunna 

justeras i samband med kommunfullmäktiges beslut om sammanställd budget i januari/februari. 

Förvaltningen för löpande dialog med nämndens ordförande och presidium för att uppdatera om 

utvecklingen.    

Budget per verksamhetsområde  
 

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Planeringsverksamhet  26,4  35,2  8,8  

Myndighetsutövning  34,4  51,5  17,1  

Teknisk verksamhet  383,5  452,5  69,0  

Service  196,9  194,9  -2,0  

Gemensam verksamhet  15,0  24,8  9,8  

Summa  656,2  758,9  102,7  
 

Kommunen står inför en investeringstung period. Detta påverkar Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet både utifrån att vara utförare av investeringsprojekt på uppdrag av övriga nämnder men 

också då nämndens egna investeringar ökar. Totalt sett har 583 mkr budgeterats för i investeringsutgift 

för Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar under planperioden. Arbetet med Över-

svämningsskyddet kommer att fortsätta, investeringsutgiften för perioden är ca 220 mkr.  

Under 2020–2021 planeras för investeringsprojektet ny spårförbindelse Sörvik vilket budgeterats till 20 

mkr. Investeringar till följd av nya investeringsprojekt uppgår till ca 40 mkr under planperioden. Detta 

avser framförallt investeringar i gator och vägar. Arbetet med upprustning av centrum kommer att 

fortsätta under planperioden, med framförallt fokus på övre delen av Kungsgatan, Norra Drottninggatan 

och Sundbergstorget. 23 mkr är budgeterat för dessa tre projekt. 40 mkr respektive 25 mkr är budgeterat 

årligen för reinvesteringar (utbyte av komponenter) i fastigheter respektive gator, vägar och allmän 

platsmark. Enligt beslut om flerårsplan 2020–2022 kommer nämnden att kompenseras för ökade 

kapitalkostnader i takt med att investeringsprojekten färdigställs.   
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Nämndens styrkort  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag minskar med -4,4 mkr för 2020, -8,2 mkr för 2021 och             

-11,8 mkr för 2022. 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2020 

och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. 

Under perioden 2020 - 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den 

dag då badhuset tas i drift. 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -8,8 mkr för 2020, -12,6 mkr för 

2021 och -16,2 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet om 

4 mkr för helårseffekt för driftskostnader för fritidsgård, idrottshall och bibliotek i Källdalskolan 

kvarstår. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 

effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för 

att förbättra ungdomars välbefinnande 

• Att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 

• Att utreda villkoren för konstgräsplaner 

• Att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan 

verksamhet i Sinclair 

• Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 143,4   127,5  

2020  -4,4 139,0 145,6  

2021  -8,2 135,2 228,0  

2022  -11,8 131,6 140,9  
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Verksamhetsbeskrivning 

 

 

Kultur och fritids verksamheter syftar till att stärka demokratin och yttrandefriheten, folkhälsan, den 

sociala gemenskapen och den kulturella infrastrukturen. Målet är att skapa verksamhet som är relevant 

och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och 

besökare. 

Kultur och fritid har kompetenser inom olika områden för att på bästa sätt göra meningsfulla aktiviteter 

tillgängliga för så många som möjligt. Specialkompetens finns inom i huvudsak två verksamhets-grenar: 

Avdelningen kultur och bibliotek genomför kulturarrangemang, upprätthåller kontakter med 

kulturföreningar, erbjuder undervisning i musik, dans, drama och bild för barn och unga samt arbetar 

med kommunens konst och kulturmiljöer. Ambitionen är att ge fler möjlighet att möta, uppleva, utöva 

och bli utmanade av kultur. Biblioteken är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Genom att erbjuda fri 

tillgång till litteratur och information värnar biblioteken om det fria, öppna kunskapssamhället och 

yttrandefriheten. På biblioteken hålls även olika arrangemang. 

Avdelningen fritid och unga ansvarar för kommunala idrottsanläggningar, badplatser, vandrings-

leder/motionsspår och uthyrning av fritidslokaler samt stödjer ideella föreningar med bidrag och 

rådgivning. Avdelningen bedriver också fritidsgårdsverksamhet för barn och unga samt en lantgård för 

alla åldrar. Ambitionen är att stärka de ungas vägar för inflytande och öka förtroendet för kommunens 

demokratiska system samt att tillvarata ungas engagemang, initiativ och kreativitet. 

Administrativa avdelningen är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, 

chefer och övriga anställda genom att, praktiskt och i dialog med verksamheterna, driva och samordna 
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övergripande processer. Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom ekonomi, 

arbetsmiljö, personaladministration, lokaler, information, nämndadministration, säkerhet, inköps-

samordning, miljösamordning, utredning och kartläggning.  

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2019 

Budget 

 fast pris  

2020 

Budget 

 löpande pris  

2020 

Plan 

 2021 

Plan  

2022 

Kommunbidrag 143,4 139,0 143,8 140,0 136,4 

Investeringar 127,5 155,6 155,6 228,0 140,9 

 

Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2020 finns 139,0 mkr (fast pris) att fördela inom nämndens 

verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i löpande pris är 143,8 mkr för 2020.  

Investeringar 2020–2022  
Enligt kommunfullmäktiges beslut fastställdes flerårsplanens totala investeringsnivå. Den beslutade 

investeringsnivån är lika med de behov som presenterades i budgetdialogen. Kapitalkostnader för 

investeringar som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när investeringen är 

färdigställd.  

 

Framtidens bad/ny badanläggning och tillfälligt bad  

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att investeringsramen för projektet utökas till 464 mkr. 

Enligt flerårsplanen 2019-2021finns en driftreserv för nytt badhus på 20 mkr, utifrån den ekonomiska 

ramen på 400 mkr.  En ny preliminär driftskostnadskalkyl utifrån förändrat investeringsutrymme och 

komponentredovisning innebär att driftreserven bör uppgå till 21,2 mkr. Ett tillskott av kommunbidrag 

på ca 21,2 mkr när Framtidens bad tas i bruk. Under planperioden 2020–2022 behövs ca 423 mkr i 

investeringsmedel, totalt 464 mkr för anläggningen.  

Kommunstyrelsen har beslutat att arbetet med Framtidens bad med placering Windingsborg ska 

avbrytas och föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av tidigare.  I förslag till beslut ingår att 

placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet, att inriktningen för simhallen ska vara motion, 

träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8–10 banor, 

uppvärmningsbassäng som även är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng samt 

att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt gälla. I förslag till beslut ingår också 

att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten och att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny 

simhall är i drift.  

Källdalsskolan, delfinansiering fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall  
Kultur och fritidsnämnden har i flerårsplanen 2020–2022 erhållit investeringsutrymme till etablering 

av ny fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall vid Källdalsskolan. Fram till och med 2019 40 mkr 

och 10 mkr för 2020. Kultur och fritidsnämnden äskade i budgetdialogen 2018 9,6 mkr för ökade 

kostnader för drift- och kapitalkostnader. I beslutad flerårsplan tilldelades 4,0 mkr 2019 och på helår 8 

mkr för 2020. Det innebär att det saknas 1,6 mkr att driva verksamheterna på Källdal vilket kommer 

att påverka öppettider och verksamhetens innehåll.  

Investeringsbudget för inventarier motsvarande 3,2 mkr finns inte med i flerårsplan 2020–2022, vilket 

den gjorde i flerårsplan 2019–2021.   

Kulturskolan  
Nu gällande uppdrag om att flytta Kulturskolan till Sinclair pågår. Dock kommer en sådan flytt innebära 

ökade kostnader för verksamheten. I den beslutade investeringsbudgeten har pengar avsatts för 

renovering av Skolgatan. Om de investeringsmedlen ska användas till anpassning av Sinclairs lokaler 

krävs ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. Kompensation för eventuellt ökande kostnader för dubbla 

hyror under 1 år, ökade elkostnader etc. har inte beslutats om. Utan dessa beslut kan flytten innebära 

en neddragning av verksamhet för att klara budgetramen.  

Förvaltningen har ett förvaltningsuppdrag att utreda behoven kring lokaler för kultur i sin helhet, då 

Uddevalla i dagsläget har få ändamålsenliga lokaler i gott skick. Utredningen är klar under hösten 2019 
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och bör sedan ligga till grund för fortsatta diskussioner och beslut kring Uddevallas kulturliv, inklusive 

Kulturskolans verksamhet.  

 

Konstgräsplaner  

Under flerårsplaneperioden 2020–2022, finns behov att reinvestera konstgräset på Undavallen. 

Investeringsutrymme finns i planen med 2,6 mkr för 2020, kostnad för kapitalkostnader finansieras 

inom befintlig ram.  

I Uddevalla finns för närvarande fem konstgräsplaner i kommunal eller föreningsregi. Stora summor 

offentliga medel har krävts. Konstgräsplaner behöver reinvesteras minst vart åttonde år. Idag har 

samtliga till stor del finansierats med kommunala medel. Hur finansiering av konstgräsplaner ska 

fördelas framöver, behöver utredas vidare. Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–

2022 fått i uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner.  

 

Konstnärlig gestaltning  

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer. Beloppet för konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive 

års investeringar utgör årlig ram.  

Enligt flerårsplan 2020–2022 är investeringsramen 724 mkr 2020, 912 mkr 2021 och 745 mkr 2022. 

Bedömning bör ske utifrån skälig nivå, därför har nivån satts utifrån planerade nyinvesteringar under 

planperioden, vilket är drygt 300 mkr per år. En osäkerhet finns från 2022 då flertalet investeringar 

både re- och nyinvesteringar flyttas fram i tid. En ny bedömning bör göras varje år. Nivån får därför 

vara kvar på 3 mkr per år. Behov av utökat kommunbidrag för kapitalkostnad på ca 0,05 mkr per år.  

Löpande investeringar  

Investeringsnivån för reinvesteringar i form av inventarier och maskiner är 5,0 mkr för respektive år 

under planperioden. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag.  

  

Förvaltningschefens förslag till budget 2020  
Förvaltningschefens förslag till budget 2020 utgår från samtliga avdelningarnas ramar för budget 2019 

med justeringar/uppräkningar i form av avdrag/tillskott. Ram/avdelning är beräknad utifrån en 

organisationsförändring från och med september 2019.  

Kultur och fritidsförvaltningen arbetade fram förslag på besparingsåtgärder för åren 2020–2022. 

Uppdraget var att ge förslag motsvarande den minskning i kommunbidrag som flerårsplanen 2020– 

2022 angav (-8,8 mkr för 2020, -3,8 mkr för 2021 samt -3,6 för 2022) på totalt -16,2 mkr. Förvaltningen 

presenterade ett förslag som totalt summerades till 23,0 mkr.  

Nedan presenteras de förslag som den politiska majoriteten lagt som besparing för 2020. 

Konsekvensanalysen utgår ifrån den kategorisering som följt med processen från budgetdialog 2020; 

organisation och arbetssätt, effektivare lokalutnyttjande, avgifts- och taxehöjningar, avstå och begränsa 

utbud, minskad servicegrad och bemanning samt minskat stöd till civilsamhället. Förslag till 

besparing/effektiviseringar uppgår till 7,4 mkr vilket är 1,4 mkr lägre än beslutad andel av åtgärder för 

2020. Förvaltningschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska nettokostnaderna med 

motsvarande 1,4 mkr 2020 och att förslag till beslut kommer upp under 2020 för nya åtgärder samt se 

över möjligheten att tidigarelägga förslag som avser 2021 och 2022.   

   

Kategori  Avser  Besparing/ 

effektivisering 

2020, mkr  

Organisation och 

arbetssätt  

Färre chefer, två avdelningschefer och en 

enhetschef  

Avveckla tjänst ungdomssamordnare  

(halvårseffekt)  

2,4   

Effektivare lokalutnyttjande  Städkostnad för uppsagd lokal Bryggeriet  0,1  

Avgifts- och taxehöjningar  Höjning avgifter på kulturskolan 

Höjning av taxor på anläggningar  
1,1  

Avgränsa och begränsa 

utbud  
Avstå medel för utveckling av Bodeleområdet  0,6  
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Minskad servicegrad och 

bemanning  
Avveckla tjänst Cumulus (halvårseffekt)  

Avveckling av Gränsgångare  

Minskad dramaverksamhet på kulturskolan  

1,3  

Minskat stöd till 

civilsamhället  
Minskad bidragsram till övriga föreningar  

(LOTCEN)  

Minskat bidrag till studieförbund  

Minskat utrymme för lönebidrag till ideella 

föreningar  

Avstå indexuppräkning för bidrag till ideella 

föreningar  

Avstå indexuppräkning till Bohusläns museum  

1,9  

SUMMA EKONOMISK EFFEKT 2020  7,4  

Ytterligare besparingar/effektiviseringar att genomföra under 2020  1,4  

  

Bidraget till Regionteater Väst är 2020, 5,032 mkr  

Bidraget till Bohusläns museum är 2020, 10,023 mkr  

  

Avgifterna inom bibliotek föreslås vara oförändrade och för bibliotekens schablonpriser föreslås en 

justering för avgiften för tv-spel för 2020. Kulturskolans terminsavgifter och kortare kurser höjs, medan 

avgift för orkester och instrumenthyra är oförändrade. Den föreslagna höjningen 2020 motsvarar i stort 

den sänkning som genomfördes hösten 2017. För övrig verksamhet inom kultur, höjs avgifterna för 

föreställningar och workshops. Taxa för hyra av scenvagnarna förtydligas beroende på vem som hyr.  

Förslaget på de nya taxorna för 2020 i anläggningarna innebär en ökad intäkt och en ökad kostnads-

täckning för drift. Konstruktionen av taxan främjar målgruppen barn och unga eftersom ungdomars 

taxor till stor del är orörda. För vuxna i föreningar, godkända i Uddevalla kommuns föreningsregister, 

innebär taxorna en höjning med ca 25 %. För Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, 

Rimnersvallen, Rimnershallen och för övriga lokaler föreslås förändringar/ höjningar för av taxorna 

samt en tydligare uppdelning mellan barn/unga och vuxna. För Bowlinghallen föreslås taxorna vara 

oförändrade. För nya Källdalshallen föreslås motsvarande taxa som en bollhall i Rimnershallen, både 

när det gäller träning och arrangemang.  

Förslaget på de nya taxorna för 2020 i Walkesborgsbadet består av en generell höjning av alla taxor 

som påverkar alla kundkategorier. Flertalet nya kombinationskort finns med i förslaget, vilket bidrar 

till en utökad meny som ger kunden många fler valmöjligheter. Taxorna har fått en marknadsmässigt 

mer rättvis bild och är utifrån en kostnadsprincip mer rätt, med hänsyn till verksamhetens 

driftkostnader.   

  

Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2020–2022 är 155,6 mkr 

2020, 228,0 mkr 2021 samt 140,0 mkr 2022 enligt flerårsplan 2020–2022. Kompletterat till detta är 

investeringsmedel för inventarier till nystartad verksamhet på Källdalsskolan för fritidsgård och 

bibliotek på 3,2 mkr fanns med i flerårsplan 2019–2021 men saknades i flerårsplan 2020–2022.  

Budget per verksamhetsområde  
 

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Kultur  2,3  35,3  33,0  

Bibliotek  0,5  22,9  22,4  

Unga  1,8  17,0  15,2  

Fritid  16,6  68,6  52,0  

Gemensam verksamhet  0,0  20,4  20,4  

Summa  21,2  164,2  143,0  
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Nämndens styrkort  
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VALNÄMNDEN 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Nästa planerade val är 2022. 

Verksamhetsbeskrivning 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger 

rum vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte 

år samt folkomröstningar. Valnämnden har 7 ledamöter och 4 ersättare. 

 

 

 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1,3    - 

2020  -1,2 0,1  - 

2021  -1,2 0,1  - 

2022  +0,3 1,6  - 
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SAMMANSTÄLLD BUDGET 2020 

FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET 
 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. 

Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2020. Den utgår 

från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med 

tillkommande beslut under hösten. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 

2019. Alla sammanställningar i prognos 2019 för företagen och kommunen bygger på den senaste 

resultatprognos som gjorts under 2019. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

• Korrigering har skett för 2019 års resultatprognos från senaste delårsrapport 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar 

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en lägre låneskuld 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris, kompensation för löneökning 

vårdförbundet 2019, kompensation för ökade arvoden till politiker, fördelning från kapitalkostnads-

reserven till nämnderna för färdigställda investeringar, kommunbidragsväxling för IT/telefoni och 

mötesplatser samt justering av effekter på grund av nya redovisningsregler. 

 

Resultatkommentarer kommunkoncernen 
Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt 

perspektiv. Det sammanlagda resultatet för kommunen och företagen är ungefär i nivå med de närmast 

föregående åren. Under åren 2012-2015 har omfattande engångsintäkter för arbetsmarknads-

försäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” resultatet är därför klart lägre för 

kommunen och därmed också koncernen för dessa år. Resultatet ska ställas i ljuset av de senaste årens 

stora finansieringsbehov av investeringar och kommande planerade investeringar. 
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Kommunkoncernens investeringar 
Investeringarna har haft en tydligt trend uppåt de senaste åren och är fortsatt omfattande i budget 2020 

och framåt. Samtidigt har koncernens förmåga att egenfinansiera dessa försvagats påtagligt från 2010 

och framåt. Effekten av detta är att koncernens soliditet sjunker och låneskulden ökar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens utveckling inte tillfredställande. En minskning av 

soliditeten ger en allt högre låneskuld som med dagens ränteläge inte är alltför påtaglig men kan 

förändras över tid och då blir den finansiella belastningen mer kännbar. En förbättrad soliditet kan 

åstadkommas genom en bättre balans mellan resultatnivå och investeringsnivå. Den faktiska 

utvecklingen går istället i motsatt riktning – oförändrat resultat och ökande investeringar. 

Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2020” 

samt avsnitten om ”Verksamhet 2020” för respektive företag. 

 

 

 

 

 

 

  

mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen 334 558 724 912 749 

Uddevalla Energi AB   71 98 100  88  82 

Uddevalla Hamnterminal AB   20 79  47  40  21 

Uddevalla Omnibus AB     5 22  25    4    5 

Uddevalla Turism AB     0 0   1    0    0 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 340 106 85 232 219 

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla   13  42    0  50   0 

Stiftelsen Ljungskilehem     2    1    1    1   1 

Gustafsbergsstiftelsen     0    0    0   0   0 

Uddevalla Vatten AB  130  94 100  82 74 

Västvatten AB     0     1    0    0    0 

Mitt Bohuslän     2     5    5    6    6 

Totalt  917 1 006  1 088 1 415 1 157 

Nyckeltal - 

historik 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Progn.  

2018 

Budget 

2019 

Omsättning 3 998 4 108 4 166 4 289 4 430 4 651 5 005 5 223 5 369 5 490 

Årets resultat  102 86 98 130 107 123 211 106 104 93 

Balansomslutning 4 975 5 239 5 391 5 600 6 002 6 444 6 744 7 274 7 534 8 428 

Investeringsvolym 353 374 406 529 591 653 556 754 902 1 321 

Egenfinansiering 

av investeringar 95 % 90 % 85 % 75 % 63 % 66 % 94 % 94 % 47 % 34 % 

Låneskuld 2 360 2 547 2 670 2 706 3 066 3 340 3 400 3 400 3 976 4 773 

Soliditet 29 % 29 % 30 % 31 % 31 % 31 % 33 % 32 % 32 % 30 % 
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 
 

 

BOLAGEN 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen 

Uddevalla Energi AB (100 %) som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB (100 %), 

Uddevalla Energi Värme AB (100 %), Uddevalla Kraft AB (100 %) och Bohusgas AB (100 %), 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 822,4 785,9 785,8 805,6 

Resultat efter finansiella poster 61,3 53,7 61,2 71,1 

Balansomslutning 1 839,7 1 796,6 1 797,8 1 734,6 

Investeringar 172,3  199,3 198,6 99,5 

Antal anställda 373 366 371 364 
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Uddevalla Hamnterminal AB (100 %) med dotterföretaget Swan Falk Shipping AB (100 %), Uddevalla 

Omnibus AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %).  

Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt. 

Bolagens andel av koncernens nettoomsättning 
 

 

 

Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB 
UUAB-koncernen budgeterar ett resultat på 61 mkr för 2020. Prognosen för 2019 uppgår till 54 mkr. 

Resultatutvecklingen har varit relativt stabil sedan 2011 och relationen mellan resultat och investeringar 

har gjort att soliditeten successivt ökat, dock från en mycket låg nivå. Investeringarna för 2020 

budgeteras till 172 mkr och redovisas under respektive bolag. 

Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell. 

UUAB-

koncernen 

Nyckeltal - 

historik 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognos  

2019 

Budget 

2020 

Antal anställda 382 416 405 368 372 339 355 365 366 373 

Omsättning 687 694 676 641 673 695 727 806 786 822 

Årets resultat efter 

finansiella poster 33 40 27 35 4 46 -24 71 54 61 

Balansomslutning 1 697 1 712 1 649 1 674 1 805 1 834 1 751 1 735 1 797 1 840 

Investeringsvolym  115 139 76 157 259 104 113 99 199 172 

Låneskuld 1 331 1 308 1 242 1 237 1 320 1 292 1 230 1 150 1 156 1 150 

Soliditet % 9 11 13 14 13 15 15 18 20 22 
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UUAB – MODERBOLAGET (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhet 2020 
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administration, arvode för VD 

och styrelse, revision mm.  

Handlingsplan: 

• Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD. 

• Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse. 

• Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen för att 

kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen. 

• UUABs VD sammankallar till löpande möten med dotterbolagens VD. 

 

UDDEVALLA ENERGI AB (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Koncernen Uddevalla Energi består av moderbolaget Uddevalla Energi AB och dotterbolagen 

Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB. 

Vattenkraftproduktion 
Bolagets 5 kraftstationer kommer att vara i drift och producera 5-7 GWh förnyelsebar el. K5 är nyligen 

renoverad och återstartad. En ny vattendom är klar och vid K5 kommer, helt enligt domen, en ny fiskväg 

att projekteras. 

 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten planerar producera ca 300 GWh värme samt knappt 70 GWh el. Den planerade 

avfallsförbränningsskatten får betydande påverkan på verksamhetens resultat vilket i sin tur förutspås 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9 0,8 

Resultat efter finansiella poster -0,8 -0,4 -0,4 0,1 

Balansomslutning 140,7 140,6 132,5 151,2 

Investeringar 0 0 0 0 

Antal anställda 0 0 0 0 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 582,1 553,2 554,3 566,9 

Resultat efter finansiella poster 63,8 51,5 60,2 62,8 

Balansomslutning 1 522,7 1 518,1 1 497,1 1 501,2 

Investeringar 100,2 98,3 97,8 71,2 

Antal anställda 166 159 157 152 
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ge förhöjda avfallshanteringsavgifter över hela Sverige. Under sommaren planeras en större service av 

komponenter i ångturbinen. 

 

Elhandel 
Elhandelsaffären åtnjuter en kontinuerlig kundtillväxt och riskexponeringen vad gäller terminer avses 

bibehållas på nuvarande sätt med nuvarande råkraftleverantör i grunden. 

 

Elnät 
Elnät genomför under året investeringar för att säkra tillgängligheten. Bland annat slutförs 

ombyggnationen av fördelningsstation M4 i Ljungskile. Därutöver sker kablifiering av de delar av 

elnätet som ännu är luftbaserade. 

 

Pellets 
Pelletsfabriken budgeteras att producera 45 000 ton pellets. Företaget ser att tillgången på råvara är en 

kritisk faktor. Själva produktionen är i stort sett stabil med avseende på kvalitet och kapacitet 

 

Stadsnät 
Stadsnätsaffären ser vi utvecklas med tillkommande företag. Företagets sensornätverk/smart city har 

potential att effektivisera i Uddevalla. 

 

Renhållning 
Renhållningen har en god möjlighet till väsentligt bidrag till ett cirkulärt samhälle, där bolagets studier 

kring textil samt det s.k. återbruket ger information om hur framtida system kan utformas 

 

 

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Budgeten omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket även inkluderar det helägda 

dotterbolaget SwanFalk Shipping AB. 

Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker i omvärlden, 

både i Sverige och inom världsekonomin, har stor påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten 

i hamnen. Förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid 

svårbedömt och svängningar sker snabbt.  

Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bl.a. vara att fortsätta utveckla hamnområdet 

samt att arbeta mot stabila och ökade godsvolymer. 

Kommande års budgeterade godsvolymer över kaj beräknas till 1 089 tusen ton, vilket är något högre 

än beräknat utfall för 2019. Exempel på fortsatt viktiga godsslag i hamnen är import av malm och 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 123,0 119,0 116,8 125,9 

Resultat efter finansiella poster 3,5 9,0 8,0 16,6 

Balansomslutning 217,5 189,7 193,5 127,2 

Investeringar 47,0 79,0 79,0 19,9 

Antal anställda 85 82 82 85 
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pappersmassa och export av tekniskt nitrat. Spannmålshanteringen beräknas öka. Även hanteringen av 

projektgods, främst import av vindkraftverk, beräknas vara fortsatt hög under 2020. Adderande till 

volymerna över kaj tillkommer dessutom det gods som inte skeppas med båt utan enbart hanteras på 

terminalsidan och transporteras till och från hamnen med lastbil eller tåg. 

För 2020 budgeteras investeringar för totalt 47 mkr. Den största enskilda investeringen är åtgärder på 

den s.k. utrustningskajen på Sörvik. I budget ingår också t.ex. åtgärdspaket i några befintliga kranar. 

Stora investeringar både 2019 och 2020 gör också att de planenliga avskrivningarna ökar. 

Sammantaget innebär ovanstående bedömningar att koncernen Uddevalla Hamnterminal har ett 

budgeterat resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 3,5 mkr för 2020.  

 

UDDEVALLA OMNIBUS AB (100 %) 
 

Ekonomisk översikt  

 

Verksamhet 2020 
Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som underentreprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen 

Västtrafik. Bolagets bussar används för stads- och skoltrafiken i Uddevalla respektive Uddevalla 

kommun samt för Ronden (region-/sjukresor), viss regiontrafik i mellersta Bohuslän och till så kallad 

anropsstyrd tågersättning. 

Bolagets nettoomsättning, som budgeteras till 116,2 mkr, avser vederlag för de upphandlade trafik-

åtaganden som anges ovan. Ersättningar justeras med index och är även baserade på rörliga andelar. 

Incitamenten utgår dels ifrån kvalitet – enligt kvartalsvisa undersökningar genom intervjuer med 

resenärer – samt med månatliga förändringar av antalet resande som grund. 

Uddevalla Omnibus satsning på eldrivna bussar i befintligt trafikavtal i samarbete med Västtrafik 

påverkar också trafikintäkter. Omnibus erhåller kompensation för den fördyrning som eldrivna bussar i 

dagsläget innebär i jämförelse med ”traditionella” fordon. 

Det budgeterade resultatet före dispositioner och skatt redovisas till plus/minus noll (0). Bolagets 

budgeterade intäkter är i balans med dess kostnader för verksamheten. Avräknas planenliga 

avskrivningar från kostnadsmassan, inklusive finansiella kostnader, redovisas ett plusresultat om 14 

mkr. Eftersom avskrivningar inte belastar likviditeten innebär nuvarande ställning att verksamheten 

generar ett betydande positivt likviditetsflöde. 

Uddevalla Omnibus söker aktivt tillämpliga anbudsförfaranden i syfte att såväl expandera verksamheten 

och därigenom skapa ytterligare intäkter såväl som att på så sätt generera bidrag till de fasta/ 

gemensamma kostnader. Omnibus initierar också aktivt andra tillväxtplaner i syfte att expandera 

förutsättningar för ytterligare marknadsandelar. 

Utgående balansomslutning per 31 december 2020 budgeteras till 122,3 mkr. Väsentliga förändringar 

på tillgångs- och skuldsidan avser investering- och omställningar i fordonsparken respektive spegel-

bilden i finansiering - checkräkningskrediten - av investeringar i fordonsflottan. 

Mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 116,2 112,5 111,3 111,3 

Resultat efter finansiella poster 0,0 -1,0 -1,2 -3,5 

Balansomslutning 122,3 111,6 101,6 102,6 

Investeringar 24,7 22,0 21,5 4,9 

Antal anställda 115 118 125 115 
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Investeringar 

Uddevalla Omnibus planerar att investera i nitton bussar under räkenskapsåret 2020, varav fjorton är 

begagnade fordon för bolagets stadstrafik. Ytterligare tre fordon kalkyleras till Omnibus skoltrafik. 

Härtill ska läggas en turistbuss, i första hand avsedd för den anropsstyrda tågersättningstrafik som 

Omnibus utför samt en så kallad NÄL-buss. Det sist nämnda fordonet finns också upptagen i 

investeringsbudgeten för 2019 och är beställd hos tillverkaren. Produktionstekniska förutsättningar 

innebär att denna buss levereras under första kvartalet 2020. 

Trafikhuvudmannen bestämmer hur bussarna ska utrustas, maximal ålder för de bussar som trafikerar 

visst trafikslag, men också genomsnittsåldern för hela trafikflottan inom sådant trafikslag (t. ex. stads-

trafiken). Operatören investerar i fordon i enlighet med trafikhuvudmannens beslut, som regleras i 

trafikavtal som i sin tur är baserat på upphandlingsunderlaget. 

Budgeterade investeringar i fordon uppgår i allt till 24,7 mkr. Beroende på produktionskapacitet hos 

fordonstillverkare är leveranser, begagnade fordon undantagna, uppskattade till att anlända under 

verksamhetsårets andra hälft. Ytterligare tre fordon, för trafikslaget ”Mellersta Bohuslän”, förbereddes 

för investering och leverans under det budgeterade räkenskapsåret. Enligt leveransplan kan dessa 

avlämnas i december innevarande år. 

Efter en besvärlig situation med brist på (buss-) förare kan en förbättring skönjas. Ett mindre 

bekymmersamt tillstånd innebär bland annat att färre över- och mertidstimmar budgeterats i jämförelse 

med tidigare utfall. 

 

UDDEVALLA TURISM AB (100%) 
 

 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhet 2020 
Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjärtat 

i Bohuslän består. Varpå Uddevalla Turism under året kommer fortsätta arbetet med att förstärka 

Uddevalla som maritim stad, samt aktivt medverka till besöksnäringens tillväxt och utveckling. Via 

bolagets tre affärsområden:  

Skärgårdsbåtarna i Uddevalla  

2020 kommer bolaget fokusera säljarbetet mot nya och gamla samarbetspartners i form av hotell och 

konferensanläggningar och utveckla tematiserade resor. Bröllopsbåtskampanjen fortskrider och ökning 

av bröllopspar från hela världen kan skådas.  

Förstudien Från Väg Till Vatten – utan utsläpp genomfördes 2019 och påvisade en bra effekt för både 

arbetsmiljö och den lokala, regionala och globala miljön om en elektrifiering av flottan genomförs.  

Mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 6,1 6,3 5,9 6,6 

Resultat efter finansiella poster -5,2 -5,4 -5,3 -7,0 

Balansomslutning 7,1 7,1 6,9 14,8 

Investeringar 0,5 0,1 0,3 0,3 

Antal anställda 7 7 7 12 
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Bassholmens Gästhem och Gästhamn 

Ett nytt hyreskontrakt är tecknat för drift av anläggningen om endast ett år. Bolaget kommer att sänka 

gästhemmets dygnshyra på för- och eftersäsong för att öka attraktiviteten för skolklasser och föreningar. 

Ett arbete att ta fram nya reservatsföreskrifter för att underlätta kommersiella aktiviteter på ön arbetas 

fram ihop med Länsstyrelsen. 

Uddevalla Turistinformation med sommaröppen gästhamn 

Hemsidan uddevalla.com förfinas under 2020 och arbetet med bohuslan.com utökas på fler språk. 

Arbetet med appen Upplev Uddevalla och digitala guidningar av olika platser, väl utvalda 

resandeanledningar som strandpromenaden och skalbankarna etc kommer att lanseras på engelska under 

året. Bolaget kommer utöka samarbetet med de Bohuslänska turistorganisationerna och på sikt anställa 

säsongsanställda Bohuslänvärdar. Samarbetet med Destination Uddevalla fortskrider främst via de 

sociala medierna Instagram, Trip Advisor, Facebook och You Tube, men också via en ökad satsning på 

att skapa aktiviteter ihop åt bolagets bästa ambassadörer – medborgarna i kommunen. Segeltävlingar 

som Bohus Racet och event kring detta som Hamnkalaset ska genomföras och ambitionen att få till fler 

tävlingar för att positionera Uddevalla som en självklar plats för regattor och andra maritima 

tillställningar.  

Strategiskt arbete  

Tillsammans ska DU och UTAB arbeta för att se över en ny strukturell organisation, med en gemensam 

hållbar strategi och vision för besöksnäringen och dess tillväxt i Uddevalla. Detta arbete ska omfatta 

alla de funktioner som det idag avsätts resurser för, samt de behov som finns även framåt. I det korta 

perspektivet ska DU och UTAB:s, gemensamma intressen synkas med de resursbehov bolagen har och 

kan samordnas kring. Därtill ska ses över vilka mål, målgrupper och fokusområden bolagen har, för att 

bli effektiva resursmässigt även på lång sikt, för en konkurrenskraftig och hållbar utveckling för att 

skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka. 

 

STIFTELSERNA 
 

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Verksamheten kommer under 2020 i huvudsak att omfattas av nyproduktion, förvaltnings- och 

ombyggnation av fastighetsbeståndet. Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2019 4 670 

lägenheter jämte 734 lokaler. Härtill kommer garage och parkeringsplatser.  

Uddevallahem arbetar med sitt kundlöfte ”en värd för alla” vilket innebär ett omfattade 

värderingsarbete och stärkande varumärkesaktiviteter internt och externt. Uddevallahem har antagit en 

ny vision ”Tillsammans skapar vi ett hållbart liv i Uddevalla”. Det innebär bland annat att vi fortsätter 

med vår miljö- och arbetsmiljöfokus för ett hållbart arbete. Samarbete med andra aktörer i kommunen 

fortsätter för att öka tryggheten och säkerheten i våra områden. Vi har initierat ett projekt tillsammans 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 354,5 337,4 333,7 312,0 

Resultat efter finansiella poster 43,0 41,0 40,0 37,8 

Balansomslutning 2 101,3 2 103,1 2 137,3 2 116,0 

Investeringar 85,0 105,7 105,7 340,4 

Antal anställda 85 80 81 77 
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med Uddevalla Kommun då vi kommer att ta över lokalvård i egen regi, vilket över tid innebär nio nya 

anställningar.  

Under 2020 slutförs ROT-renovering av fastigheten Gullholmen på Skogslyckan som även kallas 

”gröna gården”. Här passar stiftelsen på att bygga om en lokal till en lägenhet. Efter detta projekt 

påbörjas renovering av fastigheten Flatö som också finns på Skogslyckan samt ett mindre 

renoveringsprojekt på Tallvägen. Stiftelsen har också budgeterat en underhållskostnad för balkongerna 

på Nordens väg. Under sista kvartalet planeras uppstart av ROT-projekt på Dalaberg efter löpande 

boendedialog med hyresgästerna inför renoveringen.  

Stiftelsen planerar för att påbörja upphandling samt projektering av nyproduktion på fastigheten 

Bastionen (Strömstadsvägen). 

 

HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att vara 

en aktiv och långsiktig aktör på bostadsmarknaden för Uddevallas bästa. 

 

Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 400 bostadslägenheter i Uddevalla kommun. Stiftelsens 

fastigheter är i gott skick. 114 lägenheter på Walkeskroken i utkanten av centrum står inför en stam-

renovering med planerad start 2020. 

 

Stiftelsen skall succesivt utveckla nya bostäder genom nyproduktion och fastighetsaffärer, där 

upplåtelseformen är hyresrätt. Genom ökad tillgänglighet, bra miljöval och klimatsmart förvaltning 

bidrar stiftelsen långsiktigt till ett hållbart och varaktigt samhälle. 

 

Under 2020 planerar stiftelsen att; 

- inleda förhandlingar och projektering av stambyte i 114 lägenheter på Walkeskroken. 

- utveckla målen för ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. 

- utveckla ca 40 nya hyresrätter på Strömstadsvägen i centrala Uddevalla tillsammans med HSB. 

- delta i projektering av ca 40 hyresrätter i Herrestad vid Spinnrocksvägen mellan Hasselberget 

och Herrestads Kyrka. 

- utreda möjligheter till förtätning vid och intill befintligt fastighetsbestånd. 

- utvärdera fastighetsbeståndet i syfte att avveckla de fastigheter som inte tillför verksamheten 

värde eller uppfyller stiftelsens ändamål. 

 
 
 
 
 
 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 34,9 34,5 34,5 33,5 

Resultat efter finansiella poster 1,5 3,7 0,8 0,0 

Balansomslutning 271,8 276,7 269,2 255,6 

Investeringar 0 41,7 49,0 13,3 

Antal anställda 0 0 0 0 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Verksamheten kommer under 2020 i huvudsak att omfattas av förvaltning av fastighetsbeståndet. 

Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2019 180 lägenheter jämte 20 lokaler. Härtill kommer 

garage och parkeringsplatser.  

Ljungskilehem kommer bland annat genomföra målningsarbete samt arbeta vidare med den yttre miljön. 

För att kunna erbjuda kunderna ett hållbart boende kommer det under året att ges möjlighet till s.k. 

”Urban Gardening”.  

Investering kommer att ske i trygghetsskapande åtgärder som ex. passersystem. 

 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhet 2020 
Stiftelsens huvuduppgift är att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” i enlighet med donator 

Anders Knapes vilja. För närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier. Sedan 2018 delar 

stiftelsen ut 300 000 kr eller 20 000 kr/stipendiat/år. 

Förutom löpande underhåll av stiftelsens byggnader, parkmark och vägar genomförs 2020 bl a 

restaurering av Bikupan. Detta kräver extern finansiering. En byggnadsvårdsplan för stiftelsens 31 

byggnader, varav 26 är byggnadsminnen, följs.  

Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi men för vandrarhemmets del genom 

samarbete med Svenska Turistföreningen, STF. 2020 kommer bokningssystemet att uppgraderas så att 

anläggningen blir bokningsbar via bokningskanalerna Booking och Citybreak vilket förväntas öka 

beläggningen. 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 14,1 13,8 13,8 13,3 

Resultat efter finansiella poster 2,1 1,2 1,2 0,5 

Balansomslutning 81,5 83,0 83,1 85,6 

Investeringar 1,1 0,5 0,5 2,4 

Antal anställda 3 3 3 3 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 2,6 2,1 2,6 2,3 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,2 0,0 -0,4 

Balansomslutning 7,4 7,6 6,3 7,0 

Investeringar 0 0 0 0 

Antal anställda 5 5 6 6 
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Av stiftelsens 493 hektar mark är ca 331 hektar skogsmark. Avverkning av skog sker årligen genom en 

långsiktig skogsbruksplan. 

Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen 

benämns nu distributionsanläggning där provtagningar av det kommunala vattnet sker 4 ggr/år. 

Verksamhet 2020-2022 

Den årliga verksamheten med stipendieutdelning, fastighetsförvaltning, hotell- och vandrarhems-

verksamhet samt skogsskötsel fortsätter som tidigare. Någon eller några av stiftelsens 

byggnadsminnesförklarade hus kommer att restaureras enligt 2007-års byggnadsvårdsplan. Detta kräver 

i huvudsak extern finansiering. 

Övrigt fastighetsunderhåll mm 2020-2021 (utan prioritetsordning) 

• Omtapetsering av möbler i Slottet och Tvåan. 

• Vägunderhåll. Saknas grus på många vägar. Kontinuerligt. 

• Fortsatt dränering söder om badrestaurangen. Planeras. 

 

 

ÖVRIGA FÖRETAG 

UDDEVALLA VATTEN AB (100 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
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 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. 

 

Uddevalla Vatten AB är ett taxekollektiv och ska enligt lag 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.  

För 2020 läggs en ökning av brukningstaxan på 4,0 % och anläggningstaxan 3,0 %. 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 124,2 110,3 114,4 104,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 128,0 1 030,8 1 021,9 928,5 

Investeringar 99,7 93,6 163,4 130,1 

Antal anställda 0 0 0 0 
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Under perioden kommer Uddevalla Vatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen 

i kommunen sätta extra fokus på säkerhet och arbetsmiljö, långsiktig investeringsplan och att arbeta mer 

strategiskt med inköp och upphandlingar med syfte att reducera framtida kostnader.  

 

Perioden innehåller flera omläggningar av ledningar i centrala Uddevalla. Planeringen för detta följer 

centrumarbetet där flera gator byggs om. De flesta övriga omläggningarna följer kommunens 

asfaltsplan. Arbetena minskar mängden ovidkommande vatten till reningsverket och risken för källar-

översvämningar samt risken för akuta vattenläckor. 

En ny vattenreservoar vid Åh skall byggas för att säkra vattenförsörjningen för nya exploaterings-

områden, omvandlingsområden samt leveransen till Orust kommun. En bergssäkring ska ske på 

Skansverket och utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar till befintliga fastigheter på 

Fräknestranden fortskrider. 

 

 

VÄSTVATTEN AB (53 %) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhet 2020 
Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 

Uddevalla kommun. Bolagets roll är att ansvara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 

kommunernas vatten- och avloppsverksamheter samt ekonomi och administration. Detta görs på 

uppdrag av ägarbolagen. 

Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och tillgänglighet. Med 

egna och inhyrda resurser levererar Västvatten AB ett säkert dricksvatten och en god avloppshantering 

i kommunerna. I de fyra kommunerna finns flertalet vattenverk, reningsverk, pump- och tryck-

stegringsstationer och många mil ledningar. 

Budgeterat resultat för 2020 är 0 mnkr, vilket är i linje med bolagets resultatkrav. Bolagets alla kostnader 

och intäkter fördelas mellan ägarbolagen. Bolagets största utgift är personalkostnader. All personal är 

anställd i Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolagen. Alla kostnader och 

intäkter som finns i Västvatten fördelas ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller fördelnings-

nycklar. Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. 

2020 kommer Västvatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i ägar-

kommunerna sätta extra fokus på säkerhet och arbetsmiljö, långsiktig investeringsplan och att arbeta 

mer strategiskt med inköp och upphandlingar med syfte att reducera framtida kostnader. 

 

 

 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 95,7 86,7 85,6 79,8 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 14,8 14,8 14,9 14,8 

Investeringar 0,0 0,7 0,9 0 

Antal anställda 109 103 103 103 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN (64 %) 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhet 2020 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som omfattar Uddevalla, Lysekil och 

Munkedals kommuner. Förbundet styrs av en politiskt sammansatt direktion och utgör även myndighet 

för räddningstjänsten och sotningsverksamheten.  

Inriktningen under kommande år för förbundet består av nedanstående fokusområden: 

• Odla samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer i såväl vardag som i kris. 

• Utveckla förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta 

genomförs en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar, responstid och operativ 

förmåga. 

• Anpassningar till nytt handlingsprogram genomföras. 

• Fortsatt arbete enligt statliga direktiv avseende återtagande av förmåga till civilt försvar. 

• Fortsätta driva samverkan inom Räddsam Västra Götaland. 

• Sträva efter ytterligare kvalitet och förmåga för förbundet över tid i samverkan med NÄRF. 

• Samverkan med kommunala aktörer inom förvaltningar och bolag, blåljusmyndigheter samt 

andra organisationer ska eftersträvas i syfte att upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor 

inom hela förbundets geografiska område.  

• Hantera aktiva åtgärder för att spegla samhällets sammansättning, vilket innebär att 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas vid rekryteringar och jämställdhetsplan 

implementeras.  

• Den fastställda värdegrunden ska bearbetas och bli en naturlig del av vårt vardagliga arbete och 

hjälpa oss att nå våra verksamhetsmål. 

• Samverkan ska fortsatt ske med medlemskommunerna för att underlätta rekrytering till 

framförallt deltidsorganisationen. 

 

  

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2020 2019 2019 2018 

Nettoomsättning 87,8 87,5 85,5 86,1 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 -0,2 -2,2 

Balansomslutning 53,4 50,7 55,7 46,5 

Investeringar 5,4 4,5 7,5 1,8 

Antal anställda 200 200 200 199 
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RESULTATBUDGET 
      

 

 

     Koncernen     Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos
2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 152 2 092 908 900

Verksamhetens kostnader -5 158 -5 035 -4 327 -4 228

Avskrivningar -426 -333 -189 -116

Jämförelsestörande poster 1 - 1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 432 -3 275 -3 608 -3 443

Skatteintäkter 2 747 2 672 2 747 2 672

Generella statsbidrag och utjämning 867 810 867 810

VERKSAMHETENS RESULTAT 182 207 6 39

Finansiella intäkter 7 14 74 71

Finansiella kostnader -71 -65 -70 -55

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 118 156 10 55

Skatt -14 -13

ÅRETS RESULTAT 104 143 10 55
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BALANSBUDGET 

 

 

 

  

Koncernen Kommun

Budget Prognos Budget Prognos

Belopp i mkr 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 10 10 9

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 7 135 6 440 2 469 1 894

Maskiner och inventarier 456 438 165 158

Pågående arbete 634 664 431 479

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och

bostadsrätter 72 74 97 97

Långfristiga fordringar 39 10 3 282 3 232

Summa anläggningstillgångar 8 346 7 636 6 454 5 869

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och exploateringsområden 104 104 58 58

Kortfristiga fordringar 405 418 223 222

Kassa och bank 17 16 16 16

Summa omsättningstillgångar 526 538 297 296

SUMMA TILLGÅNGAR 8 872 8 174 6 751 6 165

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 2 590 2 447 1 790 1 735

Årets resultat 104 143 10 55

Summa eget kapital 2 694 2 590 1 800 1 790

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 59 55 48 46

Uppskjuten skatteskuld 172 159 - -

Övriga avsättningar  31 62 24 54

Summa avsättningar 262 276 72 100

Skulder

Långfristiga skulder 5 005 4 387 4 157 3 553

Kortfristiga skulder 911 921 722 722

Summa skulder 5 916 5 308 4 879 4 275

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 872 8 174 6 751 6 165
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KASSAFLÖDESBUDGET 
 

 

 

 

 

  

    Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos
2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 104 143 10 55

Justering för ej likviditetspåverkande poster 414 355 162 120

Verksamhetsnetto före förändring av 
rörelsekapital 518 498 172 175

Justering för rörelsekapitalets förändring

Förändring av förråd/lager 0 -6 0 7

Förändring av kortfristiga fordringar 13 27 -1 3

Förändring av kortfristiga skulder -10 -82 0 8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 521 437 171 193

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -1 109 -979 -724 -549

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 109 -979 -724 -549

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig utlåning 0 0 0 0

Långfristig utlåning -29 13 -50 -79

Återbetald utlåning 0 0 0 0

Långfristig upplåning 618 427 604 350

Utbetalning av avsättningar 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 589 440 554 271

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 -102 1 -85

Likvida medel vid årets början 16 118 16 101

Likvida medel vid årets slut 17 16 17 16

     Koncernen
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2020-2029 

 

 

 

 

Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2019
2020 2021 2022

2023-

2029

Behov 

kommun-

bidrag 

2020

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

Prövas 

innan 

igång-

sättning

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut 
KS Beslutsstödsystem 3,8 2,8 1,0

KS Brandstation Ljungskile 15,5 5,5 10,0 0,5 0,5

KS Brandstation Uddevalla 144,1 2,1 10,0 80,0 52,0 3,9

SBN

Gator och trafikanordningar i anslutning till ny 

Brandstation Uddevalla 6,0 6,0 0,3

BUN Ny förskola Sundstrand 40,0 29,0 11,0 1,5 3,0

BUN Källdalsskolan inkl storlek+, Sär och Idrott 250,0 223,0 27,0 7,0 15,0

Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm 50,0 40,0 10,0

BUN Ramnerödskolan 303,0 83,0 100,0 80,0 40,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 13,0 14,0 1,0 2,0

BUN Killingen förskola 35,0 10,0 25,0 2,5

BUN Bleket förskola 36,0 16,0 20,0 2,5

BUN Sandersdal 20,0 10,0 10,0 2,0

BUN Unneröd 20,0 10,0 10,0 2,0

BUN Gymnasieskola ombyggnad Transport 10,0 10,0 1,0 1,0

SOC Gruppbostad LSS  Vildvinet 25,0 15,0 10,0 7,4 7,4

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd 20,0 10,0 10,0 7,0

SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 10,0 1,0 9,0 0,5 0,5

SBN Rydingsberg 9,5 0,5 9,0 0,4 0,4

SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen 13,0 1,0 12,0 0,6

SBN Bjursjövägen 5,0 2,5 2,5 0,2 0,2

SBN Gestaltningsprogram strandpromenad, park 5,0 1,0 4,0 0,2

SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 5,0 15,0 0,2 0,9

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärkn.arbeten 505,0 30,0 50,0 85,0 85,0 255,0 3,8 24,3
Prövas 

löpande

KFN Framtidens bad 464,0 41,1 100,0 200,0 122,9 21,2

KFN Tillfälligt bad 30,0 30,0 10,5 10,5

SUMMA 2 067 499 466 530 318 255 34 128

2a. Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar, kommunikationsutrustning 23,4 3,0 2,5 2,4 15,5

KS Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 3,0 3,0 0,5

KS Utökning av arkivlokal 2,0 2,0

KS Ev. nytt personalsystem 9,3 1,0 1,0 7,0 0,3 0,3

BUN Inventarier fordon & IT verksamheter 180,0 30,0 30,0 30,0 90,0

SOC Inventarier i befintlig verksamhet 204,0 9,0 15,0 16,0 17,0 147,0

SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 21,5 2,0 3,5 2,0 14,0

KFN Inventarier och maskiner 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

KFN Konstgräs, Undavallen 2,6 2,6

KFN Konstgräs, Fridhems- och Rimnersvallen 5,6 5,6

SUMMA 501 10 61 64 60 307 0 1

2b Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
KFN Kulturskolan, Skolgatan 4 35,0 5,0 20,0 10,0 1,7 X

SBN Planerat underhåll - fastigheter 400,0 40,0 40,0 40,0 280,0

SBN

Planerat underhåll - gator, vägar och allmän 

platsmark 250,0 25,0 25,0 25,0 175,0 0,6 6,0 X

SUMMA 685 0 70 85 75 455 1 8

3. Profilinvesteringar 
SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan) 15,0 10,0 5,0 0,7 0,7

SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 15,0 0,7 0,7

SBN Å-rummet 30,0 1,0 29,0 1,4

SBN
Ombyggn Sundbergstorget Etapp 2 
(Lagerbergsgatan) 3,0 3,0 0,1 0,1

SBN Julbelysning 2,0 1,0 1,0 0,1 0,2

KFN Konstnärlig utsmyckning 30,0 3,0 3,0 3,0 21,0 0,05 0,1

SUMMA 95 11 27 4 3 50 2 3
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Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2019
2020 2021 2022

2023-

2029

Behov 

kommun-

bidrag 

2020

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

Prövas 

innan 

igång-

sättning

4. Expansionsinvesteringar 
KS Kameraövervakning offentlig plats 0,4 0,4 0,1 0,1

BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Ny förskola norr Dalaberg 1:1 60,0 2,0 25,0 33,0 5,0

BUN Ny förskola Söder/Centrum 45,0 45,0 3,5

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 30,0 15,0 15,0 2,0

BUN Hälle 1 om/nybyggnad 45,0 15,0 30,0 3,5

BUN Ny förskola Hälle 2 45,0 25,0 20,0 3,5

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 45,0 3,5

BUN Forshälla/Ammenäs förskola 45,0 45,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 45,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 30,0 2,0

BUN Moduler och övriga lokallösningar 20,0 20,0 3,0 3,0

BUN Äsperöd skola ombyggnad 70,0 35,0 35,0 5,0

BUN Ljungskileskolan om- och tillbyggnad 500,0 20,0 480,0 33,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 250,0 15,0 235,0 15,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 250,0 15,0 235,0 15,0

BUN Forshälla/Ammenäs skola 250,0 250,0 15,0

BUN Bokenäs skola ombyggnad 10,0 2,0 8,0 1,0

BUN Herrestadsskolan reinvestering 50,0 15,0 35,0 3,0

BUN Brandlarm skolor, förskolor 1,0 1,0

BUN
Gymnasieskola ca 500 elever (+idrottshall) (alt 

Sinclair) 300,0 300,0 20,0

SOC Servicebostad LSS 20,0 10,0 10,0 5,0

SOC Gruppbostad LSS  20,0 10,0 10,0 7,0

SOC Servicebostad LSS 20,0 10,0 10,0 5,0

SOC Gruppbostad LSS  20,0 10,0 10,0 7,0

SOC Gruppbostäder, servicebostäder LSS  140,0 140,0 43,0

SOC Nytt Äldreboende 20 platser 80,0 15,0 40,0 25,0 13,0 X

SOC Nytt Äldreboende 40 platser 250,0 250,0 25,0

SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 58,0 6,0 2,0 3,0 3,0 44,0 0,4 3,7

SOC
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber 

el. alternativ för personal och brukare 48,0 3,0 3,0 3,0 4,0 35,0 1,0 5,1

SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2

SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,1

SBN Kasenabbevägen 10,0 10,0 0,5

SBN

Mindre investeringar för genomförande av 

handlingsplaner 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,5
4,5

SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2

SBN Gatuombyggnad VA sanering 20,0 2,0 2,0 2,0 14,0 0,1 0,9

SBN Fastighetsförvärv strategiska och lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,2 1,5

SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,2

SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 0,5

SBN Skarsjövallen gator 56,0 56,0 2,5

SBN Temalekplats Ljungskile och centrala Uddevalla 10,0 10,0 0,5

SUMMA 3 243 9 100 229 294 2 612 5 279

TOTAL 6 592 529 724 912 749 3 679 41 418

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen 201,5 11,4 27,4 89,5 57,7 15,5 0,6 5,2
Barn och utbildning 3 162,0 348,0 291,0 330,0 270,0 1 923,0 13,5 202,0
Socialnämnden 905,0 43,0 60,0 67,0 84,0 651,0 8,8 128,2
Samhällsbyggnad 1 656,0 45,0 189,5 197,0 196,5 1 028,0 8,1 49,1
Kultur och fritid 617,2 41,1 145,6 228,0 140,9 61,6 10,5 33,5
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm 50,0 40,0 10,0
TOTAL 6 592 529 724 912 749 3 679 41 418
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Kommunfullmäktiges beslut: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommun-

styrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 387,6 mkr 

respektive 3 412,1 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 801 mkr 

för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2020,  

att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2019-

2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om 

kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 

justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att besluta om 

användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 

investeringar som blir färdigställda under 2020, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som redovisas,  

att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5 %,   

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2020 senast under 

november månad 2019,  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av 

kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden,  

att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020, 912 mkr för 2021 samt 749 mkr 

för 2022, 

att investeringar med projektstart 2020 och 2021 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 

behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna för 

en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 

att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan igångsättning, 

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Socialnämnden att tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden och barn-och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande, 

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att tillsammans 

med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om användande av avsatta medel om 30 mkr av 

effektiviseringsfonden 2020.  
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Bilaga 1 Beräkning demografi   
 

 

 

BERÄKNING DEMOGRAFI 2019 - 2029

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 157,4 37,2 112,7 141,1 301,8 301,8 301,8 873,8 873,8 873,8

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 57% 100% 95% 8% 20% 18% 4% 12% 14%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos (juni 2018)

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+

2019 (föreg prognos) 3 615 4 965 6 945 1 925 8 620 1 705 1 625

2020 ny prognos -135 65 125 35 20 20 50

2021 65 80 145 60 145 15 15

2022 60 70 105 50 75 60 30

2023 35 10 80 50 25 75 25

2024 75 10 80 50 20 85 25

2025 50 10 65 25 -25 115 35

2026 35 35 15 70 -15 105 25

2027 10 50 55 60 75 20 65

2028 0 70 55 55 15 60 75

2029 -10 65 75 -15 80 10 80

3 800 5 430 7 745 2 365 9 035 2 270 2 050

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2020 -14 209 1 016 9 103 2 961 -1 129 789 2 161 5 685 8 635 7 506

2021 6 841 1 251 10 559 5 076 23 727 5 719 1 621 1 705 9 045 32 772

2022 6 315 1 094 7 646 4 230 19 285 2 958 6 484 3 411 12 853 32 139

2023 3 684 156 5 826 4 230 13 896 986 8 105 2 842 11 934 25 829

2024 7 894 156 5 826 4 230 18 106 789 9 186 2 842 12 817 30 923

2025 5 263 156 4 733 2 115 12 267 -986 12 428 3 979 15 421 27 689

2026 3 684 547 1 092 5 922 11 245 -592 11 347 2 842 13 598 24 843

2027 1 053 782 4 005 5 076 10 915 2 958 2 161 7 390 12 510 23 425

2028 0 1 094 4 005 4 653 9 752 592 6 484 8 527 15 603 25 355

2029 -1 053 1 016 5 462 -1 269 4 156 3 155 1 081 9 096 13 332 17 488

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2020 -14 209 1 016 9 103 2 961 -1 129 789 2 161 5 685 8 635 7 506

2021 -7 368 2 267 19 662 8 037 22 598 6 508 3 782 7 390 17 680 40 278

2022 -1 053 3 361 27 308 12 266 41 883 9 466 10 267 10 801 30 534 72 417

2023 2 631 3 518 33 134 16 496 55 779 10 452 18 372 13 643 42 467 98 246

2024 10 525 3 674 38 959 20 726 73 884 11 241 27 558 16 486 55 284 129 169

2025 15 788 3 830 43 693 22 841 86 151 10 255 39 986 20 465 70 706 156 857

2026 19 471 4 377 44 785 28 763 97 396 9 663 51 334 23 308 84 304 181 701

2027 20 524 5 159 48 790 33 839 108 312 12 621 53 495 30 698 96 814 205 125

2028 20 524 6 253 52 795 38 491 118 064 13 213 59 979 39 225 112 417 230 481

2029 19 471 7 270 58 257 37 222 122 220 16 368 61 060 48 321 125 749 247 969

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-09 Dnr KS 2020/00049 

  

 

Handläggare 

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

 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 

privata utförare 

Sammanfattning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 
huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  
  
Utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare inom ramen för programmet för 
uppföljning och insyn, i Uddevalla kommun, ska vara de riktningar och strategier som 
kommunfullmäktige och respektive nämnd har beslutat om i sina styrkort. 
Uppföljningen ska också följa kommunens riktlinjer för styrning och ledning, för att 
skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande och utveckling av 
verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att med utgångspunkt från programmet 
reglera på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska 
ges möjlighet till insyn. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 
ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 
utförare.  
 
Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 
program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 
kommande år. Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för 
genomförda uppföljningar under föregående år.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 
Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 
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Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-09 Dnr KS 2020/00049 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Barn och utbildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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1. Bakgrund och regelverk 

 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 

huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

  

Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar som framgår 

av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. 

 

1.1 Definitioner 

1.1.1 Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen 

regi eller av en privat utförare. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig för att 

tillhandahålla tjänster med tillfredsställande och lagenliga kvaliteter till kommunens 

invånare. Kommunen är dock inte huvudman för fristående skolor och förskolor och 

dessa omfattas inte heller av detta program för uppföljning och insyn.  

1.1.2 Privata utförare 

Privata utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ 

som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt 

privat aktör utan kommunalt ägande. 

 

Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF) eller att valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) införs samt att avtal tecknas med de privata utförarna. Exempel 

på privata utförare är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, 

idéburna organisationer och kooperativa föreningar. 
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1.2 Gamla avtal 

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i detta program, förändrar ej 

gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. 

Det är dock möjligt för parter som vill omfattas av programmet för uppföljning och 

insyn att omförhandla så att de blir en del av det. 

2. Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa generella mål 

och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare. I Uddevalla kommun 

finns riktningar och strategier uppsatta i kommunfullmäktiges samt respektive nämnds 

styrkort. Det är dessa som ska vara utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare 

inom ramen för programmet för uppföljning och insyn. Uppföljningen ska också följa 

kommunens riktlinjer för styrning och ledning, för att skapa en gemensam struktur för 

arbetet med planering, genomförande och utveckling av verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i detta program 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamheten: 

• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan 

komma att gälla. 

• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på 

vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges 

möjlighet till insyn. 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

Uppsiktspliktsmöten äger rum vår och höst och det är under vårmötet som återkoppling 

sker. 

3. Uppföljning 

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen görs i huvudsak av 

fyra skäl: 

• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal. 

• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. 

• För att identifiera avvikelser från avtal. 

• Möjliggöra allmänhetens insyn. 
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Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 

också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. I avtalen ska det 

säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt vid vilken 

tidpunkt nödvändiga och specificerade uppgifter rapporteras till kommunen, i nationella 

register eller till andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 

uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

 

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte 

strider mot lag eller annan författning. Den information som utföraren lämnar till 

Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (2018:558) om 

företagshemligheter. 

3.1 Plan för uppföljning 

Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 

program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 

kommande år. Planen ska omfatta samtliga privata utförare, bifogas nämndens 

verksamhetsplan. Planen ska innehålla: 

• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar. 

• Vad som ska följas upp. 

• Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 

• Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna. 

• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av 

tidigare uppföljningar). 

• Tidplan. 

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

3.2 Redovisning av uppföljning 

Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för genomförda 

uppföljningar under föregående år. Vid det tillfället presenteras också en åtgärdsplan i 

de fall då brister har identifierats i någon verksamhet. Resultaten av föregående års 

genomförda uppföljningar ska presenteras utifrån följande punkter: 

• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer. 

• Utvärdering av levererad tjänst. 
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• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, 

godkännanden och tillstånd för uppdraget. 

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 

kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. 

Huvudsakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 

4. Allmänhetens rätt till insyn  

Allmänheten ska ges skälig insyn i verksamheterna. Den information som presenteras 

av kommunen för respektive utförare ska vara saklig, relevant, jämförbar och 

lättillgänglig. Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information 

som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 

privat utförare (8 kap. 18 § KL). 

 

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska 

göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin 

begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna 

uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan 

författning. 

 

Den information som utföraren lämnar till Uddevalla kommun ska inte anses utgöra 

företagshemligheter enligt lag (2018:558) om företagshemligheter 

 

5. Meddelarfrihet för anställda 

Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig att utföraren i sin verksamhet 

uppfyller kraven i lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. 
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Handläggare 

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

 

Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande 

riktlinjer för produktanvisningar 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse föreslår en förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer respektive 
produktanvisningar för förskrivna personliga hjälpmedel.  
 
Den beslutsprocess som idag gäller för kommunerna kring förändringar i Handbok får  
personligt föreskrivna hjälpmedel bedöms som otydlig och alltför komplicerad. I 
nuläget är beslutsgången att förändringar i riktlinjen bereds och hanteras av 
beredningsgruppen Handbok och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska 
produkter. VästKoms styrelse beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i 
kommunerna att fatta beslut om att fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i 
riktlinjerna ska i sin tur fastställas av utsedd person i respektive kommun efter 
rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.  
 
För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses förslag att beslut om riktlinjer  
framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska 
fattas av VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om 
riktlinjer till VästKoms direktör. 
 
Förändringen, som är fram-tagen i dialog med kommunerna och tillstyrks av 
socialnämnden.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15. 
Socialnämndens protokoll 2019-12-17 § 197. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-11-07.      
Följebrev gällande förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer 
för produktanvisningar, 2019-10-25.  
Fyrbodals kommunalförbunds protokoll om förslag från VästKom på förenklad 
beslutsprocess gällande riktlinjer för produktanvisningar 2019-09-19.  
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse om förslag från VästKom på förenklad 
beslutsprocess gällande riktlinjer för produktanvisningar, 2019-06-26. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att ställa sig bakom förslag till förenklad beslutsprocess för förskrivna personliga 
hjälpmedel vilket innebär att beslut om riktlinjer och förändringar i 
produktanvisningarna från och med l oktober 2019 fattas av VästKoms styrelse eller 
VästKoms direktör.    
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Socialnämnden 
Fyrbodals kommunalförbund 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2019-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr SN 2019/00234  

Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande 
riktlinjer för produktanvisningar 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse föreslår en förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer respektive 
produktanvisningar för förskrivna personliga hjälpmedel. Förändringen, som är fram-
tagen i dialog med kommunerna, innebär att VästKoms direktör eller styrelse kan 
besluta om riktlinjer och förändringar i produktanvisningar i stället för att de skickas till 
49 kommuner för beslut.    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-12-04 § 47. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-11-07. 
Följebrev gällande förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer 
för produktanvisningar, 2019-10-25. 
Fyrbodals protokoll om förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande 
riktlinjer för produktanvisningar 2019-09-19.  
Fyrbodals tjänsteskrivelse om förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess 
gällande riktlinjer för produktanvisningar, 2019-06-26.  

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ställa sig bakom förslag till förenklad beslutsprocess för förskrivna personliga 
hjälpmedel vilket innebär att beslut om riktlinjer och förändringar i produktanvis-
ningarna från och med l oktober 2019 fattas av VästKoms styrelse eller VästKoms 
direktör. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2019-12-17 
Ann-Charlott Gustafsson, Merja Henning 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2019-12-23 
Avdelningschef Hälso-och sjukvård Christer Fransson 
Enhetschef Hälso-och sjukvård Anna Andersson 
MAS Christel Schemmel 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Avdelningschef Christer Fransson 
Telefon 0705226044 
christer.fransson@uddevalla.se 

 

Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande 

riktlinjer för produktanvisningar 

Sammanfattning 

.VästKoms styrelse föreslår en förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer respektive 
produktanvisningar för förskrivna personliga hjälpmedel. Förändringen, som är 
framtagen i dialog med kommunerna, innebär att VästKoms direktör eller styrelse kan 
besluta om riktlinjer och förändringar i produktanvisningar i stället för att de skickas till 
49 kommuner för beslut     

Beslutsunderlag 

Fyrbodals protokoll om förslag från VästKom 190919 
Fyrbodals tjänsteskrivelse om förslag från VästKom 190626 
Följebrev gällande förslag 191025 
Tjänsteskrivelse 191107    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att  ställa sig bakom förslag till förenklad beslutsprocess för förskrivna personliga 
hjälpmedel vilket innebär att beslut om riktlinjer och förändringar i produkt-
anvisningarna från och med l oktober 2019 fattas av VästKoms styrelse eller VästKoms 
direktör. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Den beslutsprocess som idag gäller för kommunerna kring förändringar i Handbok får 
personligt föreskrivna hjälpmedel är otydlig och alltför komplicerad. I nuläget är 
beslutsgången att förändringar i riktlinjen bereds och hanteras av beredningsgruppen 
Handbok och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska produkter. VästKoms 
styrelse beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i kommunerna att fatta 
beslut om att fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i riktlinjerna ska i sin tur 
fastställas av utsedd person i respektive kommun efter rekommendation från 
Ledningsrådet för medicintekniska produkter. 
För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses förslag att beslut om riktlinjer 
framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska 
fattas av VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om 
riktlinjer till VästKoms direktör. 
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Roger Granat Christer Fransson 
Socialchef Avdelningschef 

Expediera till 
Christer Fransson 
Christel Schemmel 
Anna Andersson 
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Riktlinjer hjälpmedel 

Sam ma nträdesproto ko Il 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2019-09-19 

UDDEVALlA KOMMUN 
Socialtjänsten stadshuset 

Diarienummer: 2019- 889 
Paragrafer: 50- 65 

Sida 5 (20) 

2019 -10- 2 5 
Diilrieplonb. 

VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad beslutsprocess gällande 

riktlinjer för produktanvisningar. Förändringar arbetas fram i dialog med kommunerna vilket bedöms 

bidra till en god förankring. Detta gör att VästKoms styrelse föreslår att beslut om förändringar i 

produktanvisningar kan delegeras till Västkoms direktör. 

Ärendet presenterades av Martin Carling, förbundsordförande. 

Tjänsteskrivelse bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta i enlighet med VästKoms 

styrelses beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut om 

förändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att ställa sig 

bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer samt gällande att beslut om 

förändringar i produktanvisningarna från och med 1 ol<tober 2019 fattas av VästKoms direktör. 

Direktionen beslutar 

Att besluta i enlighet med VästKoms styrelses beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för 

beslut om riktlinjer samt beslut om förändringar i produktanvisningar. VästKorns styrelse 

rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande 

beslut om riktlinjer samt gällande att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med 1 

oktober 2019 fattas av VästKoms direktör. 

Att uppdra kansliet att expediera beslutet. 

Justerare: Utdragsbestyrka n de: 

~ 
;/ 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt 
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2019-06-26 UDDEVALLA KOMMUN 

Socialtjänsten stadshuset 

2019 -10- 2 5 
Di o ria 
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Beslutsprocess för förändringar i riktlinjer och produktanvisningar 

Förslag till beslut 

• AU beslutar att föreslå direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 

beslut gällande fårslag till fårändrad beslutsprocess får beslut om riktlinjer samt beslut 

om fårändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar 

kommunerna att ställa sig bakom fårslag till fårändrad beslutsprocess gällande beslut 

om riktlinjer samt gällande att beslut om fårändringar i produktanvisningarna från och 

med l oktober 2019 fattas av VästKoms direktör. 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse har skickat ut ett fårslag till kommunerna om en fårenklad beslutsprocess 

gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. Förändringar arbetas fram i dialog med 

kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring, detta gör att VästKom föreslår att 

beslut kan fattas i deras styrelse respektive av direktör. 

Beskrivning av ärendet 

Den beslutsprocess som idag gäller får kommunerna kring fårändringar i Handbok får 

personligt föreskrivna hjälpmedel är otydlig och alltfår komplicerad. I nuläget är 

beslutsgången att fårändringar i riktlinjen bereds och hanteras av beredningsgruppen Handbok 
och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska produkter. VästKoms styrelse 

beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i kommunerna att fatta beslut om att 

fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i riktlinjerna ska i sin tur fastställas av utsedd 

person i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska 
produkter. 

För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses fårslag att beslut om riktlinjer 

framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska fattas av 

VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om riktlinjer till 

VästKoms direktör. 

Fyrbodals kommunalförbund- 14 kommuner samarbetar för tillväxt 
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Bedömning och synpunkter 

VästKoms styrelses bedömning är att förändringar i riktlinjer respektive produktanvisningar 

är väl genomarbetade med beredning, förankring och dialog med vårdgivarrepresentanter flera 

gånger under processen. Detta torde innebära att beslutet om förändringar i riktlinjer och/eller 

produktanvisningar är tillräckligt väl beredda för att besluten ska kunna fattas av VästKoms 

styrelse respektive direktör. 

Fyrbodals kommunalförbund har inget övrigt att tillägga till VästKoms bedömning. 

Finansiering 

Förslaget innebär inga kostnader. 

Koppling till mål 

Arbetet med riktlinjer hanteras i huvudsak genom VästKom. För Fyrbodals 

kommunalförbunds del är arbetet kopplat främst till Mål 7- Invånarna ska erbjudas en god, 

jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg. 

Ansvarig tjänsteperson 

Jeanette Lämmel 

Förbundsdirektör 

Fyrbodals kommunalförbund 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Kontaktcenter < Kontaktcenter@uddevalla.se> 
den 25 oktober 2019 08:41 
Funktionsbrevlåda Socialtjänsten 
VB: Expediering av beslut Riktlinjer hjälpmedel [2019MC37489] 
Expediering av beslut §52 Riktlinjer av hjälpmedel.pdf; TJÄ 190626 beslutsprocess 
riktlinjer hjälpmedel.pdf; Avsluta _ beslut_domar.pdf 

Från: Carina Ericson <carina.ericson@fyrbodal.se> 
Skickat: den 25 oktober 2019 08:30 
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Bengtsfors kommun 
<kommun@bengtsfors.se>; Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; Vänersborgs kommun 
<kommun@vanersborg.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Orust kommun 
<kommun@orust.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; Strömstads kommun 
<kommun@stromstad.se>; Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>; Färgelanda kommun 
<kommun@fargelanda.se>; Åmåls kommun <kommun@amal.se>; Lysekils kommun 
<registrator@lysekil.se> 
Ämne: Expediering av beslut Riktlinjer hjälpmedel 

Hej, 

Vänligen se bifogat beslut och tjänsteskrivelse angående riktlinjer hjälpmedel från Västkom. 

Varje kommun förväntas skicka in protokoll till Fyrbodals kommunalförbund på beslut fattat om förändrad 
beslutsprocess enligt rekommendationen från Västkom, enligt bifogade handlingar. 

Med vänlig hälsning 

Carina Ericson 
Administrativ chef 

Fyrbodals kommunalförbund 

Telefon/mobil: 0522-44 08 41 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla 
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www .fyrbodal.se 
Facebook 
Twitter 
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Handläggare 

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

 

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende 

fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  
 
Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  
2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 
byggnadsskyldighet. Exploatören har nu beviljats bygglov och har säljstartat projektet. 
  
Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och har därför inte 
byggstartat projektet. OBOS Mark AB har därför ansökt om att skjuta fram datum för 
byggstart.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-04-01. Är 
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 439. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23  
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB samt marköverlåtelseavtal och 
tidigare tillägg till marköverlåtelseavtal.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och 
OBOS Mark AB, 
 
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.    
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
OBOS Mark AB, jämte undertecknat avtal 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 439 Dnr SBN 2019/00340  

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  
  
Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  
2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 
byggnadsskyldighet. Exploatören har nu beviljats bygglov och har säljstartat projektet.  
  
Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och har därför inte 
byggstartat projektet. OBOS Mark AB har därför ansökt om att skjuta fram datum för 
byggstart.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-04-01. Är 
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB samt marköverlåtelseavtal och 
tidigare tillägg till marköverlåtelseavtal.    

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 föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och 
OBOS Mark AB. 
  
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-10-22 
Mikael Staxäng 
Maria Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-10-25 
Samhällsbyggnad 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2019-09-23 Dnr SBN 2019/00340  

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 
Telefon 0522-69 64 97 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende 

fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  
 
Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  
2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 
byggnadsskyldighet. Exploatören har nu beviljats bygglov och har säljstartat projektet.  
 
Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och har därför inte 
byggstartat projektet. OBOS Mark AB har därför ansökt om att skjuta fram datum för 
byggstart.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-04-01. Är 
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB samt marköverlåtelseavtal och 
tidigare tillägg till marköverlåtelseavtal.     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och 
OBOS Mark AB. 
 
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.   
 
 
 
 
Carina Johansson Adam Gistedt 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
 























 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-16 Dnr KS 2019/00919 

  

 

Handläggare 

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

 

Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning 

Väst AB avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Markbygg Anläggning Väst AB har träffat 
marköverlåtelseavtal antaget i kommunfullmäktige 2017-12-13 avseende fastigheten 
Forshälla-Sund 1:266. I avtalet ställs krav på att grundbotten för samtliga fyra hus ska 
vara färdigställda inom 18 månader från avtalets tecknande. På grund av försening i 
projektet har byggnadsskyldigheten ej uppfyllts inom utsatt tid och exploatören har 
därför ansökt om att skjuta fram datumet för byggstart.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat förslag om tillägg 
till marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-06-01. 
Är projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 440. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25.  
Tillägg till Marköverlåtelseavtal undertecknat av Markbygg Anläggning Väst AB samt  
Marköverlåtelseavtal.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Markbygg 
Anläggning Väst AB, 
 
att beslut om eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej 
byggstartats inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.    
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Markbygg Anläggning Väst AB, jämte undertecknat avtal 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 440 Dnr SBN 2019/00680  

Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning Väst 
AB avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Markbygg Anläggning Väst AB har träffat 
marköverlåtelseavtal antaget i kommunfullmäktige 2017-12-13 avseende fastigheten 
Forshälla-Sund 1:266. I avtalet ställs krav på att grundbotten för samtliga fyra hus ska 
vara färdigställda inom 18 månader från avtalets tecknande. På grund av försening i 
projektet har byggnadsskyldigheten ej uppfyllts inom utsatt tid och exploatören har 
därför ansökt om att skjuta fram datumet för byggstart. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-06-01. Är 
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25 
Tillägg till marköverlåtelseavtal undertecknat av Markbygg Anläggning Väst AB 
Marköverlåtelseavtal     

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 föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun Markbygg 
Anläggning Väst AB 
  
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
 
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 
Ansvarig handläggare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2019-09-25 Dnr SBN 2019/00680 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 
Telefon 0522-69 64 97 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning 

Väst AB avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Markbygg Anläggning Väst AB har träffat 
marköverlåtelseavtal antaget i kommunfullmäktige 2017-12-13 avseende fastigheten 
Forshälla-Sund 1:266. I avtalet ställs krav på att grundbotten för samtliga fyra hus ska 
vara färdigställda inom 18 månader från avtalets tecknande. På grund av försening i 
projektet har byggnadsskyldigheten ej uppfyllts inom utsatt tid och exploatören har 
därför ansökt om att skjuta fram datumet för byggstart. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-06-01. Är 
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25 
Tillägg till marköverlåtelseavtal undertecknat av Markbygg Anläggning Väst AB 
Marköverlåtelseavtal      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun Markbygg 
Anläggning Väst AB 
 
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.   
 
 
 
 
Carina Johansson Adam Gistedt 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
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TILLÄGG TILL MARKÖVPNTÅTPISEAVTAL

1. Parter

Markbygg Anläggning Väst AB (org.nr: 556581-2491)
Bultvägen 4
45I75 Uddevalla, nedan kallad exploatören

Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397)
45181 Uddevalla, nedan kallad kommunen

a

t

2. Bakgrund
Kommunen och exploatören har träffat marköverlåtelseavtal undertecknat av exploatören
2017 -10-27 (bilagt som bilaga) avseende fastigheten Forshälla-S und, 7:266. På grund av
försening i projektet har byggnadsskyldigheten i avtalets punkt "8.7 Hävning" ej uppfullts
inom utsatt tid. Parterna är nu därför överens om följande tillägg till marköverlåtelseavtalet.

3. Ny formulering av avtalets punkt 8.7 Hävning
Exploatören ska senast2020-06-01 byggstarta projektet. Med byggstart menas att
bottenplattan för samtliga fyra flerbostadshus inom fastigheten skall vara gjutna och klara.

Om exploatören inom utsatt tid inte byggstartat projektet kommer kommunen häva
överlåtelsen av fastigheten. Hävning av överlåtelsen skall ske skriftligen. Vid ftirfallet avtal
återgår fastigheten till kommunen och 50oÄ av handpenningen återbetalas till exploatören,
resterande del av handpenningen tillfaller kommunen.

Ingen av partema har rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller skadestånd med
anledning av en sådan hävning.

I allt övrigt gciller tidigare undertecknat marköverlåtelseavtar.

4. Tvist
Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

5. Giltighet
Detta tillägg till marköverlåtelseavtal är endast giltigt under förutsättning4att det
godkännsgenombeslutavKommunfullmäktigesenastffid!

D-'s-ö, xu
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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För Uddevalla kommun

Uddevalla 2019 -.

Ingemar Samuelsson
Ordf. Kommunstyrelsen

Peter Larsson Kommundirektör

Bilagor:
Marköverlåtelseavtal

För Markbygg Anläggning Väst AB

Uddevalla 201

Stefan
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l. Parter
Markbygg Anläggning Väst AB (org.nr 5565gl-2491)
Bultvägen 4
451 75 Uddevalla, nedan kallade exploatören

Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397)
451 8l Uddevalla, nedan kallad kommunen

2. Bakgrund och syfte

Detta avtal reglerar exploateringen av det område som omfattas av detaljplan ftir
bostadsområdet SUNDSKOGEN, 1 4g5K-p 1 0/l 5, nedan kallad detaljplanen.

Avtalet avser det exploateringsområde som i dctaljplanen kallas ,,Kvartet nr 2',,
och är beläget i slutet av västra Sundskogsvägen, i sundsstrand, Uddevalla.
Detaljplanen möjliggör inom Kvartcr nr 2 uppftirande av bostäder.

Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet,
utan området är utbyggt av kommunen och överlämnat till sundsstrands
samfiill i ghetsft)rening.

Parterna har 2014-08-07 tccknat ett markanvisningsavtal (läs marköverlåtelseavtal)
i avsikt att exploatera den västra halvan av Kvarter nr 2. Avtalad byggnation
innefattade ett lamellhus och två punkthus. Totalt på kvarteret plan".ades ,e"
flerbostadshus, varav två tamellhus och fyra punkthus. Avtalet innehåller även en
option på resterande del av kvarter 2, som innebär att när lorsta etappen är genom-
ftird kan exploatören ha företräde att örhandla om exploatering av delområde 2.

Ett år senare (2015-08-20) tecknades ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet där
exploateringsområdet omfattning justerades och byggnationen innefattåde istället
tre lamellhusen. Planerna ör hela Kvarter nr 2 kompletterades därmcd med ett
lamellhus (nu totalt sju byggnadskroppar).

Detta avtal avser resterande del av kvarter nr 2, Forshälla-Sund l:z66,och de fyra
återstående punkthusen. Avtalsområdet har markerats med röd begränsningslinje
på bifogad karta, bilaga L

3. Detaljplan

3.I Beslvivning
Detaljplanen möj liggör uppörande av bostäder med en maximal taknockhöjd på
80 meter över nollplanet, och maximalt en fiärdedel av kvarterets yta får bebyggas.
Kommunen är inte huvudman ftir den allmiinna platsmarken inom planområdet.
Huvudmannaskapet är enskilt och Sundsstrands samfiill i ghetsforening ansvarar för
drift och underhåll. All
Forshälla-Sund ga:15

allmän platsmark ingår i gemensamhetsanläggningen



4. Marköverlåtelser

4.I Marköverlåtelser
Kommunen överlåter härmed Uddevalla Forshälla-Sund l:266, vilken utgör
kvartersmark i detaljplanen och som har markerats med rött på bifogad karta, bilaga I
Området har en areal på 9 581 kvm och omnämns nedan som delomräde2.

Delområdc 2 överlåtes i befintligt skick. Köparen har haft tillftitle att på tillfreds-
ställande sätt inspektera fastigheten och att underrätta sig om befintliga inskränkningar
i ftirfogandet över fastigheten. Friskrivningen nedan gäller även dolda fel.

4.2 Köpeskilling
Delområde 2 överlåts för en överenskommen köpeskilling av 1000 kr/m2 BTA
(bygglovgiven BTA). Om byggnationen sker enligt bygglovsgivna ritningarna20lT-
1 0- 1 2 blii köpeskilling cn 6 392 000kr (6392 mz BTA), vilket även är lägsta nivån for
köpeskillingen. Den kan komma att justeras om bygglovet justcras, och köpeskillingen
kommer då att justeras uppåt med 1000 kr per överstigande kvm BTA. Skulle
hygglovet skilja sig stort från de ritningar som ligger till grund ftir ftirhandlingen ska
parterna omforhandla avtalet. Med stort innebär antingen fler huskroppar eller att antal

lägenheter ökar med mer än fyra i antal.

Handpenning om ca l0% (632 000k) erläggs senast två veckor efter att Kommun-
fullmäktige fattat beslut om att godkänna detta avtal enligt punkt 8.4.

Äterstående del av köpeskilling (minst 5 760 000kr) erläggs när trxploatören uppfullt
byggnadsskyldi gheten i hävningsvillkortet enligt punkt 8.7 och fastighetsbildning
enligt punkt 5.5 avslutats och vunnit laga kraft. Om betalning ej sker på överens-

kommen tid skall dröjsmålsränta utges enligt räntelagen på obetalt belopp tills
betalning sker.

4.3 Köpebrev
Köpebrev uttärdas när exploatörens skyldighcter enligt punkt 4.2har fullgjorts och
slutbetalning skett. Exploatören svarar fiir inskrivningskostnaderna vid ansökan om
lagfart, pantbrev och inteckningar, samt svarar för övriga med köpet f<jrenade

kostnader.

Lagfart får endast sökas på köpebrevet.

4.4 Tilltrdde
Tilltrade sk-er så- snart k-öpet fi-rllg;orts enligt punk-ten 4.3.

Före tillträdesdagen äger exploatören rätt att, efter överenskommelse med

kommunens planeringsavdelning, utftira ftirberedande undersökningar och arbeten
på området ftir att kunna uppfylla byggnadsskyldigheten.

Om exploateringen inte fullfoljs örbinder sig exploatören att återställa marken
ursprungligt skick, om kommunen så fordrar.



4.5 Kastnader och inttikter
Kommunen ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för delområde 2
om de avser tiden fore tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår
betalningsskyldigheten på exploatören, som då också erhåller o*råd.t* avkastning
från denna tidpunkt.
Inträde och därmed utdebiteringar från gemensamhetsanläggningen Forshälla-Sund
ga:15 övergår från och med dagen då detta avtal blir giltigt enligt punkt g.4.

Vad avser fastighetsskatten är parterna inftirstådda med att betalningsskyldigheten
åvilar den av parterna som är ägare till den blivande fastigheten den I januaii
respektive år. Dock har parterna enats om att avräkning och ftirdelning av fastig-
hetsskatten ska ske partcrna emellan per tillträdesdagen på sätt som anges ovan,

Motsvarande gäller fiir intäkter.

4. 6 Penninginteckningar
Kommunen garanterar att delområde2 pätillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

4.7 Servitut och andra rrittigheler
Delområde 2 (Forshälla-Sund l:266) belastas vid vändzonen av en ledningsrätt ftir
VA-ledningar ( 1 485K- I 2/ I 5 4.1). Kommunen garanterar att fastigheten, på
tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut eller nyttjanderätter åin vad som
framgår av detta avtal.

4. 8 Andel i gemensamhetsanldggning
vid avstyckningen tilldelades fastigheten andelstal i gemensamhetsanläggning
Forshälla-Sund ga:15 enligt punkt 5.2.

4.9 Grundftirhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar fiir fastighetens grundftirhållanden.
Exploatören erinras om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen
påbörjas. Exploatören påtar sig allt ansvar fiir de skador som en grundvatlånsåinkning
inom fastigheten kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter, orsakat av de
arbeten som exploatören utftjr.

4.10 Markföroreningar
Inga kåinda markfororeningar finns inom exploateringsområdet. Exploatören står
risken vid eventuell markftirorening, och den diirefter loljande hanteringen för att
kunna genomftira den tänkta cxploateringen. Alla kostnader rörande *urkföror"ningar
bekostas av exploatören.

4.1I Arkeologi
Inga kända lämningar finns inom exploateringsområdet. Exploatören står risken ftjr
eventuell påtraffande av fomlämning, och den dåirefter ftiljande hanteringen ftir att
kunna genomföra den tänkta exploateringen. Samtliga
bekostas av exploatören.

undersökning och



5. Fastighetsbildning
5.1 Marköverlåtelse
Marköverlåtelsen av Uddevalla Forshälla-Sund l:266 sker enligt köp, se punkt 4.1-1 I

5 . 2 G e me ns amhe t s anl eiggning
Vid avstyckningen inträdde Forshälla-Sund I :266 i gemensamhetsanläggning
Forshälla-Sund ga: I 5. Gemensamhetsanläggningen omfattar detaljplanens
allmänplatsmark (vägar, parkeringsplatser, lekplatscr, gång- och cykelvägar, stigar,
skogs- och naturmark, diken, dagvatten, belysning och stängsel) samt gång- och
cykelvägen till Lindesnäs och belyst gångväg ner mot Bållevik.

Forshälla-Sund l:266 tilldelades i sektion l: 41 andelar och i sektion 2: 4,1 andelar,
vilket har beräknats och beslutats av lantmäterimyndigheten. I och med inträdet blir
fastighcten dclägarc i gcmcnsamhctsanläggningcn och ägarcn blir mcdlcm i
Sundsstrands samftillighetsftirening som florvaltar anläggningarna. Därmed medftiljer
skyldighet att ta del i drifts- och underhållskostnader ftir Forshälla-Sund ga:15 enligt
beslutade andelstal.

Exploatören ansvarar ftir att nya erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas inom
planområdet. Exploatören fiirbinder sig att i samband med ftirsäljning informera om
att fastigheten ifråga kommer att deltaldeltar i gcmensamhetsanläggning/-ar.

5 . 3. Ledningsreitt
Fastigheten belastatas av ledningsrätt, se punk 4.7 kvartstår. Ingen ytterligare
ledningsrätt bedöms nödvändig i dagsläget. Skulle så vara upplåter exploatören detta
utan ersättning.

5,4 Allmrin gångtrafik
Tidigare streckning av Kuststigen passerade genom kvarter 2. Exploatören medger
allmänhetens fortsatta passage genom delområde 2, och att denna inte kommer att
hindras utan snarare främjas.

5. 5 Fastighetshildning
Kommunen har sökt (ärendenr. C_178637) och kommer bekosta ftirrättningen som
innebär att delområde 2 avstyckas och bildar en egen fastighet enligt punkt 5.1.

Exploatören ansöker om och bekostar all övrig fastighetsbildning inom kvartersmark.
Eventuella efterftiljande lantmäteriåtgärder inom hela kvarter 2 till följd av detta afial
ombesörjs och bekostas av exploatören. Exempelvis avstyckning av nya fastigheter,
bildande av gcmensamhetsanläggningar, servitut eller dylikt.

6. Allmänna och gemensamma anläggningar
6.1 Allmdn plats
Kommunen iir inte huvudman ftir allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet
är enskilt och all allmän plats ingår i gemensamhetsanläggningen Forshälla-Sund
ga:15 som ftirvaltas av Su:rdsstrands samfiillighetsfiirening, se punkt 5,2.



6.2 Va-anldggningar
Exploatören betalar va-anläggningsavgift (fiir vatten, spill och dagvatten) enligt vid
betalningstillfiillet gällande va-taxa.

7. Husbyggnation och anläggningar inom kvartersmark
7.1 Husbyggnotion
Exploatören och framtida fastighetsägare ansvarar frir alla åtgärder inom kvarters-
mark. Byggnation och anläggningar ska övcrcnsstämma med de gestaltningsprinciper
som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och med bygglovsritningar, bilaga 2.

7. 2 Vil I kor v id fors rilj ning/averlåt e I s e

Exploatören ansvarar ftir att köpare av bostadsrätt/bostadsrättsförening är medveten
om kvarvarande åttaganden i detta avtal.

7.3 Dagvatten
Exploatören ansvarar ftir att allt dagvatten inom fastigheten, även det från om-
givningen naturligt inkommande, omhändertas. Dagvattnet skall omhändertas enligt
kommunens riktlinjer, vilket innebär att lordröjningsmagasin i erforderlig omfattning
ska anordnas inom fastigheten och att hanteringen inte genererar problem nedströms.

Fastighetsägaren svarar för drift, underhåll och skötsel av lordröjningsmagasin på den
egna tomtmarken. Vid anslutande till det kommunala dagvattensystemet ska kontakt
tas med Uddcvalla vatten/Västvatten lor avstämning.

7.4 Va-anslutning
Fastigheter skall anslutas till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.
Anläggningsavgift ftir vatten, avlopp och dagvatten skall betalas enligt vid varje
tillftille gällande taxa. Debitering sker efter att iörbindelsepunkt har upprättats.
Anläggningsavgift debiteras den som vid dagen ftir förbindelsepunktens upprättande
är ägare till fastigheten/erna inom området, men ska bekostas av exploatören.

8. Övrigt
ö. I Skador
Exploatören/blivande fastighetsägare skall iaktta aktsamhet så att skador undvikes på
befintliga anläggningar utanftir angivet område. Skador skall återställas av exploatören
om skadan uppkommit till ftljd av exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet.
Det åligger exploatören att undvika lerspill o.d som uppkommer vid transporter till
och från området i samband med byggnationen. Det åligger exploatören att i
fiirekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar fiire och efter
genomfrird byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som
vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom
exploatörens örsorg och bekostnad. om skadorna intc åtgärdas efter upprepad
uppmaning få återställande ske på exploatörens bekostnad.

8.2 Upplag o.d
upplag eller uppställning av bodar m.m får inte ske utanfiir exploatörens
utan skriftligt medgivande från kommunen eller annan markägare.

I

!
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8.3 Överlåtelseförbud
Detta avtal får inte helt eller delvis, utan kommunens skriftliga medgivande, överlåtas
på annan. Vid överlåtelse av fastighet eller del dåirav som omfattas av detta avtal skall
cxploatören ftirbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar exploatören enligt detta
altal, så att avtalet blir gällande mot varje forvärvare av fastighet eller del därav.

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undcrtecknas av
behöriga ffireträdare fiir parterna.

8.4 Avtalets giltighet
Detta marköverlåtelseavtal är ör sin giltighet beroende av att det godkänns genom
beslut av Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun senast 2018-02-31 (datum ftir
justerat protokoll), vilket vinner laga kraft.

8. 5 Kos t nads an.sv ar v id ut e b liv e t mar köv e rl åt e I s e avtel
Om Kommunfullmäktige beslutar att inte godkänna detta marköverlåtelseavtal, eller
om det upphävs efter överklagande är avtalet forfallet i alla delar, varvid vardera
parten står ftir sina egna kostnader. Ingen ersättningsskyldighet ska ftireligga ftir
någondera part mot annan par1. Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören eller
annan part ftir utredningskostnader eller andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst
eller annan ersättningspost av vad slag det vara må med anledning av detta avtal och
rätts{tirhållanden som härrör från detta avtal,

8.6 Återgång
Om marköverlåtelseavtal ej skulle bli giltigt enligt ovan skall överläggningar upptas
mellan partema beträffande projektets fortsatta handläggning i upp till 6 män efter
senaste datum ftir giltighet, där efter står det kommunen fritt att tilldela annan
exploatör möjligheten att exploatera delområde 2.

8.7 Hdvning
Exploatören ftirbinder sig att inom 12 månader från undertecknande av detta avtal
påbörjat byggnadsarbetena ör två av fyra flerbostadshus inom delområde 2. Inom l8
mån ska byggnadsarbetena tör samtliga hur vara påbörjade. Med påbörjade
byggnadsarbete menas f;irdigställd grundbotten, Kommunen fiirbehåller sig rätten att
avgöra om och när grundbotten skall anses vara ftirdigställd. Denna rätt medflor inte
något ansvarstagande från kommunen sida lor byggnadsarbetenas riktighet.
Exploatören skall på egen bekostnad utftira sådan geoteknisk bedömning/utredning
som kan komma att behövas ftir att få rätt grundkonstruktion.

Skulle byggnadsarbetena inte ha påbörjats inom denna tid, äger Kommunen rätt att
häva, köpet oeh behå-lla" 5Q Yo av ha.ndpenningen som ersä.ttning för sina. k-ostna-der=

llävning av överlåtelsen skall ske skriftligen inom 24 mänader från det datum då detta
marköverlåtelseavtal har blivit giltigt enligt marköverlåtelseavtal villkor punkt 8.4.



8.8 Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk
lagstiftning av allmän domstol om partema inte skriftligen enas om annat.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Uddevalla 2017-

För Uddevalla kommun
S amhällsbyggnadsnämnden

Gunilla Magnusson,
ordf. Samhällsbyggnadsnämnden

Carina Johansson
chef Samhällsbyggnadsftirvaltningen

Bilagor
Bilaga l: Plankarta med bestiimrnelser
Bilaga 2: Bygglovsritning
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-08 Dnr KS 2020/00048 

  

 

Handläggare 

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

 

Ändring av färdigställandetiden för Kungsgatan etapp 3 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 om budget och tidplan för ombyggnad av 
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att flytta fram färdigställandetiden av sista etappen av Kungsgatan 
(delen öster om Kungstorget) från år 2020 till år 2021. Anledningarna till förseningen 
anges vara hög arbetsbelastning vid projektavdelningen, svår projektering, okända 
ledningssystem som framkommit vid byggnation samt väderförhållanden.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 559. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20  
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-11 § 10.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att flytta fram färdigställandetiden för ombyggnad av Kungsgatan öster om Kungstorget 
från år 2020 till år 2021.    
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 559 Dnr SBN 2019/00666  

Detaljprojektering och byggstart för Kungsgatan etapp 3 

Sammanfattning 

När detaljprojekteringen av Norra Drottninggatan nu är färdigställd står 
samhällsbyggnadsförvaltningens projektavdelning inför den sista etappen av 
ombyggnaden av Kungsgatan som kommunfullmäktige beslutat om (Dnr KS 
2016/00567). Förvaltningen begär därför samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att 
påbörja projekteringen samt byggstart av sista etappen av kommunfullmäktiges satsning 
på centrummiljöerna.   
  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-01-11     

Yrkanden 

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

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att påbörja detaljprojekteringen och därpå följande byggnation av övre Kungsgatan 
  
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att flytta fram färdigställandetiden av sista 
etappen från år 2020 till år 2021. 
  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-01-03 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-09-20 Dnr SBN 2019/00666 

  

 

Handläggare 

Utredare Stefan Björling 
Telefon 0522-69 61 32 
stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Detaljprojektering och byggstart för övre Kungsgatan 

(Kungsgatan etapp 3) 

Sammanfattning 

När detaljprojekteringen av Norra Drottninggatan nu är färdigställd står 
samhällsbyggnadsförvaltningens projektavdelning inför den sista etappen av 
ombyggnaden av Kungsgatan som kommunfullmäktige beslutat om (Dnr KS 
2016/00567). Förvaltningen begär därför samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att 
påbörja projekteringen samt byggstart av sista etappen av kommunfullmäktiges satsning 
på centrummiljöerna.   
   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-01-11      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att påbörja detaljprojekteringen och därpå följande byggnation av övre Kungsgatan 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att flytta fram färdigställandetiden av sista 
etappen från år 2020 till år 2021. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att under 2020 påbörja projekteringen av övre 
Kungsgatan (Kungsgatan etapp 3). Denna del avslutar kommunfullmäktiges stora 
centrumsatsning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut från 2017 innehåller två tydliga uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden; dels när respektive etapp av centrumsatsningen gällande 
Kungsgatan och Norra Drottninggatan ska stå klar, dels vad hela byggnationen beräknas 
kosta. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan nu konstatera att vi ligger relativt väl till rent 
kostnadsmässigt men att tidsåtgången för projektering och byggnation dragit ut på tiden 
och att vi inte har möjlighet att uppfylla kommunfullmäktiges krav avseende 
färdigställandetiden för projektet som helhet till 2020.  
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-09-20 Dnr SBN 2019/00666 

  

 

 

 

Projekteringen har av flera skäl dragit ut på tiden. Trycket på projektavdelningen är stort 
med alla investeringsprojekt (skolor, förskolor m m) som kommunen står inför. Men det 
har också varit en delvis svår projektering där exempelvis lösningen för de omfattande 
ledningsarbeten som behöver göras under mark och bevarandet av de lindar som finns 
planterade på Norra Drottninggatan går att peka på. Ytterligare en faktor är naturligtvis 
att vi försenades i byggstart för den första etappen där t ex okända ledningssystem dök 
upp under byggnation och väderförhållanden försenade byggstart. Det positiva är dock 
att resultatet hittills blivit över förväntan och att det mottagits mycket väl av 
medborgare, handlare och fastighetsägare.  
 
Vi vill också betona att vi medvetet valt att inte hasta fram projekten utan lagt oss vinn 
om att utvärdera resultatet från den första etappen. Detta tror vi är en nyckel till ett gott 
resultat för fortsättningen.   
 
Inför beslutet om detaljprojektering för Kungsgatans sista etapp kan vi dock konstatera 
att vi inte kommer att kunna ha gatan klar till 2020 enligt beslutet i kommunfullmäktige. 
Därför begär vi uppskov från beslutet, med ny målsättning om färdigställande under 
2021.  
 
Som tidigare rapporterat i budgetdialogen 2019 har projektets första etapp kostat ca 24,5 
miljoner, vilket är 4,5 miljoner över budget. I budgetdialogen presenterades också 
behoven av nya ekonomiska ramar för slutförandet av resterande del. 15 miljoner för 
etapp 2 och 15 miljoner för etapp 3. I budgetbeslutet i juni 2019 fastställde 
kommunfullmäktige dessa nya projektkostnader.   
 
Budgetmässigt ser vi därmed inga problem med slutförandet av etapp 3, som eventuellt 
också kan genomföras till ett lägre pris än investeringsramarna medger. Detta då ytorna 
är något mindre och projekteringen bedöms något enklare än tidigare etapper. Därför 
föreslår vi också att samhällsbyggnadsnämnden medger byggstart så fort projekteringen 
är färdig, utan krav på ytterligare politiska beslut.  
 
 
 
Carina Johansson Stefan Björling 
Förvaltningschef Utredare 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-01-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2016/00567  

Ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan 

Sammanfattning 

Planeringen för utveckling av centrum pågår kontinuerligt. Ett av projekten avser 
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan. Dessa arbeten beräknas nu komma 
igång under 2017 varför en komplettering av investeringsbudgeten för 2017 och 
investeringsplaneringen för 2018 – 2019 erfordras.   
  
Utgiften för projektet beräknas till totalt 35 mkr fördelat på upp till 10 mkr 2017, 9 mkr 
2018, 10 mkr 2019 samt 6 mkr 2020. De årliga drift- och kapitalkostnaderna beräknas 
till 3,5 mkr när ombyggnaderna är helt klara. 
  
2017 – 2018 genomförs etapperna 1 och 2 som avser Kungsgatan väster om 
Kungstorget, 2019 etapperna 3 och 4 som avser delar av Norra Drottninggatan samt 
2020 etapperna 5 och 6 som avser Kungsgatan öster om Kungstorget. Kungstorget ingår 
inte i detta projekt utan kommer att redovisas separat.  
  
Projektet föreslås inarbetas i den sammanställda budgeten för 2017 – 2019 som kommer 
att behandlas av kommunfullmäktige i februari 2017. Kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende innefattar det klartecken till projektstart som annars i ett senare skede 
skulle ha beslutats av kommunstyrelsen i enlighet med kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden ska till budgetdialogen 2017 inför planeringen 2018 – 2020 
återkomma i ärendet med eventuellt reviderade bedömningar över utgifter och tidplan. 
 
Gunilla Magnusson (MP), Christer Hasslebäck (UP), Mikael Staxäng (M), Magnus 
Jacobsson (KD), Rolf Jonsson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Ewa Espling (V), Rolf 
Carlson (SD) och Evy Gahnström (V) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-21 § 352. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02.      

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP), Mikael Staxäng (M), Magnus Jacobsson (KD), Rolf Jonsson 
(L), Kenneth Engelbrektsson (S), Rolf Carlson (SD) och Evy Gahnström (V): bifall till 
kommunstyrelsens förslag i handlingarna.       
           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra ombyggnad av Kungsgatan 
och delar av Norra Drottninggatan enligt förslag,  
  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-01-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 10 

 
att föreslagna utgifter ska inarbetas i den sammanställda budgeten för 2017 – 2019, 
samt 
  
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inför planeringen 2018 – 2020 återkomma 
med eventuella justeringar beträffande utgifter och tidplan för projektet. 
      

Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (M)-gruppen, (KD)-gruppen, (L)-gruppen och (C)-gruppen i 
kommunfullmäktige noterar till protokollet att Alliansen (M, KD, L, C) har vid ett 
flertal tillfällen agerat för att Uddevalla centrum skall utvecklas på ett positivt sätt. 
Genom en utveckling av Årummet, torget, Kungsgatan samt införande av fri parkering, 
ny belysningsstrategi samt centrum nära boende önskade vi göra centrum till alla 
Uddevallabors gemensamma vardagsrum.  
  
Vi är därför principiellt positiva till en upprustning av Kungsgatan men vi anser att 
denna upprustning måste ske på ett sådant sätt att man fångar upp Uddevallabornas 
önskan om en grön och väl upplyst gågata. Ytterligare vill vi att den nya upprustningen 
underlättar för uteserveringar samt gatuhandel. Det är också viktigt att centrum 
upplevs som tryggt samt att det är tillgängligt för alla oavsett eventuella 
funktionshinder m.m. Vi vill också se en upprustning av Kungsgatan som skapar ”rum” 
och mötesplatser längsmed hela gatan.  
  
Centrum skall vara en trivsam, trygg och välkomnande miljö det är därför viktigt att 
sittplatser, papperskorgar, informationstavlor m.m. placeras på ett sådant sätt att det 
förstärker den vision som vi har för ett levande centrum. 
 
Ledamöterna från (SD)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att de 
stödjer protokollsanteckningen från (M)-gruppen, (KD)-gruppen, (L)-gruppen och (C)-
gruppen i kommunfullmäktige.  
      
 
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2017-01-16 
Alf Gillberg, Johanna Ramneskär,  Louise Åsenfors 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-01-16  intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2017-01-17 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-12-30 Dnr KS 2019/00893 

  

 

Handläggare 

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

 

Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med 

översvämningsskydd i Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår genom beslut 2019-11-14 § 501 att förlänga 
tidsplanen i Handlingsplan för Översvämningsskydd. Förlängningen motiveras av att 
åtgärder i två delsträckor i området har behövts prioriteras och som därigenom har 
påverkat utredningsfasen. Utredningsfasen föreslås att förlängas ett år vilket innebär att 
projekteringsfasen och genomförandefasen också behöver förlängas. 
 
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll. 2019-11-14 § 501 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-31 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-12-13 § 330   
Handlingsplan för Översvämningsskydd, 2016-12-14    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga utredningsfasen till och med 2020, projekteringsfasen till och med 2022 
och genomförandefasen till och med 2026 i tidplanen i Handlingsplan för 
Översvämningsskydd.    

Ärendebeskrivning 

I handlingsplanen för översvämningsskydd, antagen 2016-12-14, sträcker sig 
utredningsfasen från 2016 till 2019, projekteringsfasen från cirka 2019 till 2021 och 
genomförandefasen från cirka 2021 till 2025. Projektet Kajpromenad med 
översvämningsskydd i Uddevalla är ett levande projekt där förutsättningarna kring 
projektet ändras och kan komma att ändras allt eftersom omständigheterna blir mer 
klara och andra projekt i skyddets influensområde jobbas fram. Projektets resurser har 
jobbat övergripande med projektet samtidigt som två delsträckor av skyddet, 
Windingsborg och Ångbåtskajen, har behövts prioriteras. Prioriteringarna innebär 
projektering respektive byggnation av delsträckorna och har möjliggjorts genom 
tidigare beslut, 2017-12-13 § 330. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-12-30 Dnr KS 2019/00893 

  

 

 

 

På grund av prioriteringarna av de två delsträckorna har det övergripande arbetet med 
skyddet inte kunnat fortgå i den takt handlingsplanen visar. Tidplanen för 
utredningsfasen föreslås därför förlängas till och med år 2020 samtidigt som 
projekteringsfasen och genomförandefasen förskjuts med motsvarande intervall till år 
2022 respektive 2026. Förutsättningarna kring projekt Kajpromenad med 
översvämningsskydd i Uddevalla förändras i takt med att andra projekt i skyddets 
influensområde arbetas fram och förändras. För att inte översvämningsskyddet ska 
begränsa framtida exploateringsmöjligheter ur så väl tekniska som ekonomiska aspekter 
fokuserar projektet nu på att på att i första hand skydda befintlig stad i stället för att 
utreda och projektera hela sträckan föreslagen i förstudien. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 501 Dnr SBN 2019/00760  

Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med 
översvämningsskydd i Uddevalla 

Sammanfattning 

I handlingsplanen för översvämningsskydd, antagen 2016-12-14, sträcker sig 
utredningsfasen från 2016 till 2019, projekteringsfasen från cirka 2019 till 2021 och 
genomförandefasen från cirka 2021 till 2025.  
Projektet Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla är ett levande projekt där 
förutsättningarna kring projektet ändras och kan komma att ändras allt eftersom 
omständigheterna blir mer klara och andra projekt i skyddets influensområde jobbas 
fram. Projektets resurser har jobbat övergripande med projektet samtidigt som två 
delsträckor av skyddet, Windingsborg och Ångbåtskajen, har behövts prioriteras. 
Prioriteringarna innebär projektering respektive byggnation av delsträckorna och har 
möjliggjorts genom tidigare beslut, KS 2017/00668 § 330.  
 
På grund av prioriteringarna av de två delsträckorna har det övergripande arbetet med 
skyddet inte kunnat fortgå i den takt handlingsplanen visar. Tidplanen för 
utredningsfasen föreslås därför förlängas till och med år 2020 samtidigt som 
projekteringsfasen och genomförandefasen förskjuts med motsvarande intervall till år 
2022 respektive 2026. 
 
Förutsättningarna kring projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla 
förändras i takt med att andra projekt i skyddets influensområde arbetas fram och 
förändras. För att inte översvämningsskyddet ska begränsa framtida 
exploateringsmöjligheter ur så väl tekniska som ekonomiska aspekter fokuserar 
projektet nu på att på att i första hand skydda befintlig stad i stället för att utreda och 
projektera hela sträckan föreslagen i förstudien.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 330.     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Maria Johansson (L) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige godkänna förlängning av tidplanen för utredningsfasen 
med ett år och samtidigt förskjuta tidplanen för de två övriga faserna till år 2022 
respektive 2026 
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Justerat 2019-11-21 
Kenneth Engelbrektsson 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-11-29 
Kommunfullmäktige 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-10-31 Dnr SBN 2019/00760 

  

 

Handläggare 

Projektledare Christine Gunnarsson 
Telefon 0522-69 64 91 
christine.gunnarsson@uddevalla.se 

 

Förlängning av tidplan avseende Kajpromenad med 

översvämningsskydd i Uddevalla 

Sammanfattning 

I handlingsplanen för översvämningsskydd, antagen 2016-12-14, sträcker sig 
utredningsfasen från 2016 till 2019, projekteringsfasen från cirka 2019 till 2021 och 
genomförandefasen från cirka 2021 till 2025.  
Projektet Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla är ett levande projekt där 
förutsättningarna kring projektet ändras och kan komma att ändras allt eftersom 
omständigheterna blir mer klara och andra projekt i skyddets influensområde jobbas 
fram. Projektets resurser har jobbat övergripande med projektet samtidigt som två 
delsträckor av skyddet, Windingsborg och Ångbåtskajen, har behövts prioriteras. 
Prioriteringarna innebär projektering respektive byggnation av delsträckorna och har 
möjliggjorts genom tidigare beslut, KS 2017/00668 § 330.  
 
På grund av prioriteringarna av de två delsträckorna har det övergripande arbetet med 
skyddet inte kunnat fortgå i den takt handlingsplanen visar. Tidplanen för 
utredningsfasen föreslås därför förlängas till och med år 2020 samtidigt som 
projekteringsfasen och genomförandefasen förskjuts med motsvarande intervall till år 
2022 respektive 2026. 
 
Förutsättningarna kring projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla 
förändras i takt med att andra projekt i skyddets influensområde arbetas fram och 
förändras. För att inte översvämningsskyddet ska begränsa framtida 
exploateringsmöjligheter ur så väl tekniska som ekonomiska aspekter fokuserar 
projektet nu på att på att i första hand skydda befintlig stad i stället för att utreda och 
projektera hela sträckan föreslagen i förstudien.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 330.      
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige godkänna förlängning av tidplanen för utredningsfasen 
med ett år och samtidigt förskjuta tidplanen för de två övriga faserna till år 2022 
respektive 2026.     



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-10-23 Dnr SBN 2019/00760 

  

 

 

 

 
   
 
 
Carina Johansson Christine Gunnarsson 
Förvaltningschef Projektledare 
 
 
Expediera till  
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 330 Dnr KS 2017/00668  

Begäran om att frångå Handlingsplan för översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2016-12-14 § 297 Handlingsplan för översvämningsskydd. I 
handlingsplanen står beskrivet att efterföljande genomförandeprojekt ska genomföras i 
tre faser; utredningsfasen, projekteringsfasen samt genomförandefasen och att varje fas 
ska föregås av ett politiskt beslut. Första beslutet är fattat och projekt Kajpromenad med 
översvämningsskydd arbetar nu med utredningsfasen där oklarheter utreds samt en 
gemensam helhetssyn kring projektet ska skapas. 
  
Kajpromenad med översvämningsskydd är ett projekt som kräver flexibilitet då det 
interagerar med kringliggande projekt längs Bäveån. Utifrån hur andra projekt i området 
fortskriderkan det vara lämpligt att för delar av översvämningsskyddet påbörja 
projektering innan hela utredningsfasen är klar samt även påbörja byggnation av vissa 
sträckor innan projekteringen är klar för hela översvämningsskyddet.   
 
Att öppna upp för att i delar parallellt arbeta med utredning, projektering och 
byggnation ger ett mer flexibelt arbetssätt vilket kan ge både tids- och kvalitetsvinster 
inte bara för projekt Kajpromenad med översvämningsskydd utan också för 
kringliggande projekt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-29 § 283. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-02. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-19 § 371. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-29. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14 § 297. 
Handlingsplan för översvämningsskydd.      
                  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att i de delar som översvämningsskyddet är kopplat till andra projekt i området, frångå 
handlingsplanen och medge att projektering och byggnation kan ske innan utrednings- 
respektive projekteringsfasen är genomförd för hela översvämningsskyddet.     
      
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2017-12-18 
Alf Gillberg, Zeidi Ström, Sonny Persson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-12-18 intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2017-12-19 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanfattning och bakgrund 
 

Inom projektet Mellan Broarna har ett omfattande arbete utförts för att kartlägga förutsättningarna 
för hur ett permanent översvämningsskydd för Uddevalla stad skulle kunna genomföras. För arbetet 
har samhällsbyggnadsförvaltningen anlitat konsultföretaget WSP.  

Översvämningsskyddets uppgift är att skydda staden från framtida översvämningar och bygger på en 
tidshorisont som sträcker sig fram till 2050. För att möta eventuella fortsatta höjningar av 
havsnivåerna ska skyddet vara påbyggnadsbart över den i denna utredning föreslagna högsta nivån 
som motsvarar +2,5 m (RH70) jämfört dagens nivåer.  

WSP arbete har sammanfattats i en förstudie. Förstudien har tittat på ett antal bärande 
förutsättningar för anläggandet av skyddet. Det innefattar bland annat geotekniska och hydrauliska 
förutsättningar, förutsättningarna avseende gällande kajer, va-system och dagvattenhantering samt 
förorenad mark. Utredningen konstaterar att de geotekniska förutsättningarna är svåra på många 
ställen, mängden förorenad mark är stor, kajkonstruktionerna är på många håll bristfälliga och VA 
samt dagvattenhanteringen utgör en stor utmaning.  

Förstudien lägger också mycket vikt på det estetiska perspektivet och stadens karaktär. Syftet med 
detta är att inte skapa en känsla av att staden genom invallning vänds bort från vattnet. Skyddet ska 
tvärtom bidra till att höja stadens estetiska värde och bidra till en positiv samhällsbyggnad.  

Förslaget är indelat i åtta etapper/delsträckor, med start i Årummets centrala delar (Hamngatorna) 
ut till Bävåens utlopp i Byfjorden (Bäve-Badö).  Varje etapp beskrivs utifrån sina specifika 
förutsättningar och är också grovt anpassad estetiskt till sin karaktär och framtida användning.   

Förstudien innehåller också samlade och per delsträcka utbrutna rekommendationer för fortsatt 
arbete, samt uppskattade kostnadsbedömningar för helheten. Främst pekar förstudien på behoven 
av ytterligare kontroller och utredningar av stabilitetsförhållanden, VA och dagvatten, 
undersökningar av förorenad mark och kajkonstruktionerna. När detta är gjort kommer man att ha 
förfinade kalkyler för projektets kostnader i sin helhet, behoven av marksanering och tydligare 
rekommendationer om etappindelningarnas prioritet.   

När beslut nu ska fattas om fortsatt arbete är förslaget från tjänstemannaorganisationen att beslutet 
omfattar den första tvåårsperioden som består av fortsatta och fördjupade undersökningar av 
förhållandena längs Bäveåns utlopp, den estetiska utformningen, tillståndsprocesser och övriga 
utpekade utredningsbehov som specificeras ytterligare i denna handlingsplan.  

Förslaget innebär att inga ekonomiska beslut utöver avsatta medel för dessa utredningar fattas. Det 
görs heller ingen prioritering av etappindelningarna. Dessa beslut, dvs i vilken ordning projektering 
och genomförandet ska ske, kommer först efter 2018 då de nödvändiga tillståndsprövningarna och 
kvarstående utredningarna är på plats, tillsammans med ett förfinat kostnadsförslag för helheten.  

Totalkostnaden för utredningsfasen och eventuell påbörjad projekteringsfas är i budgetdialogen 
2017-1019 uppskattad till 24 miljoner kronor. Osäkerheten består främst i hur stora kostnaderna blir 
för undersökningar av förorenad mark. Det är innan mätningarna tar sin början svårt att exakt 
bedöma behovens omfattning.   
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Handlingsplanen och dess upplägg 
 

Själva handlingsplanen är uppdelad i tre faser; Utredningsfasen, projekteringsfasen samt 
genomförandefasen. För att gå vidare in i en ny fas behövs det fattas ett nytt politiskt beslut. 

 
 

Handlingsplanen pekar på några nödvändiga steg att gå vidare med i det fortsatta arbetet. 
Handlingsplanen är i det här stadiet på en övergripande nivå, och utgår från innehåll och omfattning 
enligt WSP förstudie. Genomförandet av åtgärderna i förstudien kommer för Uddevalla Kommun att 
bli ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som tar lång tid att genomföra. I detta tidiga skede med 
fortfarande många oklara förutsättningar har olika antaganden behövts göras som kan påverka 
genomförandetiden. Det medför att tidplanen enbart skall ses som indikativ. 

Den första beslutspunkten är att sätta ingång fas 1, utredningsfasen. Handlingsplanen går upp för 
beslut i Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni, för att efter sommaren gå vidare till 
Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

 

Kort beskrivning av de tre faserna: 

1, Utredningsfasen 
Gestaltning och utredning av ännu osäkra faktorer 

2, Projekteringsfasen 
Projektering av själva skyddet 

3, Genomförandefasen 
Byggnation av själva skyddet 

Tillståndsprövning 
För att genomföra ett översvämningsskydd behövs flertalet tillstånd. Tillståndsprocessen löper 
parallellt med de tre faserna. 
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Tidplan 
WSP har i uppdrag av Uddevalla kommun tagit fram en första tidplan för ett genomförande av 
översvämningsskydd i Uddevalla. I handlingsplanen har denna tidplan brutits ner till att delas upp i 
ovan nämnda beslutsfaser. Tidplanen är i dagsläget indikativ och eftersom många faktorer är okända 
och osäkra är det troligt att denna kommer att förändras under projektets gång. I slutet av varje fas i 
projektet har det därför bedömts vara lämpligt att tidplanen uppdateras efter nya kända 
förutsättningar inför beslut att gå vidare in i nästa fas. 

 

 

Antaganden 
Tidplanen för genomförande inför och under entreprenad är direkt avhängd av flera olika 
förutsättningar. Då många förutsättningar ännu inte är helt på plats har därför vissa antagande blivit 
gjorda. 

Tidplanen baseras på följande antaganden: 

• Nödvändiga beslut och tillstånd överklagas inte 
• Investeringsbeslut – beslutsprocess  är 3 mån  
• Olika investeringsbeslut skall tas inför Utredningsfas, Detaljprojektering och Genomförande 
• Gällande detaljplan finns på plats 
• Beroende på hur omfattande samrådsprocessen är och omfattning på utredningar (som kan vara 
årstidsberoende) kan tidsåtgång variera från sex månader till 12-18 månader. I tidplanen har det 
antagits att ansökningstiden för vattenverksamhet tar 14 månader. 
• Handläggningstid hos Mark- och Miljödomstolen tar sex månader vid mycket snabb handläggning 
och upp till ett par år vid lång handläggningstid. Ett antagande på 14 månaders handläggningstid har 
tagits. 
• Genomförandet utförs som en stor entreprenad – ej uppstyckad i flera mindre delentreprenader. 
Det har förutsatts utförandeentreprenad i detta fall, men vald entreprenadform har mindre 
betydelse för projektets tidplan. 
• En viktig faktor för aktiviteters varaktighet är resurstillgång (bemanning). Det har antagit rimliga 
tider, förutsatt att ”normal” bemanning råder, dvs varken resursbrist men inte heller forcering. Dock 
har det inte kartlagts arbetsmängder för olika aktiviteter, så tiderna har ändå ett mått av osäkerhet. 
• Behov av marksanering bedöms vara begränsat, antagande att marksanering utförs 3 månader 
under första delen av byggtiden. 
• Inga upphandlingar blir överklagade eller behöver tas om 
• Eventuella fynd av fornlämningar påverkar ej tidplanen 
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Steg 1- Utredningsfasen 
Period: 2016 -2019 

Upphandlingar av utredningar påbörjas så fort ett beslut finns från kommunfullmäktige att fortsätta 
arbetet med översvämningsskydd. Upphandlingsfasen bedöms pågå i 3 månader och omfattar två års 
utredningsarbete i olika delar. De delar som behöver utredas vidare är Landskap och kulturmiljö, 
kajer och konstruktioner, Geoteknik, Hydraulik och erosion, förorenade områden samt VA och 
dagvatten. I denna fas är det också aktuellt att börja titta närmre på vilka bidrag som går att söka för 
medfinansiering. 

När utredningarna är gjorda har man ett bättre underlag inför investeringsbeslutet och kan då fatta 
ett eventuellt beslut att gå vidare till nästa fas i processen. En uppdatering av kalkyl, tidplan och 
handlingsplanen behöver därför göras inför nästa politiska beslut. 

 

Landskap och kulturmiljö 
WSP förstudie har gett ett först förslag på utformning i linje med kommunens framtida visioner i 
området (pågående områdesplan) där hänsyn har tagits till de idag kända förutsättningarna längs 
sträckan. Inför detaljprojekteringen (fas 2) är det viktigt att mer i detalj gå in på gestaltningen av 
skyddet. Flera aspekter behöver tittas på för att skapa ett skydd som passar in i stadens befintliga 
miljö, men som också skapar ett mervärde och nya vackra miljöer för framtidens Uddevalla. Det som 
bedöms behöva utredas eller inventeras är: 

- Inventering av kulturhistoriska och platsmässiga kvalitéer - vilka kulturhistoriska berättelser 
är viktiga?  

- Tillgänglighetsstudie/ principer - detaljstudera gestaltningslösningar & höjdsättning avseende 
tillgänglighet. 

- Framtagande av gestaltningsprogram för skyddet.   
- Förtydliga kopplingen till områdesplanen. Hur kan karaktären användas i utformningen av 

nya områden – kajer, bryggor, dockor, bebyggelse osv  
- Förtydliga kopplingen till strandpromenaden. 
- Vilken bebyggelse och vilka öppna ytor kopplade till hamn- och industriverksamheten bör 

sparas och hur kan detta ske? 
- Biotopskydd träd. Om eventuellt biotopskydd av träd som kommer påverkas av byggnationen 

bör utredas. En övergripande strategi för hur negativ påverkan på träd kan minimeras bör tas 
fram. 
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- Undersöka vilken möjlighet skyddet ger för att tillskapa ökad biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

- Utreda hur man redan nu kan börja utveckla platser med tillfälliga installationer för att 
etablera dem i stadens invånares medvetande, skapa intresse och väcka nya rörelsemönster 

Skyddets höjd 
Förstudien och de rekommendationer som finns där grundar sig på att skyddet ska anläggas till nivån 
+2,5 och ska vara påbyggnadsbart till nivån +3,6 genom enklare lösningar som ej innebär någon 
ytterligare geoteknisk belastning. Konstruktivt har det ensidiga vattentrycket från en framtida 
höjning av skyddet till +3,6 tagits hänsyn till.  Dessa skyddsnivåer som utgjort utgångspunkt har tagits 
fram av Uddevalla kommun i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland utifrån rekommendationer 
från SMHI.  

Utredningsarbete 2017 
Inventering av områdets kulturmiljö och befintliga bebyggelse för kartläggning av bevarandevärda 
objekt och miljöer behöver göras under 2017. Denna inventering ger också underlag till 
gestaltningsprogrammet, vilket delvis ligger parallellt.  

Arbetet med konstnärlig utsmyckning av skyddet initieras. Aktiviteter rörande den konstnärliga 
utsmyckningen har egentligen inte behov att påbörjas tidigt, men vill man få med t ex Kultur & Fritid 
eller andra berörda förvaltningar kan det vara bra att uppstarta processen tidigt.   

 

Kajer och konstruktioner 
Målsättningen är att i så hög utsträckning som möjligt behålla de befintliga kajkonstruktionerna. I 
vissa fall föreslås renoveringar eller total ombyggnation. Kajer har mycket stora 
anläggningskostnader och val av konstruktion samt de ekonomiska beräkningarna behöver förfinas 
under utredningsfasen.  Behoven av utredningar illustreras tydligt i utredningsmaterialets respektive 
etappindelning. Då nykonstruktion av kaj och bryggor krävs kommer förvaltningen att ansöka om 
vattendom hos Länsstyrelsen under utredningsfasen. Möjligheter till statligt stöd för åtgärder som 
skyddar samhället ska utredas och eventuellt ansökas om.  

Pågående utredningar under 2016 
Parallellt med arbetet med handlingsplanen håller en anlitad konsult på att titta närmre på kajernas 
skick och vilka insatser som behövs för att säkra upp dem. Arbetet beräknas vara färdigt i mitten av 
juni 2016. Resultatet av detta arbete är viktigt att ta med sig vidare in i utredningsarbetet och 
indikerar att kajerna är i sämre skick än förväntat. 

Utredningar under 2017 
Under året pågår inspektioner, kontroller och utredningar av de kajer som pekats ut som i behov av 
ytterligare kontroll (i huvudsak delsträcka 3; Riversideängen, 5; Badhuskajen och 7; industrikajerna).  

Utredningar under 2018 
Utredning sker i samråd sker med aktörerna vid kommunens båtbryggor om gestaltning och framtida 
bryggor.  
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Geoteknik 
Förutsättningarna är att översvämningsskyddet ska vara tätt såväl under som över markytan. Djupet 
varierar mellan 1 – 4 meter då de övre jordlagren på flera ställen består av mer eller mindre 
genomsläppligt fyllnadsmaterial. En tätning av jordlagren krävs för att undvika att vatten tränger in 
genom massorna och vattenfyller området innanför översvämningsskyddet. Fyra olika alternativ 
redovisas i rapporten och dessa behöver utredas.  

Själva skyddet kommer också att öka belastningen på marken och påverka de redan pågående 
sättningarna i marken. Då stabiliteten redan idag är otillfredsställande på flera håll krävs ytterligare 
utredningar för att fastställa mer exakta sättningshastigheter, släntstabilitet och skyddets påverkan 
på detta.  

Utredningar under 2017 
Utredningar av släntstabilitet där dessa saknas. Utredningar för att bestämma skyddets täthetsnivå 
samt teknik för att säkra detta. Därefter sker utredningar om mer exakt sättningshastighet och en 
hydrogeologisk analys av grundvattennivåer.  Beräknas pågå större delen av året.  

 

Hydraulik och erosion 
Endast delsträcka 1; Hanssons Bro - Västerbron och 6; Södra Hamnen bedöms kunna behöva ett 
erosionsskydd och behöver utredas. Delsträcka 1 behöver studeras lite extra då bottennivån höjts 
markant genom de nyligen anlagda tryckbankarna.  

Utredningar under 2017 
En analys av skyddets eventuella påverkan på grundvattennivåer och framtida lägsta grundvattennivå 
för att dräneringar av föreslagna dagvattenledningar ska hamna på rätt nivå.  

Under andra delen av året kommer utredningar av vattenhastighet/nivå vid tryckbanken att göras, 
samt översyn och förslag av erosionsskydd och undersökningar av pågående erosioner längs delar av 
Bäveån.  

 

Förorenade områden 
Ytterligare och fördjupade studier med riskbedömningar av föroreningsnivåer och föroreningstyper 
behöver genomföras under större delen av 2017. Detta arbete syftar till att klargöra saneringsbehov i 
översvämningsskyddets närhet. Resultatet blir ett förslag till mätbara åtgärdsmål och möjliga 
åtgärdsmetoder vilket också kommer att förfina kostnadsbedömningen för sanering av marken. 
Därutöver kommer övergripande kartläggning göras avseende riskbedömning av föroreningar i ett 
område 300 m från skyddet.  Även ytvatten- och grundvattenstudier behöver göras för att kartlägga 
de förorenade områdenas påverkan på vattenkvalitén. Dessa utredningar styrs av Miljöbalken och 
kräver en del tillståndsansökningar. Här finns också eventuella statliga stöd att söka. Tillstånd och 
eventuella ansökningar om stöd ska utredas och eventuellt ansökas om.  
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Pågående utredningar under 2016 
Ett förslag till projektplan för en handlingsplan för förorenad mark håller på att jobbas fram i 
kommunen, där tanken är att Uddevalla kommun ska ta ett helhetsgrepp över förorenad mark och 
hur man ska jobba vidare med den biten.  

Utredningar under2017 
Initialt påbörjas inventeringen av föroreningar av förorenad mark längs det föreslagna skyddets 
sträckning. Beräknas pågå drygt 9 månader.    

 

VA och dagvatten 

Tidiga dagvattenfördröjningar 
Stora mängder dagvatten transporteras genom staden och ut i Bäveån. Särskilt stora mängder 
kommer från norr och Bjursjön – Bjurbäcken. Möjlighet att fördröja dagvattnet så tidigt som möjligt 
är av största vikt. För Bjurbäcken skulle själva utloppet ur Bjursjön kunna regleras. Gamla 
koloniområdet längs Bjursjövägen och ravinen vid sjukhusets helikopterplatta skulle kunna användas 
som dammar.  Det är även stora avrinningsområden som kommer söder ifrån och belastar Bäveån. 
Även här behöver det utredas om det går att fördröja uppströms. 

Överledning av dagvatten 
Längs sträckan för översvämningsskyddet mynnar ett flertal mindre vattendrag i Bäveån. För att 
slippa pumpa dessa flöden vid högvatten bör överledning av Bjurbäcken, Unnerödsbäcken, 
Sörkällebäcken och eventuellt även Kilbäcken utredas. 

Hydraulisk simulering 
Beräkning behöver göras av dagvattenflöden och vilka volymer som däms upp av 
översvämningsskyddet för att kunna fastslå pump- och magasinsstorlekar. Geodatabaserna måste 
kompletteras med avrinningsområdesgränser, ytavrinningskoefficienter, ledningslängder och -
dimensioner, vattengångar samt ledningsmaterial där dessa uppgifter saknas. 

Ytliga översvämningsmagasin 
Sex stycken områden, med nära anslutning till översvämningsskyddet, föreslås som tillfälliga magasin 
för dagvatten. Museiparken, Teaterplantaget, Repslagar-gatan, Bastiongatan, Riversideängen samt 
ytan mellan Riverside och Bastiongatan. Magasinens storlek och läge får utridas vidare. 

Underjordiska fördröjningsmagasin 
Norra och Södra Hamngatorna pekas i förstudien ut som platser där det är i behov av 
dagvattenfördröjning. Här finns det ingen plats för ytliga översvämningsmagasin och är inte heller 
lämpligt ur gestaltningssynpunkt. Möjlighet finns dock att placera två stycken underjordiska magasin 
av liknande typ som användes under nya parkeringsplatserna vid Folkets Park.  

Spontgenomföring 
I dagsläget passerar minst 54 stycken ledningar genom en tänkt placering av sponten i 
översvämningsskyddet. 33 stycken dagvattenledningar, 11 stycken spillvattenledningar och 10 
stycken vattenledningar.  
En del dagvattenledningar kan skäras av och anslutas till nylagd ledning längs med skyddet till en 
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pumpstation. Övriga ledningar måste få en tät genomföring genom sponten samtidigt som 
sättningsproblematiken måste beaktas.  

Utredningar under 2017 
Att utreda möjligheten för uppströms arbete bör prioriteras som en första åtgärd i det fortsatta 
arbetet med dagvattenhanteringen, det är input till flera övriga aktiviteter. Parallellt med detta 
behöver det göras inmätning av ledningsnätet. Inmätningar av ledningshöjder för dagvattennätet 
behöver göras inför vidare detaljprojektering. Redan i det här skedet är det även lämpligt att börja 
med en förprojektering av dagvattenmagasin. Så fort inmätning av ledningsnätet är färdigställd 
rekommenderas att en dagvattenmodellering görs.  

Steg 2 – Projekteringsfasen 
Period ca: 2019 – 2021 

Detaljprojektering för projektets ingående teknikområden är bedömt godtyckligt, exakta lösningar 
och omfattning är inte känt i dagsläget. Efter utredningsfasen finns det ett bättre underlag för att 
kunna genomföra en detaljprojektering. Landskap & mark samt kajer & konstruktioner bedöms vara 
de områden som blir mest tidskrävande att detaljprojektera.  

Samordning och samgranskning av och mellan de olika teknikslagens detaljerade 
projekteringsunderlag krävs. Tiderna inom respektive område kan antas öka i realiteten pga. av 
inbördes samordning,  

Fasen inleds med upphandling av projektering som beräknas ta ca 3 månader. 

Total tid för själva projekteringsfasen uppskattas till ca 2år. 

Projektering av:  

- Geoteknik 
- Landskap/mark 
- Konstruktioner 
- VA 
- Hydralik 

 
 
När detaljprojekteringen är klar har man en bättre bild av kommande omfattning och kan göra en 
bättre kostnadskalkyl än idag. Inför beslut att gå vidare till ett genomförande ska därför kalkylen, 
tidplanen samt handlingsplanen uppdateras.  
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Steg 3 – Genomförandefasen 
Period ca: 2021-2025 

Genomförandefasen kan delas in i tre steg; Upphandling av entreprenader, Åtgärder för förorenad 
mark samt entreprenad 

 
I tidplanen ingår mindre aktivitet för marksanering. Omfattningen av marksaneringen är dock inte 
klarlagt i detta skede. Det behövs fler undersökningar och beslut på hur mycket som ska saneras 
innan en bättre tidplan för marksanering kan göras.  
Den tidsperiod som uppskattats för genomförande av de föreslagna åtgärderna utgår i från att 
arbetet sker i form av en utförarentreprenad. Det är mycket som kan påverka en tidplan för 
entreprenaden, (byggtiden). Om man rent byggtekniskt ser på projektet så är det spontkajer och 
tätskärm som kommer att styra tidplanen inkl. slagning av spont och betongarbetena. I dagsläget 
finns det dessutom en viss osäkerhet om hur mycket VA som ska byggas om och det kan också 
påverka tidplanen. 

Inför ett eventuellt beslut av ett genomförande ska kalkyl, tidplan samt handlingsplanen uppdateras 
för ett mer korrekt beslutsunderlag. 

 

Tillståndsprocesser 
Flera tillstånd kommer att behövas för att få översvämningsskyddet på plats. Processen med att 
ansöka och få tillstånd är något som kommer löpa längs med de olika beslutsfaserna. De tillstånd som 
i dagsläget bedöms behövas är: Tillstånd för vattenverksamhet, eventuell prövning av massor, 
avhjälpande av förorenad mark samt marklov/bygglov. Andra skydd som kan komma att beröras och 
kräva dispens eller tillstånd är biotopskydd och kulturmiljölagen(fornlämningar). 

Under 2017 
Under 2017 är det lämplig att börja utreda och besluta om innehåll för en ansökan om 
vattenverksamhet. Det är en långprocess och är därför lämplig att börja med i ett tidigt skede. För 
ansökan behöver kommunen bl.a. samråda med länsstyrelsen, ta fram en MKB, Inventera vilka 
befintliga vattendomar som finns, avgränsa och göra strategiska överväganden samt ta fram en 
teknisk beskrivning. 
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Under 2018 
Början på andra kvartalet beräknas en ansökan kunna skickas till Mark- och miljödomstolen för 
vattenverksamheten, där man kan räkna med en handläggningstid på ca 1 år. Komplettering av 
handlingar, samt kungörelse beräknas pågå under resterande tid av 2018. 

Under 2018 är det även lämpligt att påbörja arbetet med en eventuell biotopskyddsdispens 
(trädallén av lindar utmed Bäveån). 

2019 och framåt 
Huvudförhandling samt dom för vattenverksamheten. Under 2019 kan det eventuellt även bli läge 
för prövning av massor. 

Inför projekteringsfasen får tidplanen för tillståndsprocessen uppdateras och utvecklas med aktuella 
tillstånd i kommande skeden. 

 

Bidrag 
Möjligheter till bidrag och statlig finansiering behöver utredas närmare i utredningsfasen. Bidrag som 
finns idag och skulle kunna bli aktuella i projektet är till exempel: 

- Naturvårdsverket: Efterbehandling av förorenade område inför bostadsbebyggelse 
- Naturvårdsverket: Efterbehandling av förorenade områden (Uddevalla är ej med på 

prioriteringslistan) 
- MSB: Stadsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor 
- EU:s Miljöprogram LIFE+ delprogram för klimat 
- Länsstyrelsen: klimatklivet – cykelbanor 

Under utredningsfasen bör man också titta närmare på olika typer av medfinansiering. Ska 
försäkringsbolag och fastighetsägare ta en del? Kan nyetableringar i den byggbara mark som 
tillskapas vara med och finansiera?  

 

Etappindelning 
Om en byggnation av skyddet borde delas in i etapper är en fråga som bör avgöras i ett senare skede. 
Det som kan sägas är att om en byggnation ska delas in i etapper är det lämpligt att man bygger en 
sida i taget. Detta för att få ett helt funktionellt skydd på den sidan som blir färdigställd och inte 
riskera att vatten tränger upp bakom skyddet. 

SGI har precis initierat ett projekt tillsammans med Uddevalla kommun där de ska utveckla sin 
analysmetod för att fatta komplexa beslut. Den frågeställning som projektet kommer att jobba med 
är: ”Vilken sida av Bäveån ska ett översvämningsskydd byggas på först? Södra eller Norra?” Projektet 
ska vara färdigt och slutrapporteras i december 2016. 



13 
 

Resultatet av projektet samt det bättre underlag som kommer finnas efter utredningsfasen kan 
tillsammans ligga till grund inför ett eventuellt kommande etapindelningsförslag. 

Kalkyl 
Då den kalkyl som är framtagen i detta skede grundar sig i många övergripande bedömningar och 
avvägning rekommenderas att den uppdateras under kommande arbete. Den största osäkerheten 
bedöms i dagsläget vara förorenad mark där det finns för lite information för att göra en kalkyl och 
upptaget belopp kan vara missvisande. 

Viktig att ha med sig i kalkylen är att Uddevalla vatten betraktar (i enlighet med 30 §  Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster), inte projektet som VA-kollektivets ansvar utan Uddevalla kommuns och 
kommer inte avsätta pengar i projektet för delar som går utanför deras verksamhet. 

Allt eftersom att mer och mer förutsättningar blir utredda och detaljlösningar klara går det att göra 
bättre och mer precisa kalkyler. Det rekommenderas därför att kalkylen uppdateras inför det 
politiska beslut som behövs för att gå vidare in i respektive fas i projektet.  

 
Sammanfattning (preliminär)  
Total investering:                               381 mkr  
Kapitalkostnader, år 1 18 mkr 
Drift/underhåll 0,5 mkr 
 
Investeringen omfattar: 
Tätskärm, betongmur 41 
Landskap (träd, plantering, bänkar etc) 9 
VA 54 
Kajer, bryggor  200 
Väg- och gångbyggnad 6 
Förstärkningsarbete 29 
Miljösanering 42 
SUMMA 381 

 

Kapitalkostnader 
En grov uppdelning av investeringen är gjord baserad på bedömd livslängd, dock krävs en 
komponentindelning när man kommit längre in i projektet. 

Drift/underhåll 
I detta skede är det inte framräknat hur mycket jourverksamheten påverkas. Däremot finns det 
planteringar och gångstråk i området redan idag, vilket gör att på den delen borde det inte bli så stor 
utökning av budgeten. Den stora kostanaden är drift och underhåll av dagvattenpumpar och 
magasin. 
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Budgetdialog 2017- 2019 
Uppskattad budget under utredningsfasen uppdelad per år: 

2017  2018  2019 
6 miljoner  6 miljoner  12 miljoner 
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Projektdokumentation 
Dokument som varit styrande eller vägledande för handlingsplanen: 

Översvämningsskydd Förstudie, WSP, 2016-04 13, ink bilagor.  

Tidplan för översvämningsåtgärder, WSP, 2016-03-17 

Översvämningsstrategi Rapport, Uddevalla kommun, 2013-10-25 

Översvämningsutredning Uddevalla, Sweco, 2013-05-20 

Kostnads-nyttoanalys av översvämningsåtgärder i Uddevalla, Sweco, 2011-02-20 

 Översvämningsutredning, Sweco 2011-01-24 
 

Vägledande ännu ej beslutade dokument:  

Samrådsförslag till Fördjupad översiktsplan Uddevalla stad, Uddevalla kommun 2015 

Förslag till Områdesplan för inre hamnen, Uddevalla kommun 2016 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-03 Dnr KS 2019/00874 

  

 

Handläggare 

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

 

Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, 

vägar och allmän platsmark  

Sammanfattning 

I kommunens flerårsplan för 2020-2022 avseende investeringar finns 25 mkr per år 
avsatta för planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. För att sätta igång 
dessa projekt ska särskild prövning göras av kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till reinvesteringsplan för 2020 
avseende gator, vägar och allmän platsmarkför godkännande i 
samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i kommunfullmäktige. 
Planerade åtgärder beskrivs i nämnden bilagor. 
 
Ekonomikontorets bedömning är att nämndens förslag kan inrymmas i kommunens 
investeringsplan för 2020.      

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-29 
Samhällsnämndens protokollsutdrag 2019-11-24 §510 
Bilaga till reinvesteringar 2020 från samhällsbyggnadsnämnden     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan för 2020 avseende 
gator, vägar och allmän platsmark 
   

Ärendebeskrivning 

Emligt beslut i flerårsplanen för 2020-2022 får investeringar som är särskild markerade 
påbörjas först efter särskild prövning i kommunfullmäktige före igångsättning. 
Reinvesteringar för 25 mkr avseende planerat underhåll av gator, vägar och allmän 
platsmark är ett sådant objekt. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till 
reinvesteringsplan för 2020 avseende gator, vägar och allmän platsmark för 
godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för beslut i kommunfullmäktige om 
igångsättning. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-03 Dnr KS 2019/00874 

  

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Ekonomiavdelningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 510 Dnr SBN 2019/00008  

Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, 
vägar och allmän platsmark 

Sammanfattning 

Enligt beslut i flerårsplan 2020–2022 får reinvesteringar med projektstart 2020 påbörjas 
efter beslut i kommunfullmäktige. Reinvesteringar för 25 mkr avseende planerat 
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2020 
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i samhällsbyggnads-
nämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige. 
  

Reinvesteringar 2020 
Planerat underhåll för gator, vägar och allmän platsmark 
  

kr 

Berg 1 300 000 
Broar 4 300 000 
Beläggning- gator och vägar  9 400 000 
Beläggning- gång- och cykelvägar  1 300 000 
Parker och fontäner  2 700 000 
Stödmurar, trappor och bryggor 1 500 000 
Lekplatser 3 500 000 
Gatubelysning 1 000 000  
Totalt 25 000 000 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-29 
Bilaga till reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, vägar och allmän 
platsmark     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  föreslå Kommunfullmäktige besluta om igångsättning av reinvesteringar för 2020 
avseende gator, vägar och allmän platsmark 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 510 

 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-11-21 
Kenneth Engelbrektsson 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-11-25 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-10-29 Dnr SBN 2019/00008 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Emma Schewenius 
Telefon 0522-69 60 00 
emma.schewenius@uddevalla.se 

 

Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, 

vägar och allmän platsmark 

Sammanfattning 

Enligt beslut i flerårsplan 2020-2022 får reinvesteringar med projektstart 2020 påbörjas 
efter beslut i kommunfullmäktige. Reinvesteringar för 25 mkr avseende planerat 
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2020 
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i samhällsbyggnads-
nämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige. 
 

Reinvesteringar 2020 

Planerat underhåll för gator, vägar och allmän platsmark 

 

kr 

Berg 1 300 000 
Broar 4 300 000 
Beläggning- gator och vägar  9 400 000 
Beläggning- gång- och cykelvägar  1 300 000 
Parker och fontäner  2 700 000 
Stödmurar, trappor och bryggor 1 500 000 
Lekplatser 3 500 000 
Gatubelysning 1 000 000  
Totalt 25 000 000 

      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-29 
Bilaga till reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, vägar och allmän 
platsmark      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige besluta om igångsättning av reinvesteringar för 2020 
avseende gator, vägar och allmän platsmark 
 
   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-11-08 Dnr SBN 2019/00008 

  

 

 

 

 
 
Carina Johansson Emma Schewenius 
Förvaltningschef Enhetschef 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 

 



Budget Budget Uppdat Uppdat

AO-nr Investering

s-proj.nr

Objektnr Objekt benämning

Notering

Åtgärd-2020 Ans. Budget 

underhåll 

(<350tkr)

Budget 

investering 

(>350tkr)

Utfall 

underhåll 

(<350tkr)

Utfall 

investering 

(>350tkr)

- - - - - - Underhåll Investering Underhåll Investering

- - - - - - - - - -

Ljungskile

Rönnvägen, Ljungskile Ny beläggning 129

Irisvägen, Ljungskile Ny beläggning 515

Gökärtsvägen, Ljungskile Ny beläggning 395

Arödsvägen, Ljungskile Denna kräver en större insats än bara asfaltering Ny beläggning 974

Husåsvägen + Lyckåsvägen, Ljungskile Ny beläggning 404

Tunnelvägen, Ljungskile Ny beläggning 131

Dillvägen Ny beläggning 298

Uddevalla

Undavägen Ny beläggning 2 140

Kantarellstigen Ny beläggning 381

Musseronstigen Ny beläggning 376

Kvarnbergsgatan Ny beläggning 184

Kapellevägen Ny beläggning 1 847

Tunnbindaregatan Ny beläggning 130

Lindåsvägen Ny beläggning 619

Bulidsvägen Ny beläggning 360

Granstigen Ny beläggning 143

Aspvägen Ny beläggning 232

Björkvägen Ny beläggning 163

Bokevägen Norra Ny beläggning 270

Bokevägen Södra Ny beläggning 224

Gator



Ekstigen Ny beläggning 58

Kolonivägen Ny beläggning

Skidgatan Ny beläggning 880

Victor Andréens väg Ny beläggning 169

Nonnens väg Ny beläggning 169

Vävgatan Ny beläggning 448

Dukagångsgränd Ny beläggning 203

Sniljegränd Ny beläggning 243

Mattgränd Ny beläggning 104

Jutegränd Ny beläggning 156

Bastgränd Ny beläggning 113

Gåsögongränd Ny beläggning 100

GCM 24 Västanvindsvägen Ny beläggning 500

GCM 25 Norgårdsvägen Ny beläggning 381

GCM 29 Vintergatan Ny beläggning 194

GCM 30 Källdalsstråket Ny beläggning 208

GCM 31 Boströmsvägen Ny beläggning 388

GCM 32 Lingatan Ny beläggning 219

63 Kapellevägen
180

66 Fritjof Nansens väg
200

67 Fritjof Nansens väg
50

69 Montörvägen
20

Gång och cykelbanor

Berg



70 Fritjof Nansens väg
20

72 Sommarhemsvägen 
20

73 Murarevägen
50

79 Rävgiljan
20

93 Tureborgsvägen 
35

95 Sandliden
50

306 Lindesnäs
50

81 Södertullskyrkan
250

268 Oljehamnsv
350

19 Kyrkvägen
350

249 Lelångevägen
350

Göteborgsvägen/ Hästepallarna
350

0 Åsvägen
150

2 Åsvägen
150

4 Skafterödsvägen
160

6 Skafterödsvägen
100

7 Skafterödsvägen
70

74 Kapellevägen
100

Strömstadsvägen
500

102 Österbron
100

103 Äsperödsbron
50

117 Hasselbacken
100

139 Björbäcksv./Oscarsbergsv.
50

151 Myråsvägen, Dalabergs centrum
700

157 Lelångev. (norr om Västerskolan)
50

160 Björbäcksvägen
75

GC-plattor marksten

Broar



161 Garvaremyrsvägen
500

165 Bodelebäcken/Landbadet
2 000

170 Västanvindsv., Unnerödsskolan
150

171 Myråsv/Vindfälleg.
150

173 Fjällvägen, Dalabergsstråket
500

120 Västanvindsvägen
600

Styckvis upprustning -Teaterplantaget
500

Champinjonstigen
600

Aprilvägen
600

Borgen (Borgstigen/Hagarnevägen 

Tureborg) 600

Slupen (Parkgatan/Packhusgatan)
600

Bohusgården 600

Parker/

natur

Margretegärdeparken
Scenen 1 000

Allé, Måndagsvägen
100

Asplundsgatan
250

Asplundsgatan
250

Hålgjuteberget, Kälkgatan - Isgatan
1 000

150

Sörkälleparken
1 000

Folkets park
700

Lekplatser

Träd

Plantering vid murar

Murar

Trappor

Bryggor

Fontän



1 000

SUMMA 6 990 25 008 0 0

Budget

Förbrukat:

Budget

0 Summa: 31 998

Kvar: -31 998

0

0

Belysning

Återstående



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-10 Dnr KS 2019/00929 

  

 

Handläggare 

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

 

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera nu gällande taxa 
för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel och att denna ska träda i kraft 
den 1 mars 2020. Revideringen föranleds av en ny EU-förordning på området och 
ändringarna består främst av nya begrepp och definitioner. Anpassningar i svensk 
lagstiftning är ännu ej gjorda vilket innebär att taxan kan komma att behöva revideras 
ytterligare under 2020 eller 2021. 
 
Inga förändringar av avgifter föreslås utöver de årliga uppräkningarna enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och föreslår kommunstyrelsen att 
tillstyrka förslaget.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-10 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 530 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-22 
Förslag till reviderad taxa      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 
gälla från 1 mars 2020 samt 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 
taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 331.    
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 530 Dnr SBN 2019/00832  

Ändring av taxa för kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Livsmedelstaxan behöver uppdateras eftersom en ny EU-förordning träder i kraft den 14 
december 2019. För att säkerställa att vi som tillsynsmyndighet har möjlighet att ta 
betalt för vår livsmedelskontroll efter årsskiftet måste taxebestämmelserna anpassas till 
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. De ändringar 
som görs handlar framför allt om definitioner av begrepp, där exempelvis begreppet 
”extra offentlig kontroll” ersätts med ”offentlig kontroll som inte var planerad”. 
  
Om justeringar inte görs kommer livsmedelstaxan delvis bygga på ett regelverk som 
inte längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 
under 2020, vilket gör att vi troligen kommer att behöva revidera taxan på nytt under 
2020 eller 2021. 
  
I det uppdaterade taxeförslaget anges även de indexuppräknade timtaxorna för 
livsmedelskontroll år 2020. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I taxeförslaget föreslås att indexuppräkning 
görs efter beslut i kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
Förslag med ändringar i befintlig taxa för livsmedel     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Roger Ekeroos (M) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 
gälla från 1 mars 2020 samt 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 
taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 331.  
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 530 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-12-18 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2019-11-22 Dnr SBN 2019/00832 

  

 

Handläggare 

Enhetschef  Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Ändring av taxa för kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Livsmedelstaxan behöver uppdateras eftersom en ny EU-förordning träder i kraft den 14 
december 2019. För att säkerställa att vi som tillsynsmyndighet har möjlighet att ta 
betalt för vår livsmedelskontroll efter årsskiftet måste taxebestämmelserna anpassas till 
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. De ändringar 
som görs handlar framför allt om definitioner av begrepp, där exempelvis begreppet 
”extra offentlig kontroll” ersätts med ”offentlig kontroll som inte var planerad”. 
 
Om justeringar inte görs kommer livsmedelstaxan delvis bygga på ett regelverk som 
inte längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 
under 2020, vilket gör att vi troligen kommer att behöva revidera taxan på nytt under 
2020 eller 2021. 
 
I det uppdaterade taxeförslaget anges även de indexuppräknade timtaxorna för 
livsmedelskontroll år 2020. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I taxeförslaget föreslås att indexuppräkning 
görs efter beslut i kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
Förslag med ändringar i befintlig taxa för livsmedel      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 
gälla från 1 mars 2020 samt 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 
taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 331. 
 
Carina Johansson Jenny Karlsson 
Förvaltningschef Enhetschef 
 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



         

  Blad 1 

Ersätter 01.01/2018 

 

Förtydligande av ändringar, där överstruken text kommer att tas bort och den 

text som är markerad med rött är tillägg och ändringar som är gjorda. 

 

 

 

TAXA FÖR UDDEVALLA KOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLL AV 

LIVSMEDEL 

 

Antagen av kommunfullmäktige den X januari 2020, § XXX 
 

Gäller från 2020-03-01  
 
Taxan kan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) efter 
beslut från kommunfullmäktige. PKV finns publicerad på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) hemsida i oktober månad. Indexjusteringen sker vid årsskiften, 
och utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 
 
 
Innehåll 

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel .................................. 2 
Inledande bestämmelser ....................................................................................... 2 
Timavgift .............................................................................................................. 2 
Avgift för prövning .............................................................................................. 3 
Avgift för registrering .......................................................................................... 3 
Årlig kontrollavgift .............................................................................................. 3 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar .............................................. 4 
Avgift för extra offentlig kontroll uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål ............................................................................................................... 5 
Nedsättning av avgift ........................................................................................... 5 
Avgiftens erläggande m.m. .................................................................................. 5 
Verkställighetsfrågor m.m. .................................................................................. 6 

 
 
 
 
  



         

  Blad 2 

Ersätter 01.01/2018 

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt 
EG - förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, 

2. Registrering av anläggning, 
3. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra 

offentlig kontroll. 
 
1. registrering av anläggning 
2. planerad offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 
animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 
lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4a § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av  

Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4b § Taxa kan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

efter beslut från kommunfullmäktige. PKV finns publicerad på Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL:s) hemsida i oktober månad. 
Indexjusteringen sker vid årsskiften, och utgångspunkt för indexuppräkningen 
är oktober månad 2019. 

 
Timavgift 
 

5a § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1071 1133 kronor per timme 

kontrolltid för normal planerad offentlig kontroll, det vill säga den tid som 
varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 7 § i denna taxa eller annan planerad 
kontroll enligt denna taxa.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 



         

  Blad 3 

Ersätter 01.01/2018 

och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och upprättande av beslut.  
 

5b § Timavgiften är 906 958 kronor per timme för extra offentlig kontroll 
uppföljande kontroll som inte var planerad, utredning av klagomål och 
offentlig kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för 

registrering enligt 6 § i denna taxa. 
 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och upprättande av beslut. Timavgift tas ut 
för varje påbörjad påbörjad kvart nedlagd handläggningstid.  

 
 
Avgift för prövning 
 

6 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG- 

förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken 
Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för 
prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 10 §, med 
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som 
godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 
 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 
 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

 
7 § För godkännande av en anläggning som avses i 6 §, med anledning av byte av 

livsmedelsföretagare  eller sådan ändring av verksamheten som kräver 
godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen 
tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6 §. 

 
8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan 

avslås. 
 
Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

 
Årlig kontrollavgift 
 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 

  



         

  Blad 4 

Ersätter 01.01/2018 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden 
tilldelar anläggningen.  

 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrolltid” tillämpas.  

  
Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 
livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 
känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 
utformar någon form av märkning eller presentation. En 
erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 
verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.      

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 
(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 
normal offentlig kontroll i § 5a. 

 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  
 
10 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande 
av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med 
kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. 
 
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 
 

  
11 § Av 4 § förordningen (2006:1166)  om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 
livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som 
bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak 
eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

 
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
 

15 §  För Samhällsbyggnadsnämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas 
utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig 



         

  Blad 5 

Ersätter 01.01/2018 

kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
854/20045 samt i 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 
offentlig kontroll av livsmedel. 
 
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften 
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska 
motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. 
 
Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

 
 
Avgift för extra offentlig kontroll uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål 
 

12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, Livsmedelsföretagare ska för 
offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits, betala en avgift  tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5b § i 
denna taxa och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover.  

 
 Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 

om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden 
eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra 
offentliga kontrollen medför. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

 
 
17 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig 
vara obefogade. 

 
Nedsättning av avgift 
 

13 § Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift 
enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
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Ersätter 01.01/2018 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura i räkning. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 

15 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna 
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 
16 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

avgift hos länsstyrelsen. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-16 Dnr KS 2019/00785 

  

 

Handläggare 

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

 

Renhållningstaxa 2020 

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige fattade beslut om renhållningstaxan from 2020-01-01, på 
sammanträdet i 2019-12-11 §305.  
Regeringen har därefter fattat beslut om att införa en skatt på avfallsförbränning vilken 
börjar gälla från och med den 1 april 2020. Detta för att skapa incitament för minskade 
avfallsmängder. Den ökade kostnaden för avfallsförbränningen kan inte tas ut av 
fjärrvärmekollektivet, utan i linje med lagstiftarnas intentioner skall denna belasta 
hushållsavfallskunderna. Uddevalla Energi AB föreslår en justering av renhållningstaxan 
med en höjning med 3,1 % från och med den 1 april 2020 för att hantera kostnaderna för 
Sveriges och EUs ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp samt att ge incitament till minskat 
avfallsflöde.  
Höjningen innebär cirka 3 kr/månad för 2-3 rumslägenhet och för en villa drygt 5 kr/månad.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07  
Uddevalla Energi ABs skrivelse 2019-12-16  
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-11 §305.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa renhållningstaxan enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-04-01 och tills 
vidare och till dess att ny taxa beslutas.    
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Uddevalla Energi AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 424 Dnr SBN 2019/00690  

Renhållningstaxa 2020 

Sammanfattning 

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



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-01-07 Dnr SBN 2019/00690 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av tidigare beslut av renhållningstaxa 2020 på 

grund av införande av avfallsförbränningsskatt 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om att införa en skatt på avfallsförbränning vilken börjar 
gälla från och med den 1 april 2020. Detta för att skapa incitament för minskade 
avfallsmängder. Den ökade kostnaden för avfallsförbränningen kan inte tas ut av 
fjärrvärmekollektivet, utan i linje med lagstiftarnas intentioner skall denna belasta 
hushållsavfallskunderna. Kommunfullmäktige fattade beslut om renhållningstaxan 2020 
på sammanträdet i december. Uddevalla Energi AB föreslår en justering av 
renhållningstaxan med en höjning med 3,1 % från och med den 1 april 2020 för att 
hantera kostnaderna för Sveriges och EUs ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp samt 
att ge incitament till minskat avfallsflöde. Höjningen innebär cirka 3 kr/månad för 2-3 
rumslägenhet och för en villa drygt 5 kr/månad. 
 
      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 
Uddevalla Energi ABs skrivelse 2019-12-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-11 §305      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att  höja renhållningstaxan med 3,1 % från och med 1 april 2020 
 
   
 
Aya Norvell Pia Svensson 
TF Förvaltningschef Miljösamordnare 

Skickas till 
Uddevalla Energi AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 



Renhållning
Restaurang / Verksamhet

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA140V1 Restavfall 1 gång /  vecka 1 361 1 195 2 556 3 195

RA140V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 2 723 3 344 6 067 7 584

RA140V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 256 1 839 2 299

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA190V1 Restavfall 1 gång /  vecka 1 602 1 594 3 196 3 995

RA190V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 3 207 4 137 7 344 9 180

RA190V13 Restavfall 3 gånger /  vecka 4 813 6 778 11 591 14 489

RA190V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 750 2 333 2 916

240 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA240V1 Restavfall 1 gång /  vecka 1 848 2 014 3 862 4 828

RA240V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 3 694 5 454 9 148 11 435

370 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA370V1 Restavfall 1 gång /  vecka 1 602 3 983 5 585 6 981

RA370V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 4 957 8 409 13 366 16 708

RA370V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 710 3 293 4 116

RA370V2F Restavfall 1 gång / 2 veckor  Fritid. 558 1 600 2 158 2 698

600 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA600V1 Restavfall 1 gång /  vecka 2 916 5 802 8 718 10 898

RA600V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 5 833 14 960 20 793 25 991

Taxa att gälla

from 2020-04-01

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Restaurang Verksamhet Sida 1 av 20



Renhållning
Restaurang / Verksamhet

Taxa att gälla

from 2020-04-01

750 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA750V1 Restavfall 1 gång /  vecka 3 645 7 250 10 895 13 619

RA750V12 Restavfall 2 gånger /  vecka 7 291 18 173 25 464 31 830

140 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA140V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 1 361 2 086 3 447 4 309

190 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA190V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 1 602 2 704 4 306 5 383

370 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA370V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 2 480 5 157 7 637 9 546

RA370V12SV Restavfall 2 gånger /  vecka 4 957 13 089 18 046 22 558

600 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA600V1SV Restavfall 1 gånger /  vecka 2 916 9 143 12 059 15 074

RA600V12SV Restavfall 2 gånger /  vecka 5 833 23 276 29 109 36 386

750 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

RA750V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 3 645 11 404 15 049 18 811

RA750V12SV Restavfall 2 gånger /  vecka 7 291 27 798 35 089 43 861

140 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

MA140V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 320 1 159 2 479 3 099

MA140V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 2 641 3 243 5 884 7 355

MA140V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 565 1 218 1 783 2 229

190 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

MA190V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 554 1 546 3 100 3 875

MA190V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 3 111 4 013 7 124 8 905

MA190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 565 1 697 2 262 2 828
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Renhållning
Restaurang / Verksamhet

Taxa att gälla

from 2020-04-01

240 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

MA240V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 792 1 953 3 745 4 681

MA240V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 3 583 5 290 8 873 11 091

370 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

MA370V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 554 3 863 5 417 6 771

MA370V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 4 808 8 156 12 964 16 205

MA370V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 565 2 629 3 194 3 993

140 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Svårighetstillägg Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

M140V1SV Matavfall 1 gång /  vecka 1 320 2 023 3 343 4 179

190 L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

Svårighetstillägg Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

M190V1SV Matavfall 1 gång /  vecka 1 554 2 623 4 177 5 221

Underjordsbehållare

5 m3 Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl

800 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

Matavfall 1 gång / vecka

Restavfall 1 gång / 2 veckor

Matavfall 1 gång / 2 veckor

Prisuppgift för dessa produkter återfinns 
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Restaurang Verksamhet Sida 3 av 20



Renhållning
Flerbostadshus

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R140V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 361 1 195 2 556 3 195 2 479 3 099

Restavfall 2 gånger /  vecka

R140V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 2 723 3 344 6 067 7 584 5 884 7 355

Restavfall 1 gång / 2 veckor

R140V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 256 1 839 2 299 1 783 2 229

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R190V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 602 1 594 3 196 3 995 3 100 3 875

Restavfall 2 gånger /  vecka

R190V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 3 207 4 137 7 344 9 180 7 124 8 905

Restavfall 3 gånger /  vecka

R190V13 Matavfall 3 gånger /  vecka 4 813 6 778 11 591 14 489 11 242 14 053

Restavfall 1 gång / 2 veckor

R190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 750 2 333 2 916 2 262 2 828

240 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R240V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 848 2 014 3 862 4 828 3 745 4 681

Restavfall 2 gånger /  vecka

R240V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 3 694 5 454 9 148 11 435 8 873 11 091

370 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R370V1 Matavfall 1 gång /  vecka 1 602 3 983 5 585 6 981 5 417 6 771

Restavfall 2 gånger /  vecka

R370V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 4 957 8 409 13 366 16 708 12 964 16 205

Restavfall 1 gång / 2 veckor

R370V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 710 3 293 4 116 3 194 3 993

Restavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid)

K370V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid) 558 1 600 2 158 2 698 2 093 2 616

370 L Restavfall fler än 10  kärl Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R370V1ST Matavfall 1 gång /  vecka 2 480 2 263 4 743 5 929 4 600 5 750

370 L Restavfall Komprimerat Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R370V1K Matavfall 1 gång /  vecka 2 480 4 308 6 788 8 485 6 583 8 229

Restavfall 2 gånger /  vecka

R370V12K Matavfall 2 gånger /  vecka 4 957 10 783 15 740 19 675 15 267 19 084

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Flerbostadshus Sida 4 av 20



Renhållning
Flerbostadshus

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

600 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R600V1 Matavfall 1 gång /  vecka 2 916 5 802 8 718 10 898 8 456 10 570

Restavfall 2 gånger /  vecka

R600V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 5 833 14 960 20 793 25 991 20 168 25 210

600 L Restavfall komprimerat Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R600V1K Matavfall 1 gång /  vecka 2 916 7 556 10 472 13 090 10 157 12 696

750 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

R750V1 Matavfall 1 gång /  vecka 3 645 7 250 10 895 13 619 10 567 13 209

Restavfall 2 gånger /  vecka

R750V12 Matavfall 2 gånger /  vecka 7 291 18 173 25 464 31 830 24 699 30 874

Säckhämtning Exkl Inkl Exkl Inkl

125 Liters röd Moms Moms Moms Moms

R125V1 1 gång / vecka 1 918 2 398 1 860 2 325

R125V12 2 gånger / vecka 4 599 5 749 4 461 5 576

140 L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

SPFO140 Matavfall 1 gång /  vecka 1 361 2 471 3 832 4 790 3 717 4 646

190 L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

SPFO190 Matavfall 1 gång /  vecka 1 602 3 193 4 795 5 994 4 651 5 814

370 L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

SPFO370 Matavfall 1 gång /  vecka 1 602 6 777 8 379 10 474 8 127 10 159

600 L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

SPFO600 Matavfall 1 gång /  vecka 2 916 10 164 13 080 16 350 12 686 15 858

750 L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

SPFO750 Matavfall 1 gång /  vecka 3 645 12 697 16 342 20 428 15 850 19 813

140 L Mat svårighetstillägg Exkl Inkl Exkl Inkl

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

MA140V1SV Matavfall 1 gång /  vecka 864 1 080 864 1 080

MA140V12SV Matavfall 2 gånger /  vecka 2 075 2 594 2 075 2 594

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Flerbostadshus Sida 5 av 20



Renhållning
Flerbostadshus

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

190 L Mat svårighetstillägg Exkl Inkl Exkl Inkl

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

MA190V1SV Matavfall 1 gång /  vecka 1077 1 346 1077 1 346

MA190V12SV Matavfall 2 gånger /  vecka 2 584 3 230 2 584 3 230

140 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

R140V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 1 361 2 086 3 447 4 309 3 343 4 179

190 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

R190V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 1 602 2 704 4 306 5 383 4 177 5 221

370 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

R370V1SV Restavfall 1 gånger /  vecka 2 480 5 157 7 637 9 546 7 407 9 259

R370V12SV Restavfall 2 gånger /  vecka 4 957 13 089 18 046 22 558 17 503 21 879

600 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

R600V1SV Restavfall 1 gånger /  vecka 2 916 9 143 12 059 15 074 11 696 14 620

R600V12SV Restavfall 2 gånger /  vecka 5 833 23 276 29 109 36 386 28 234 35 293

750 L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

R750V1SV Restavfall 1 gång /  vecka 3 645 11 404 15 049 18 811 14 596 18 245

R750V12SV Restavfall 2 gång /  vecka 7 291 27 798 35 089 43 861 34 034 42 543

Underjordsbehållare

5 m3 Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

800 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

UNDJOBV1 Matavfall 1 gång / vecka 7 872 55 102 62 974 78 718 61 080 76 350

Restavfall 1 gång / 2 veckor

UNDJOBV2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 7 872 23 615 31 487 39 359 30 540 38 175

Serviceavgift/Svårighetstillägg 

hämtning kärl Exkl Inkl Exkl Inkl

anl 00070219 (6 återvin+1 kärl) Moms Moms Moms Moms

R100V1 22 852 28 565 22 165 27 706
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Renhållning
Villahämtning

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K140V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 932 1 515 1 894 1 469 1 836

2 x 140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K140V4X Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 750 2 333 2 916 2 262 2 828

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa

K140V2X Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 489 3 072 3 840 2 979 3 724

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompostering Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

K140V4T Restavfall 1 gång / 4 veckor 583 669 1 252 1 565 1 214 1 518

140 L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K140V4D Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 932 1 515 1 894 1 469 1 836

Endast grundavgift är nr 2 i K140V4D

K140D Samtömning 583 0 583 729 565 706

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K190V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 256 1 839 2 299 1 783 2 229

Restavfall 1 gång / 4 veckor 2 kärl

K190V4X Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 088 2 671 3 339 2 590 3 238

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa

K190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 472 3 055 3 819 2 963 3 704

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompostering Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

K190V4T Restavfall 1 gång / 4 veckor 583 1 112 1 695 2 119 1 644 2 055

190 L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K190V4D Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 256 1 839 2 299 1 783 2 229

Endast grundavgift är nr 2 i K190V4D

K190D Samtömning 583 0 583 729 565 706

240 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K240V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 1 750 2 333 2 916 2 262 2 828

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa

K240V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 489 3 072 3 840 2 979 3 724

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor
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Renhållning
Villahämtning

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

370 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K370V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 088 2 671 3 339 2 590 3 238

Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa

K370V2B Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 3 856 4 439 5 549 4 305 5 381

370 L Restavfall

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K37019V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 2 712 3 295 4 119 3 195 3 994

600 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 2 veckor

K600V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 4 714 5 297 6 621 5 137 6 421

750 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 2 veckor

K750V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor 583 6 066 6 649 8 311 6 449 8 061

Trädgårdsavfall Exkl Inkl Exkl Inkl

April - November Moms Moms Moms Moms

K370V2TR 16 tömningar 682 853 682 853

Befrielse helår Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

DISP Grundavgift 583 583 729 565 706

Låsta kärl Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

LÅSTKÄRL Avgift per år 47 59 47 59

Serviceavgift Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SEAV1 3-10 meter 473 591 473 591

SEAV2 10-20 meter 948 1 185 948 1 185

SEAV3 20-30 meter 1 421 1 776 1 421 1 776

Serviceavgift Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompost Moms Moms Moms Moms

SEAV1K 3-10 meter 157 196 157 196

SEAV2K 10-20 meter 315 394 315 394

SEAV3K 20-30 meter 473 591 473 591

140 L Best. specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

SPFO140V 140 L 583 1689 2 272 2 840 2 203 2 754

SPFO190V 190 L 583 2174 2 757 3 446 2 674 3 343

SPFO370V 370 L 583 3422 4 005 5 006 3 884 4 855

Restavfall 1 gång / 4 veckor

Matavfall 1 gång / 2 veckor
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Renhållning
Villahämtning

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Underjordsbehållare

5 m3 Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

800 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

Matavfall 1 gång / vecka

Restavfall 1 gång / 2 veckor

Matavfall 1 gång / 2 veckor

Privatpersoner till ÅVC Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

Tio fria besök / kalenderår 0 0 0 0

Efter tio fria besök / gång 160 200 160 200

BOM Extra passerkort till ÅVC 120 150 120 150

Prisuppgift för dessa produkter återfinns 
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Villahämtning Sida 9 av 20



Renhållning
Fritidsboende

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K140V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 240 798 998 774 968

2 x 140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor 2 kärl 

K140V4FX Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 560 1 118 1 398 1 084 1 355

Restavfall 1 gång / 2 veckor 2 kärl blöjtaxa

K140V2FX Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 991 1 549 1 936 1 502 1 878

140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompostering Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

K140V4TF Restavfall 1 gång / 4 veckor 558 141 699 874 678 848

140 L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K140V4DF Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 240 798 998 774 968

Endast grundavgift är nr 2 i K140V4DF

K140DF Samtömning 558 0 558 698 541 676

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K190V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 379 937 1 171 909 1 136

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa

K190V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 979 1 537 1 921 1 491 1 864

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompostering Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

K190V4TF Restavfall 1 gång / 4 veckor 558 269 827 1 034 802 1 003

190 L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K190V4DF Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 379 937 1 171 909 1 136

Endast grundavgift är nr 2 i K190V4DF

K190DF Samtömning 558 0 558 698 541 676

240 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K240V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 560 1 118 1 398 1 084 1 355

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa

K240V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 991 1 549 1 936 1 502 1 878

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor
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Renhållning
Fritidsboende

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

370 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K370V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 1 263 1 821 2 276 1 766 2 208

Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa

K370V2FB Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 2 470 3 028 3 785 2 937 3 671

370 L Restavfall

190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K37019V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 1 617 2 175 2 719 2 109 2 636

600 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång / 4 veckor

K600V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 1 808 2 366 2 958 2 295 2 869

Restavfall 1 gång / 2 veckor

K600V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor 558 3 375 3 933 4 916 3 815 4 769

Befrielse fritid Grund- Exkl Inkl Exkl Inkl

Avgift kr / år Moms Moms Moms Moms

DISPF Grundavgift 558 0 558 698 541 676

Serviceavgift fritid Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SEAV1F 3-10 meter 201 251 201 251

SEAV2F 10-20 meter 403 504 403 504

SEAV3F 20-30 meter 603 754 603 754

Serviceavgift fritid Exkl Inkl Exkl Inkl

Kompost Moms Moms Moms Moms

SEAV1KF 3-10 meter 67 84 67 84

SEAV2KF 10-20 meter 134 168 134 168

SEAV3KF 20-30 meter 201 251 201 251

140 L Best. specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

140 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

SPFO140F 140 L 558 640 1 198 1 498 1 162 1 453

SPFO190F 190 L 558 845 1 403 1 754 1 361 1 701

SPFO370F 370 L 558 2 174 2 732 3 415 2 650 3 313

Restavfall 1 gång / 4 veckor

Matavfall 1 gång / 2 veckor
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Renhållning
Fritidsboende

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Underjordsbehållare

5 m
3
 Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Exkl Inkl

800 L Matavfall Avgift kr / år Avgift  kr/år Moms Moms Moms Moms

Restavfall 1 gång /  vecka

Matavfall 1 gång / vecka

Restavfall 1 gång / 2 veckor

Matavfall 1 gång / 2 veckor

Prisuppgift för dessa produkter återfinns 
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Fritidsboende Sida 12 av 20



Avfall 
Tillägg

Budad tömning Exkl Inkl Exkl Inkl

Storlek 125-770 L Moms Moms Moms Moms

BUDXX Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning 537 671 521 651

Tömning felsorterat avfall Exkl Inkl Exkl Inkl

Storlek 125-770 L Moms Moms Moms Moms

FELXX Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning 521 651 521 651

Extra tömning ordinarie tur Exkl Inkl Exkl Inkl

Storlek kärl / säck Moms Moms Moms Moms

EX125 125 L säck 80 100 78 98

EX140 140 L kärl 101 126 98 123

EX160 160 L säck 101 126 98 123

EX190 190 L kärl / 240 L säck 132 165 128 160

EX370 370 L kärl 147 184 143 179

EX600 600 L kärl UTGÅENDE 210 263 204 255

EX660 660 L kärl 210 263 204 255

EX750 750 L kärl UTGÅENDE 246 308 239 299

EX770 770 L kärl 246 308 239 299

Timpris Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TIMBUD Budbil 717 896 717 896

TIMSOP Sopbil 930 1 163 930 1 163

TIMLV Lastväxlarbil exkl tömning av fraktioner 1 128 1 410 1 094 1 368

Taxebyte Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TAXBYT Avgift 158 198 158 198

Sekretessavfall Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SAVFBEST Beställningsavgift 1 493 1 866 1 493 1 866

SAVFTON Tonavgift   748 935 748 935

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor
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Latrin

Latrin Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

LHV4 Helårshämtning 10 037 12 546 10 037 12 546

LFV4 Fritidshämtning 6 275 7 844 6 275 7 844

LAV3X Extra kärl 584 730 584 730

LAVBUD Extra hämtning ( Budning ) 968 1 210 968 1 210

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Latrin Sida 14 av 20



Slamavskiljare

Distrikt / Veckotömning

Storlek Fast avgift Behandlingsav- Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik kr/tömning gift kr/tömning Moms Moms Moms Moms

SA005 0,5 364 89 453 566 453 566

SA010 1 423 176 599 749 599 749

SA015 1,5 483 264 747 934 747 934

SA020 2 542 352 894 1 118 894 1 118

SA025 2,5 602 441 1 043 1 304 1 043 1 304

SA030 3 662 527 1 189 1 486 1 189 1 486

SA035 3,5 721 614 1 335 1 669 1 335 1 669

SA040 4 780 703 1 483 1 854 1 483 1 854

SA045 4,5 839 791 1 630 2 038 1 630 2 038

SA050 5 900 879 1 779 2 224 1 779 2 224

SA055 5,5 959 967 1 926 2 408 1 926 2 408

SA060 6 1 018 1 055 2 073 2 591 2 073 2 591

SA065 6,5 1 077 1 143 2 220 2 775 2 220 2 775

SA070 7 1 136 1 232 2 368 2 960 2 368 2 960

SA075 7,5 1 195 1 320 2 515 3 144 2 515 3 144

SA080 8 1 256 1 408 2 664 3 330 2 664 3 330

SA090 9 1 375 1 583 2 958 3 698 2 958 3 698

SA100 10 1 493 1 757 3 250 4 063 3 250 4 063

SA110 11 1 612 1 934 3 546 4 433 3 546 4 433

SA120 12 1 731 2 110 3 841 4 801 3 841 4 801

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor
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Slamavskiljare Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Beställning

Storlek Fast avgift Behandlingsav- Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik kr/tömning gift kr/tömning Moms Moms Moms Moms

SA005B 0,5 393 89 482 603 482 603

SA010B 1 477 176 653 816 653 816

SA015B 1,5 564 264 828 1 035 828 1 035

SA020B 2 650 352 1 002 1 253 1 002 1 253

SA025B 2,5 738 441 1 179 1 474 1 179 1 474

SA030B 3 824 527 1 351 1 689 1 351 1 689

SA035B 3,5 912 614 1 526 1 908 1 526 1 908

SA040B 4 998 703 1 701 2 126 1 701 2 126

SA045B 4,5 1 083 791 1 874 2 343 1 874 2 343

SA050B 5 1 171 879 2 050 2 563 2 050 2 563

SA055B 5,5 1 257 967 2 224 2 780 2 224 2 780

SA060B 6 1 343 1 055 2 398 2 998 2 398 2 998

SA065B 6,5 1 429 1 143 2 572 3 215 2 572 3 215

SA070B 7 1 517 1 232 2 749 3 436 2 749 3 436

SA075B 7,5 1 602 1 320 2 922 3 653 2 922 3 653

SA080B 8 1 690 1 408 3 098 3 873 3 098 3 873

SA090B 9 1 864 1 583 3 447 4 309 3 447 4 309

SA100B 10 2 037 1 757 3 794 4 743 3 794 4 743

SA110B 11 2 209 1 934 4 143 5 179 4 143 5 179

SA120B 12 2 384 2 110 4 494 5 618 4 494 5 618
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Sluten tank

Distrikt / Veckotömning

Storlek Fast avgift Behandlingsav- Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik kr/tömning gift kr/tömning Moms Moms Moms Moms

ST010 1 372 176 548 685 548 685

ST020 2 491 352 843 1 054 843 1 054

ST030 3 611 527 1 138 1 423 1 138 1 423

ST040 4 730 703 1 433 1 791 1 433 1 791

ST050 5 849 879 1 728 2 160 1 728 2 160

ST060 6 967 1 055 2 022 2 528 2 022 2 528

ST070 7 1 086 1 232 2 318 2 898 2 318 2 898

ST080 8 1 205 1 408 2 613 3 266 2 613 3 266

ST090 9 1 324 1 583 2 907 3 634 2 907 3 634

ST100 10 1 442 1 757 3 199 3 999 3 199 3 999

ST110 11 1 562 1 934 3 496 4 370 3 496 4 370

ST120 12 1 680 2 110 3 790 4 738 3 790 4 738

Beställning

Storlek Fast avgift Behandlingsav- Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik kr/tömning gift kr/tömning Moms Moms Moms Moms

ST010B 1 426 176 602 753 602 753

ST020B 2 600 352 952 1 190 952 1 190

ST030B 3 773 527 1 300 1 625 1 300 1 625

ST040B 4 947 703 1 650 2 063 1 650 2 063

ST050B 5 1 120 879 1 999 2 499 1 999 2 499

ST060B 6 1 292 1 055 2 347 2 934 2 347 2 934

ST070B 7 1 466 1 232 2 698 3 373 2 698 3 373

ST080B 8 1 640 1 408 3 048 3 810 3 048 3 810

ST090B 9 1 813 1 583 3 396 4 245 3 396 4 245

ST100B 10 1 985 1 757 3 742 4 678 3 742 4 678

ST110B 11 2 156 1 934 4 090 5 113 4 090 5 113

ST120B 12 2 332 2 110 4 442 5 553 4 442 5 553

Taxa att gälla

Nuvarande taxorfrom 2020-04-01
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Slam
Timtid och tillägg

Slangtillägg 1 2 3 4 5 6 Exkl Inkl Exkl Inkl

20 meter ingår Moms Moms Moms Moms

SL10 Total slanglängd 21-30 meter 135 135 169 135 169

SL20 Total slanglängd 31-40 meter 135 203 338 423 338 423

SL30 Total slanglängd 41-50 meter 135 203 304 641 801 641 801

SL40 Total slanglängd 51-60 meter 135 203 304 456 1 097 1 371 1 097 1 371

SL50 Total slanglängd 61-70 meter 135 203 304 456 683 1 780 2 225 1 780 2 225

SL60 Total slanglängd 71-80 meter 135 203 304 456 683 1 025 2 805 3 506 2 805 3 506

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

Förtursavgift Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

FÖRTUR Vid uppdrag som skall utföras inom 2 arbetsdagar 523 654 523 654

Tidspassning Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TIDSBEST Om arbetet måste utföras vid bestämd tid 375 469 375 469

Bomkörningsavgift Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

BOMKÖR Om arbete inte kunnat utföras pga hinder som orsakats av beställaren 560 700 560 700

Toavagn Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TOA Sugning av första vagnen 875 1 094 875 1 094

TOAX Sugning av ytterligare vagnar på samma plats och tidpunkt 251 314 251 314

Slambilar Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TIMSL Timpris 970 1 213 970 1 213

TIMSL50 Timpris enkel övertid  50 % 1 149 1 436 1 149 1 436

TIMSL100 Timpris  kval övertid  100 % 1 334 1 668 1 334 1 668

Övertid Spolbil intern Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SPOLIN Timpris 1 029 1 286 1 029 1 286

SPOLIN50 Timpris enkel övertid  50 % 1 221 1 526 1 221 1 526

SPOLIN100 Timpris  kval övertid  100 % 1 421 1 776 1 421 1 776

Övertid Spolbil extern Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TIMSPL Timpris 1 178 1 473 1 178 1 473

TIMSPL50 Timpris enkel övertid  50 % 1 397 1 746 1 397 1 746

TIMSPL100 Timpris  kval övertid  100 % 1 625 2 031 1 625 2 031

Nuvarande taxor

Taxa att gälla

from 2020-04-01
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Slam
Timtid och tillägg Nuvarande taxor

Taxa att gälla

from 2020-04-01

Tunga lock Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

TUNGTLOCK Om brunnen har ett för tungt lock att flytta (över 15 kg) 731 914 731 914

Övertid personal Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

EXPER Timpris 459 574 459 574

EXPER50 Timpris enkel övertid  50 % 591 739 591 739

EXPER100 Timpris  kval övertid  100 % 741 926 741 926

Övriga engångsavgifter Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

IKEA Tömning av Matavfalls kvarnen 1 388 1 735 1 388 1 735

TIPPSLAM Tippning av slam 164 205 164 205

TIPPFETT Tippning av fettavskiljare 164 205 164 205

TIPPVÄG Tippning av vägbyggnads material/grus 235 294 235 294

SLUTLÅT Okulärt utlåtande av slamanläggning 213 266 213 266

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 Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SEA297T Tätort 663 829 663 829

SEA297UT Ej tätort 1 007 1 259 1 007 1 259

Avgift för hemtagning av container Exkl Inkl Exkl Inkl

Moms Moms Moms Moms

SEA298T Tätort 663 829 663 829

SEA298UT Ej tätort 1 007 1 259 1 007 1 259

Storlek Tömningsavgifter Restavfall Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik Fast pris / tömning Moms Moms Moms Moms

RC08 8 Max 1000 kilo / tömning 1 205 1 506 1 169 1 461

RC10 10 Max 1000 kilo / tömning 1 425 1 781 1 382 1 728

Storlek Tömningsavgifter Grovavfall Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik Fast pris / tömning Moms Moms Moms Moms

GC08 8 Max 1000 kilo / tömning 1 630 2 038 1 581 1 976

GC10 10 Max 1000 kilo / tömning 1 876 2 345 1 820 2 275

Storlek Containerhyra Exkl Inkl Exkl Inkl

kubik kr / månad Moms Moms Moms Moms

HC08 8 354 443 354 443

HC10 10 354 443 354 443

HCLV 22-25 Lastväxlarflak 619 774 600 750

Grovavfall
Kärl / Säck / Löst

Storlek Tömningsavgifter Grovavfall Exkl Inkl Exkl Inkl

Liter kr / år Moms Moms Moms Moms

G140V1 140 Grovavfall 1 gång /  vecka 2 555 3 194 2 478 3 098

G190V1 190 Grovavfall 1 gång /  vecka 3 198 3 998 3 102 3 878

G190V2 190 Grovavfall 1 gång /  2 veckor 2 332 2 915 2 262 2 828

G190V4 190 Grovavfall 1 gång / 4  veckor 1 837 2 296 1 782 2 228

G370V1 370 Grovavfall 1 gång /  vecka 5 587 6 984 5 419 6 774

G370V2 370 Grovavfall 1 gång /  2 veckor 3 294 4 118 3 195 3 994

G600V1 600 Grovavfall 1 gång /  vecka 8 719 10 899 8 457 10 571

G600V2 600 Grovavfall 1 gång /  2 veckor 5 142 6 428 4 987 6 234

G750V1 750 Grovavfall 1 gång /  vecka 10 895 13 619 10 567 13 209

G750V2 750 Grovavfall 1 gång /  2 veckor 6 650 8 313 6 450 8 063

G125V1 125 Grovavfall per säck 1 918 2 398 1 860 2 325

GKBM KUBIK Grovavfall löst avfall 324 405 314 393

Taxa att gälla

from 2020-04-01 Nuvarande taxor

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1  Container Grovavfall Sida 20 av 20
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Renhållningstaxa 2020
Sqmmonfqttning

Dnr SBN 2O1? /00690

Regeringen har fattat beslut om att inftira en skatt på avfallsförbråinning vilken börjar
gälla från och med den 1 april 2020. Detta ftir att skapa incitament ftir minskade
avfallsmängder. Den ökade kostnaden ftir avfallsftirbriinningen kan inte tas ut av

fiiinvärmekollektivet, utan i linje med lagstiftarnas intentioner skall denna belasta
hushållsavfallskunderna. Kommunfullmäktige fattade beslut om renhållningstaxan 2020
på sammanträdet i december. Uddevalla Energi AB ftireslår en justering av
renhållningstaxan med en höjning med 3,1 %o frän och med den I april 2020 for att
hantera kostnaderna ftir Sveriges och EUs ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp samt
att ge incitament till minskat avfallsflöde. Höjningen innebär cirka 3 kr/månad for 2-3
rumslägenhet och ftir en villa drygt 5 kr/manad.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -07
Uddevalla Energi ABs skrivelse 2019-12-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-11 $305

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår kommunfullmäktige besluta

att höja renhållningstaxan med 3,1 Yo frän och med 1 april2020

Justerandes signatur
t"t

Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-08 Dnr KS 2020/00042 

  

 

Handläggare 

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

 

Antagande av arrendetaxa 

Sammanfattning 

Plan och exploateringsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat 
nuvarande arrenden och arrendeavgifter och uppmärksammat att dessa behöver justeras.  
 
Arrendetaxor hos närliggande kommuner har samlats in och efter genomgång av dessa 
och av Uddevalla kommuns arrendeavgifter kunde det konstateras att nuvarande nivåer 
inte är marknadsmässiga och därför för låga. 
 
Idag finns inga av nämnd eller fullmäktige fastställda arrendenivåer. För att få en tydlig, 
aktuell och transparent arrendenivå har ett förslag till taxa upprättats som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 553. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12. 
Förslag till arrendetaxa.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa upprättad arrendetaxa, 
 
att arrendetaxan räknas upp årligen med KPI.     
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 553 Dnr SBN 2019/00074  

Fastställande av arrendetaxor 

Sammanfattning 

Plan och exploateringsenheten inom samhällsbyggnad har granskat gällande 
arrendetaxor och uppmärksammat att dessa behöver uppdateras. Nuvarande 
arrendetaxor hos närliggande kommuner samlades in. En genomgång av nuvarande 
arrenden och arrendenivåer har granskats. Efter genomgång av andra kommuners taxor 
och av Uddevalla kommuns arrendeavgifter kunde det konstateras att nuvarande nivåer 
av arrendetaxor är för låga. Dagens gällande arrendenivåer är inte marknadsmässiga. 
Därför har vi sammanställt en rekommendation på hur nuvarande arrendetaxor bör 
uppdateras (se bilaga 1).  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12 
Nya arrendetaxor (bilaga 1) 2019-12-12 

Yrkanden 

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

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna nya arrendetaxor 
  
att arrendetaxan räknas upp årligen med KPI   
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-01-02 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-12-12 Dnr 2019/00074 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Victor Kullgren 
Telefon 0522-69 64 19 
victor.kullgren@uddevalla.se 
 

 

Fastställande av arrendetaxor 

Sammanfattning 

Plan och exploateringsenheten inom samhällsbyggnad har granskat gällande 
arrendetaxor och uppmärksammat att dessa behöver uppdateras. Nuvarande 
arrendetaxor hos närliggande kommuner samlades in. En genomgång av nuvarande 
arrenden och arrendenivåer har granskats. Efter genomgång av andra kommuners taxor 
och av Uddevalla kommuns arrendeavgifter kunde det konstateras att nuvarande nivåer 
av arrendetaxor är för låga. Dagens gällande arrendenivåer är inte marknadsmässiga. 
Därför har vi sammanställt en rekommendation på hur nuvarande arrendetaxor bör 
uppdateras (se bilaga 1). 
 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12 
Nya arrendetaxor (bilaga 1) 2019-12-12 
 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna nya arrendetaxor 
 
att arrendetaxan räknas upp årligen med KPI   
 

 

 

Ärendebeskrivning 
 
Plan och exploateringsenheten inom samhällsbyggnad har granskat gällande 
arrendetaxor och uppmärksammat att dessa behöver uppdateras. Nuvarande 
arrendetaxor hos närliggande kommuner samlades in. En genomgång av nuvarande 
arrenden och arrendenivåer har granskats. Efter genomgång av andra kommuners taxor 
och av Uddevalla kommuns arrendeavgifter kunde det konstateras att nuvarande nivåer 
av arrendetaxor är för låga. Dagens gällande arrendenivåer är inte marknadsmässiga. 
Därför har vi sammanställt en rekommendation på hur nuvarande arrendetaxor bör 
uppdateras (se bilaga 1). 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2019-12-12 
 

Dnr 2019/00074 

  

 

 

 

Det finns fyra olika typer av arrende:  

 Jordbruksarrende är en upplåtelse av jordbruks-, betes- eller åkermark mot ersättning. 
Ett jordbruksarrende delas upp i gårds- eller sidoarrende.  

 Bostadsarrende är en upplåtelse av mark mot ersättning med rätt att uppföra eller 
behålla ett befintligt bostadshus med syfte att bo på marken. 

 Anläggningsarrende är en upplåtelse av mark för att bedriva verksamhet mot 
ersättning. En eller flera byggnader som har betydelse för verksamheten finns på 
marken.  

 Lägenhetsarrende är en upplåtelse av mark som inte uppfyller kriterierna för 
ovanstående 

Dessa regleras i Jordabalken 8 kap.  

Kommunen har idag cirka 350 arrenden.  

En del av arbetet har varit att granska andra kommuners arrendenivåer. Som tabellen 
nedan är ett exempel på. Nedan är en sammanställning över de nivåer våra 
grannkommuner har på utarrenderad åker och bete.  

 

Idag finns inga fastställda arrendenivåer. Detta förslag har arbetats fram för att få en 
tydlig och aktuell arrendenivå. Detta gör även att det blir en tydlig transparens där det 
går att få en sammanställd bild över kommunens arrenden och hur nivåerna sätts.  
 
 
 
 
 
Victor Kullgren              Adam Gistedt 
Mark & Exploateringsingenjör                            Mark & Exploateringsingenjör  
 



 Tjänsteskrivelse  
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Sara Norén                 Carina Johansson 
Mark & Exploateringsingenjör                Förvaltningschef   

Expediera till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 



Arrendetaxor 
Taxa lägenhetsarrenden: 
Trädgårdsarrenden mindre än 100 kvm --> 50 kr/kvm 
Övriga arrenden och markområden större än 100 kvm --> 4% av markens marknadsvärde 
Parkering-->  1500 kr/plats/år 
  
Odlingslott till enskild 
500 kr/år inkl exp.avgift 
  
Taxa anläggningsarrenden: 
Mast och teknikbod --> 10 000 kr för mast, 5000 kr bod - 2000 kr/andrahandsupplåtelse 
Övriga anläggningsarrenden --> 4% av markens marknadsvärde 

  
Taxa bostadsarrenden: 
2,75% av markens marknadsvärde 
  
Taxa sidoarrenden: 
Åker: 1 000:-/ha exkl. moms 
Bete: 500:-/ha exkl. moms  
  
Generellt (odlingslotter undantagna): 
1500 kr i expeditionsavgift vid nytecknande av arrenden 
1000 kr i expeditionsavgift vid överföring av arrenden 
  
Grundtaxa 
Lägsta arrendeavgift är satt till 1000 kr/år förutom odlingslott där lägsta avgift är 500 kr/år 
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-08 Dnr KS 2019/00937 

  

 

Handläggare 

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

 

Avgäldsberäkning för tomträtter med småhus 

Sammanfattning 

Avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus fastställdes i kommunfullmäktige den 11 
maj 2005, § 95. Det beslutades att avgäldsräntan för tomträtter för småhus i Uddevalla 
kommun ska vara 4%.  
 
Den 13 januari 2017 beslutade mark- och miljööverdomstolen i ärende gällande 
omprövning av tomträttsavgäld i Västerviks kommun (målnummer F 6289-16). I domen 
fastslås att vedertagen avgäldsränta för tomträtter med tioåriga avgäldsperioder är 
2,75% med tillägg för triangeleffekten. Domstolen konstaterar att 0,25% är en relativt 
fast praxis vid tioåriga avtalsperioder för triangeleffekt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att med hänsyn taget till mark- och 
miljööverdomstolens domslut att avgäldsräntan för tomträtter för småhus korrigeras från 
4% till 3% (2,75% + 0,25%) vid tioåriga upplåtelser.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 548. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21.  
Mark- och miljööverdomstolens dom, mål nr F 6289-16, 2017-01-13.  
Kommunfullmäktigebeslut, 2005-05-11, § 95 avseende avgäldsberäkningen för 
tomträtter för småhus (ur författningssamlingen).       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgäldsunderlaget för tomträttsavgälder för småhus skall beräknas enligt formeln: 
Marktaxeringsvärdet x 1.33 och eventuell justering efter fastighetsprisindex - (5 va-
klasser x X kronor) - (MTV x 10%), 
 
att avgäldsperioderna skall vara maximalt tio år, 
 
att avgäldsräntan fastställs till tre procent, samt  
 
att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2005-05-11, § 95.    
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-01-08 Dnr KS 2019/00937 

  

 

 

 

 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 548 Dnr SBN 2019/00038  

Avgäldsberäkning för tomträtter med småhus 

Sammanfattning 

Avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus fastställdes i kommunfullmäktige den 11 
maj 2005, § 95. Det beslutades att avgäldsräntan för tomträtter för småhus i Uddevalla 
kommun ska vara 4%.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Mark- och miljööverdomstolens dom, mål nr F 6289-16, 2017-01-13. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktigebeslut, 2005-05-11, § 95 avseende 
avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus.    

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avgäldsunderlaget för tomträttsavgälder för småhus skall beräknas enligt formeln: 
Marktaxeringsvärdet x 1.33 och eventuell justering efter fastighetsprisindex - (5 va-
klasser x X kronor) - (MTV x 10%)  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-12-23 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2019-11-21 Dnr SBN 2019/00038 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 
Telefon 0522-69 64 97 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Justering av avgäldsberäkning för tomträtter för småhus 

Sammanfattning 

Avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus fastställdes i kommunfullmäktige den 11 
maj 2005, § 95. Det beslutades att avgäldsräntan för tomträtter för småhus i Uddevalla 
kommun ska vara 4%.  
 
Den 13 januari 2017 beslutade mark- och miljööverdomstolen i ärende gällande 
omprövning av tomträttsavgäld i Västerviks kommun (målnummer F 6289-16). I domen 
fastslås att vedertagen avgäldsränta för tomträtter med tioåriga avgäldsperioder är 
2,75% med tillägg för triangeleffekten. Domstolen konstaterar att 0,25% är en relativt 
fast praxis vid tioåriga avtalsperioder för triangeleffekt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att med hänsyn taget till Högsta domstolens 
domslut att avgäldsräntan för tomträtter för småhus korrigeras från 4% till 3% (2,75% + 
0,25%) vid tioåriga upplåtelser.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Mark- och miljööverdomstolens dom, mål nr F 6289-16, 2017-01-13. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktigebeslut, 2005-05-11, § 95 avseende 
avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus.     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avgäldsunderlaget för tomträttsavgälder för småhus skall beräknas enligt formeln: 
Marktaxeringsvärdet x 1.33 och eventuell justering efter fastighetsprisindex - (5 va-
klasser x X kronor) - (MTV x 10%)  
 
att avgäldsperioderna skall vara maximalt tio år 
 
att avgäldsräntan fastställs till tre procent, samt 
 

att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2005-05-11, § 95   

Ärendebeskrivning 

Tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom 
tomträttsupplåtelse får tomträttsinnehavarna i de flesta avseende samma rätt som en 
fastighetsägare att nyttja marken. Tomträttshavaren betalar ingen köpeskilling vid 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-11-21 Dnr SBN 2019/00038 

  

 

 

 

upplåtelsetillfället utan förutsätts betala en årlig avgäld till fastighetsägaren där 
avgälden ska utgå med oförändrat belopp under minst tio år.  
 
Av 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken framgår att tomträttsavgäld för kommande 
avgäldsperiod ska baseras på det värde som marken har vid tiden för omprövningen. 
Enligt förarbetena ska avgälden motsvara en skälig ränta på markvärdet. Eftersom 
avgälden är oförändrad under avgäldsperioden har Högsta domstolen avgjort att 
avgälden bör bestämmas så att hänsyn tas även till den för perioden beräknade 
avkastningsökningen på marken. Det innebär att avkastningskravet ska räknas upp på 
visst sätt, denna uppräkning har kommit att benämnas som triangeleffekt. 
 
Uddevalla kommuns avgäldsberäkning för tomträtter för småhus fastställdes i 
kommunfullmäktige den 11 maj 2005, § 95. Det beslutades att avgäldsunderlaget för 
tomträttsavgälder för småhus skall vara marktaxeringsvärdet, (MTV - (5va-klasser x X 
kronor) – (MTV x 10%) x 1,33 och eventuell justering efter fastighetsindex (5 va-
klasser motsvarar 2019, 160 000 kr). Avgäldsperioderna skall vara maximalt tio år samt 
avgäldsräntan fastställdes till 4%. 
 
Den 13 januari 2017 beslutade mark- och miljööverdomstolen i ärende gällande 
omprövning av tomträttsavgäld i Västerviks kommun (målnummer F 6289-16). I domen 
fastslås att vedertagen avgäldsränta för tomträtter med tioåriga avgäldsperioder är 
2,75% med tillägg för triangeleffekten. Domstolen konstaterar att 0,25% är en relativt 
fast praxis vid tioåriga avtalsperioder för triangeleffekt.  
Med hänsyn taget till Högsta domstolens domslut föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen att avgäldsräntan ska sänkas från 4% till 3% (2,75% + 
0,25%) vid tioåriga tomträttsupplåtelser.  
 
 
 
 
 
 
Carina Johansson Adam Gistedt 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 
 



UaFS     

  Blad 1 

 

AVGÄLDSBERÄKNING FÖR TOMTRÄTTER FÖR SMÅHUS 

 

Fastställd av kommunfullmäktige den 11 maj 2005, § 95  

 

att avgäldsunderlaget för tomträttsavgälder för småhus skall vara: marktaxerings-

värdet, (MTV, - (5va-klasser x X kronor) – (MTV x 10 %) x 1.33 och eventuell 

justering efter fastighetsindex 

 

att avgäldsperioderna för tomträtter skall vara maximalt tio år, samt 

 

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till fyra procent. 

 

 

 

BERÄKNING AV FRIKÖPSPRIS FÖR TOMTRÄTTER MED SMÅHUS 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 8 oktober 2014 

 

att friköp av småhustomter med tomträtt får ske till ett pris motsvarande 85% av 

marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till VA enligt skatteverkets 

riktvärdesbelopp samt för trädgårdsanläggning med 10% av marktaxeringsvärdet. 

 



SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
Rotel 060307 

DOM 
2017-01-13 
Stockholm 

Mål nr 
F 6289-16 

Dok.Id 1312227 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 
09:00-15:00 

E-post: svea.avd6@dom.se 

www.svea.se 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-23 i mål F 4816-15, 
se bilaga A 

KLAGANDE 

Västerviks kommun 
593 80 Västervik 

MOTPART

X  

SAKEN 

Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten X i Västerviks kommun 

___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och 

miljööverdomstolen tomträttsavgälden för fastigheten X i Västerviks kommun till 9 

408 kr per år för den avgäldsperiod som börjar löpa den 1 januari 2017. På skillnaden 

mellan ny och gammal avgäld ska ränta enligt 5 § räntelagen utgå från respektive 

förfallodag till dess domen vinner laga kraft och för tiden därefter enligt 6 § 

räntelagen. 

___________________ 

1



SVEA HOVRÄTT DOM F 6289-16 
Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Västerviks kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa 

tomträttsavgälden för X i Västerviks kommun till 9 408 kr per år för perioden 

2017-01-01 – 2036-12-31. Kommunen får förstås så att den även vidhåller det 

ränteyrkande som framställdes vid mark- och miljödomstolen. 

X har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Parterna har stått fast vid vad de har uppgett vid underinstanserna och utöver det gjort i 

huvudsak följande tillägg och förtydliganden. 

Västerviks kommun 

Markvärdet 

Det har inte påvisats att tvisteobjektet har avvikande egenskaper som gör att 

markvärdet i just det fallet är lägre än det som kommunen hävdar. Om Mark- och 

miljööverdomstolen ändå finner att markvärdet ska bedömas med stöd av 

taxeringsvärdet, på det sätt som mark- och miljödomstolen har utgått ifrån, vill 

kommunen framföra följande. 2015 års taxeringsstatistik avses spegla 75 procent av 

marknadsvärdet under år 2013. Köpeskillingsstatistik som SCB tagit fram visar att köp 

av permanentbostäder som genomfördes under år 2015 har en köpeskillingskoefficient 

(K/T) på 1,62. Vid en bedömning av markvärdet med hjälp av taxeringsvärdet är det 

denna koefficient som bör användas. Man erhåller då ett markvärde på 274 000 * 1,62 

– 100 000 kr = 343 800 kr. Beloppet 100 000 kr avser värdet av trädgårdsanläggningar

och anläggningsavgifter enligt mark- och miljödomstolens uppskattning. Kommunen 

finner det angivna beloppet som skäligt i och för sig. Högsta domstolen har i 

avgörandet i NJA 1975 s. 385 angett att markvärdet ska avse tomtens saluvärde i avröjt 

skick. Kommunen anser inte att det finns anledning att ändra på denna praxis. 
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Sammanfattningsvis resulterar den metod som tingsrätten använt sig av i ett betydligt 

högre markvärde än det kommunen hävdat om metoden tillämpas på ett korrekt sätt.  

Avgäldsräntan 

Kommunen delar mark- och miljödomstolens bedömning att avgäldsräntan ska 

grundas på en långsiktig realränta på 2,75 procent. När det gäller triangeleffekten har 

kommunen i förhållande till mark- och miljödomstolens bedömning däremot en 

avvikande inställning. Västervik har under den senaste 20-årsperioden tappat cirka 

3 000 innevånare vilket innebär cirka 0,4 procent per år i medeltal. I formell mening är 

det därför riktigt att befolkningsökningen varit svag. Under samma period har det 

ändock varit betydande inflyttningsöverskott med ökad efterfrågan av bostäder som 

följd bland annat eftersom inflyttande familjer kräver bostäder i mycket högre grad än 

utflyttande studenter. Nyproduktionen av bostäder har inte stått i paritet med 

nettoinflyttningen. Kommunen ser därför en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Enligt 

SCB:s köpeskillingsstatisk steg fastighetspriserna mätt som genomsnittlig köpeskilling 

för permanenta småhus, nominellt med cirka 200 procent under den senaste  

20-årsperioden. Under perioden uppgick inflationen till enbart cirka 22 procent. Med 

andra ord steg villapriserna realt med cirka 150 procent, trots att den totala 

folkmängden minskade under perioden. Mot denna bakgrund framstår tingsrättens 

tillämpning av triangeleffekten som alltför försiktig.  

Kommunen har som bevis åberopat SCB:s statistik avseende småhusförsäljningar i 

Västervik under år 2015 samt SCB:s bearbetade statistik avseende köp av permanenta 

småhus i Västervik under åren 1996-2015. 

X 

Markvärdet 

Markvärdet är lätt att bestämma på en obebyggd tomt; summan av investeringar som 

lagts ner för att kunna uppföra ett hus. När ett hus är uppfört och vanligtvis mycket 

arbete och material har tillförts som fylljord, stensättningar, staket, häckar, träd och 
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rabatter anlagts är det betydligt svårare. En köpare bedömer helheten; husets storlek 

och kvalitet, soligt läge, eventuell störande trafik eller annat negativt eller positivt. Om 

tomten är 700, 1 000 eller 1 200 m2 har vid värdering och budgivning inte så stor

betydelse. Budgivaren vet vanligtvis inte hur han/hon värderar enbart tomten, den 

följer med i affären. En jämförelse mellan värdet på tomtmark bebyggd med ett 40 år 

gammalt hus och kostnaden för en idag byggklar tomt är helt missvisande.  

Avgäldsräntan 

Att avgäldsräntan bör grundas på långsiktig ränta (20 år) är förståeligt. Det sätt 

Västerviks kommun använder är felaktigt och innehåller så många parametrar som ger 

ett slutresultat man inte förväntar sig. Om resultatet av alla beräkningar ger ett oväntat 

eller konstigt resultat, i detta fall för högt slutvärde, bör man fundera på orsaken och 

ändra och inte bara konstatera att det blev så här. Redan för 20 år sedan påtalade han 

och en villaägare detta och ingick förlikning på vanligt sätt. Det är bedrövligt att han 

nu efter ytterligare 20 år ska behöva förhandla om detta i Mark- och miljööver- 

domstolen trots att han erbjudit förlikning på 6 800 kr per år.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Enligt 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken ska avgälden för den kommande 

perioden bestämmas på grundval av det värde marken äger vid tiden för 

omprövningen. Vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med 

upplåtelsen och de närmare föreskrifter som är tillämpliga i fråga om markens 

användning och bebyggelse. Det innebär att markvärdet ska bestämmas utan hänsyn 

till befintlig bebyggelse men med beaktande av innehållet i tomträttsavtalet och 

gällande detaljplan. Markvärdet ska i princip anses motsvara ett tänkt saluvärde på 

marken i avröjt skick vid regleringstidpunkten (jfr NJA 1975 s. 385). 

Sedan markvärdet (avgäldsunderlaget) fastställts ska en avgäldsränta bestämmas. 

Avgäldsräntan ska bestämmas så att den svarar mot en skälig ränta på det bedömda 

avgäldsunderlaget. 
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Markvärdet 

Västerviks kommun har genom uppdrag till ett externt värderingsföretag låtit ta fram 

en modell för att bedöma markvärden och avgäldsränta avseende småhustomter som är 

upplåtna med tomträtt i Västerviks kommun. Undersökningarna resulterade i ett 

underlag daterat 2012-02-15 och ett uppdaterat underlag daterat 2015-03-02. 

Markvärdesmodellen omfattar primärt tre värdepåverkande faktorer nämligen 

områdestillhörighet, byggnadssätt och tomtstorlek. Av underlaget daterat 2012-02-15 

framgår att områdesindelningen i stort sett bygger på fastighetstaxeringens 

områdesindelning men att den förfinats något. Det framgår inte klart vilket underlag 

som funnits vid bedömningen av markvärdena inom de skilda områdena men 

värderingsnivåerna har stämts av mot faktiska tomtförsäljningar och taxeringsvärden. 

I det uppdaterade underlaget daterat 2015-03-02 har en översyn av markvärdena gjorts 

i enlighet med prisutvecklingen som studerats med hjälp av ortprismaterial avseende 

permanenta småhus som sålts under åren 2012 – 2014. Dessutom har markvärdena i 

fastighetstaxeringen (2015) jämförts med föregående taxering (2012). När det gäller 

markvärdena för det område som är aktuellt i detta mål resulterade inte översynen i 

något förändrat värde. 

Enligt en tabell i den av kommunen framtagna markvärderingsmodellen är markvärdet 

för ett friliggande hus på en fastighet om 900 kvadratmeter i Ludvigsdal 300 000 kr. 

Vid kommunstyrelsens fastställande av tomträttsavgälden för X har markvärdet för 

fastigheten bedömts vara 289 500 kr. Någon motivering till varför markvärdet dragits 

ned 10 500 kr i jämförelse med tabellvärdet för Ludvigsdal har inte lämnats men 

sänkningen överensstämmer med den använda värderingsmodellen med en sänkning 

med 100 kr per kvadratmeter för varje kvadratmeter som värderingsfastigheten 

understiger 900 kvadratmeter. 

Mark- och miljödomstolen har i sin metod för att räkna ut markvärdet utgått från en 

direkt tillämpning av fastighetstaxeringen. Därvid har domstolen multiplicerat 

taxeringsvärdet för marken på X med 1,33 grundat på att taxeringsvärdet 
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enligt bestämmelserna ska vara 75 procent av marknadsvärdet. Därefter har mark- och 

miljödomstolen, för att få fram markvärdet, dragit av kostnader för 

trädgårdsanläggningar och anslutningsavgifter som skäligen uppskattas till 100 000. 

Markvärdet för X uppgår enligt denna metod till 265 333 kr, dvs 24 167 kr lägre än 

vad Västerviks kommun beräknat det till. 

Varken lagtexten i 13 kap. 11 § jordabalken eller bestämmelsens förarbeten ger någon 

klargörande ledning om vilken metod som i första hand bör användas för att bestämma 

ett markvärde. 

Mark- och miljööverdomstolen kan konstatera att det av mark- och miljödomstolen 

bestämda markvärdet grundar sig på statistik från är 2013. Detta med hänsyn till att 

2015 års taxeringsvärde, som mark- och miljödomstolen utgått ifrån, avses spegla 75 

procent av marknadsvärdet under 2013. Häremot ska ställas kommunens metod som 

grundas på uppgifter om prisutvecklingen i Västervik till och med år 2014. Då 

avgälden enligt lag ska bestämmas på grundval av det värde marken äger vid tiden för 

omprövningen ligger således kommunens metod för värdering närmare denna tidpunkt 

än den metod som mark- och miljödomstolen valt. Med hänsyn härtill och då det heller 

inte i övrigt finns skäl att ifrågasätta kommunens båda underlag för beräkningen av 

värdet på marken utgår Mark- och miljööverdomstolens i sin fortsatta bedömning från 

kommunens beräkning av markvärdet. 

Avgäldsräntan 

Beträffande avgäldsräntan är den enda kvarvarande tvistiga punkten hur stor den så 

kallade triangeleffekten är. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att en relativt 

fast praxis varit att triangeleffekten uppgår till 0,25 procent vid tioåriga avtalsperioder. 

Vidare konstateras att ökad längd på avgäldsperioden även innebär en ökad storlek på 

triangeleffekten under förutsättning att inget övrigt förändras. 

Mark- och miljööverdomstolen finner inte skäl att göra någon annan bedömningen än 

kommunen när det gäller triangeleffektens storlek i detta fall. Detta innebär att 

avgäldsräntan ska fastställas till 3,25 procent. 
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Sammanfattning 

Med hänsyn till ovanstående beräknar Mark- och miljööverdomstolen 

tomträttsavgälden till 9 408 kr (289 500 x 3,25 procent) per år. Ränta ska utgå i 

enlighet med vad som anges i domslutet. Mark- och miljödomstolens dom ska därför 

ändras i enlighet härmed.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2017-02-10 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Gösta Ihrfelt, referent, samt 

tekniska rådet Jan Gustafsson och hovrättsrådet Ulf Wickström. 

Föredragande har varit Sara Bergdahl. 

7



VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2016-06-23 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr F 4816-15 

Dok.Id 368329 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 130 0470-560 125 måndag – fredag 
08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

KÄRANDE 

Västerviks kommun 
593 80 Västervik 

SVARANDE 

X

SAKEN 

Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten X i Västerviks kommun 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen fastställer den årliga tomträttsavgälden för 

fastigheten X i Västerviks kommun till 7 960 kr per år för den avgäldsperiod 

som börjar löpa den 1 januari 2017.  

_____________ 
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BAKGRUND 

Fastigheten X i Västerviks kommun uppläts den 1 december 1974 av Västerviks 

kommun med tomträtt (795 m2). Tomträtten har 20-åriga avgäldsperioder. 

Nuvarande tomträttsavgäld uppgår till 4 200 kr per år. Nu gällande avtalsperiod 

löper ut den 31 december 2016. Överenskommelse om avgälden för nästa period har 

inte kunnat träfftas och Västerviks kommun har därför den 10 december 2015 väckt 

talan vid mark- och miljödomstolen om fastställande av ny tomträttsavgäld.  

YRKANDEN M.M. 

Västerviks kommun (kommun) yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer den 

årliga tomträttsavgälden för tomträtten till fastigheten X för perioden den 1 januari 

2017 – den 31 december 2036 till 9 408 kr per år. Vidare yrkar kommunen ränta, 

om tomträttsavgälden vid den nya periodens början ännu inte fastställts genom 

lagakraftvunnen dom, enligt lag på höjningen av avgälden från respektive 

förfallodag till dess betalning skett.  

X medger en höjning av tomträttsavgälden till 6 850 kr per år. 

Kommunen anför som grund för sin talan bl.a. följande. På fastigheten finns idag 

ett friliggande småhus med garage. Tomträttsavgälden är beräknad utifrån de 

markvärden, avseende småhustomter som är upplåtna med tomträtt i Västerviks 

kommun, som fastställdes av kommunfullmäktige den 26 mars 2012, § 46. 

Markvärdena beslutades ligga till grund för beräkning vid omreglering av 

tomträttsavgälder för småhustomter från och med den 1 januari 2014. En översyn av 

markvärdena gjordes under våren 2015 av den externa värderingsmannen som 

tidigare genomfört markvärderingen. Denna översyn föranledde inga förändringar i 

markvärdet för fastigheten X.  
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Markvärdet för X, som tillhör området Ludvigsdal, är 289 500 kr. Med en 

avgäldsränta om 3,25 procent för 20-åriga avgäldsperioder, som fastställdes av 

kommunstyrelsen den 23 mars 2015, § 101, ger en tomträttsavgäld om 9 408 kr per 

år.  

Till stämningsansökan har kommunen fogat flera dokument. 

I skrivelse ”Markvärden och avgäldsränta avseende småhustomter som är upplåtna 

med tomträtt i Västerviks kommun” den 2 mars 2015 anförde AS, Hammar 

Locum Metior AB bl.a. följande. Avgäldsräntan för tomträtter för bostadsändamål 

med 10-årig omregleringsperiod har under senare år varit 3,25 procent och för 20-

årig omregleringsperiod 3,5 procent. Räntesatserna har grundats på en långsiktig 

realränta på 3 procent samt tillägg för den s.k. triangeleffekten. I dag finns nya 

rättsfall där avgäldsräntan grundas på en långsiktig realränta på 2,75 procent. 

Kompensationen för triangeleffekten är samma som tidigare. Ovanstående innebär 

att tomträttsavgälderna vid framtida omregleringar bör sättas till 3 procent för 

tomträtter med 10-årig omregleringsperiod och 3,25 procent för tomträtter med 20-

årig period. Förslag till nya markvärden – Ludvigsdal – friliggande 900 m2 –300 

000 kr.  

X anför bl.a. följande. Den av kommunen föreslagna avgälden om 9 408 kr per år 

innebär en höjning om 224 procent. Under en följd av år har 

befolkningsutvecklingen i tätorten Västervik stått still. Fastigheter byter dock ägare 

och några strötomter bebyggs varje år. I HLM:s (Hammar Locum Metior AB) 

statistik för sålda villor 2012-2014 bortser man från alla köp för 0 kr och troligen 

något orimligt dyrt också. Köp för 0 kr räknas inte med för att man tror att det är 

släktköp, byte eller annat. Verkligheten är dock att efterfrågan på villor under flera 

år varit så låg att säljarna efter en längre tid drar tillbaka den tänkta försäljningen 

och säljer för 0 kr. Byte med sommarhus, bilar, båtar m.m. inom eller utom släkten 

får reglera detta. En del säljs inte utan man bor kvar mot sin vilja. Statistiken när det 

gäller sålda hus bygger således på lyckade försäljningar och med detta som grund 

vill HLM höja för hela tomträttskollektivet. Att man sedan lägger ned 

3



VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F 4816-15 
Mark- och miljödomstolen 

busshållplatsen och inte underhåller cykelvägar, men ändå anser att markvärdet 

stigit, så måste han reagera.  

Kommunstyrelsens beslut om avgäldsränta med 3,25 procent verkar inte följa 

trenden när det gäller in- och utlåningsränta. Det är svårt att förstå hur 3,25 procents 

ränta är skälig i enlighet med jordabalken.  

Göteborgs stad debiterar för 4 procents ränta men beaktar bara 30 procent av 

taxeringsvärdet avseende mark. I hans fall skulle det bli fråga om 0,3 x 274 000 kr = 

3 328 kr per år.  

Tomträttsavgälden kan i hans fall beräknas till 0,75 x 274 000 kr x 3,25 procents 

ränta = 6 678 kr per år eller 274 000 kr x 2,5 procents ränta = 6 850 kr per år. Det 

senare beloppet är rimligare beräknat med hänsyn till ränteläget bedömt 20 år fram i 

tiden.  

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen bedömer att målet kan avgöras utan huvudförhandling. 

Frågan i målet är till vilket belopp tomträttsavgälden ska fastställas för den 1 januari 

2017 – den 31 december 2036. Kommunen yrkar att avgälden ska fastställas till 

9 408 kr per år. X anser dock att beloppet ska fastställas till 6 850 kr per år.  

Av 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken framgår att tomträttsavgäld för 

kommande avgäldsperiod ska baseras på det värde som marken har vid tiden för 

omprövningen. Enligt förarbetena till jordabalken ska avgälden motsvara en skälig 

ränta på markvärdet. Detta är i princip liktydigt med kravet på förräntning av det 

investerade kapitalet som en tänkt köpare av marken i avröjt skick kan antas ha 

räknat med. I rättspraxis har tillämpats en långsiktig realränta på den allmänna 

kapitalmarknaden. Till realränta sker ett visst tillägg för att kompensera för 
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markvärdestegringen under avgäldsperioden, den s.k. triangeleffekten. Fastställande 

av avgäldsränta blir ytterst en fråga om skälighetsbedömning.  

Hammar Locum Metior AB har uppskattat marknadsvärdet för en tomt om 900 m2 

till 300 000 kr i området Ludvigsdal. Kommunen har bedömt markvärdet för X till 

289 500 kr. X har emellertid hänvisat till befolkningsutvecklingen och även 

ifrågasatt Hammar Locum Metior AB:s statistik. Han får således anses ifrågasätta 

det av kommunen angivna marknadsvärdet.  

Mark- och miljödomstolen noterar att det taxerade markvärdet för aktuell fastighet 

uppgår till 274 000 kr. Taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. 

Med taxeringsvärdet som utgångspunkt kan marknadsvärdet beräknas till 365 333 

kr (274 000/0,75). Ett sådant marknadsvärde innefattar värdet av 

trädgårdsanläggningar och anslutningsavgifter för va. Enligt mark- och 

miljödomstolens bedömning kan kostnad för trädgårdsanläggningar och 

anslutningsavgifter skäligen uppskattas till 100 000 kr. Detta senare belopp bör 

reducera det ovan framräknade marknadsvärdet och då återstår 265 333 kr (365 333 

– 100 000), vilket enligt mark- och miljödomstolens bedömning bör läggas till

grund för beräkningen av tomträttsavgälden. Kommunen har inte bevisat att 

marknadsvärdet skulle vara högre än det nu av domstolen beräknade 

marknadsvärdet.  

Den återstående frågan är till vilken procentsats som avgäldsräntan ska fastställas. 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 3 juli 2015 (mål F 472-15) fastställt 

avgäldsräntan till 3,0 procent avseende tioårig avgäldsperiod. Målet gällde en 

industrifastighet i Halmstads kommun. 

Triangeleffekten ska, som nämnts ovan, kompensera kommunen för 

markvärdestegringen under den period när tomträttsavgälden ligger fast, i detta fall 

20 år. HLM:s utredningar, daterade den 15 februari 2012 och 2 mars 2015, visar 

en mycket stabil prisnivå för småhusfastigheter i området Ludvigsdal där X 
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är belägen. Västervik har en mycket svag befolkningsutveckling. Sammantaget talar 

detta för en försiktig tillämpning av triangeleffekten. Mark- och miljödomstolen 

utgår därför ifrån en långsiktig realränta på 2,75 procent med ett tillägg för 

triangeleffekten på 0,25 procent.  

Med hänsyn till det ovan anförda beräknar mark- och miljödomstolen 

tomträttsavgälden till 7 960 kr (265 333 kr x 3,00 procent) per år. 

Eftersom ny tomträttsavgäld fastställs innan den nya perioden börjar löpa saknas 

skäl att pröva kommunens yrkande om ränta.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425) 

Överklagande senast den 14 juli 2016.  

Urban Lund   Åke Pettersson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Urban Lund, ordförande, och 

tekniska rådet Åke Pettersson. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-01-08 Dnr KS 2020/00040 

  

 

Handläggare 

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

 

Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 176 beräkning av friköpspris för 
tomträtter med småhus. I beslutet framgår att friköp av småhustomter med tomträtt får 
ske till ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till 
vatten och avlopp enligt skatteverkets riktvärdesbelopp (idag motsvarande 160 000 kr) 
samt för trädgårdsanläggning med 10 % av marktaxeringsvärdet.  
 
Då marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet och detta sedan räknas 
ned till 85 % innebär att den som friköper sin tomträtt endast betalar 63,75 % av 
markens beräknade marknadsvärde. De avdrag som görs för VA och 
trädgårdsanläggningar ökar ytterligare på rabatten för friköp.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rabatten är oskäligt hög och föreslår att 
friköpspriset bör justeras till 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 549.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-08, § 176 avseende beräkning av friköpspris för 
tomträtter.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att friköp av småhustomter med tomträtt från och med 2020-09-30 får ske till ett pris 
motsvarande 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde,  
 
att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2014-10-08, § 176.    
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 549 Dnr SBN 2019/00039  

Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 176 beräkning av friköpspris för 
tomträtter med småhus. I beslutet framgår att friköp av småhustomter med tomträtt får 
ske till ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till 
vatten och avlopp enligt skatteverkets riktvärdesbelopp (idag motsvarande 160 000 kr) 
samt för trädgårdsanläggning med 10 % av marktaxeringsvärdet.  
  
Då marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet och detta sedan räknas 
ned till 85 % innebär att den som friköper sin tomträtt endast betalar 63,75 % av 
markens beräknade marknadsvärde. De avdrag som görs för VA och 
trädgårdsanläggningar ökar ytterligare på rabatten för friköp. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rabatten är oskäligt hög och föreslår att 
friköpspriset bör justeras till 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktigebeslut 2014-10-08, § 176 avseende beräkning av 
friköpspris för tomträtter.   

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att friköp av småhustomter med tomträtt från och med 2020-09-30 får ske till ett pris 
motsvarande 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde. 
  
att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2014-10-08, § 176.   
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-17 
Mikael Staxäng 
Susanne Börjesson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-01-02 
Kommunstyrelsen  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-11-21 Dnr SBN 2019/00039 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 
Telefon 0522-69 64 97 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 176 beräkning av friköpspris för 
tomträtter med småhus. I beslutet framgår att friköp av småhustomter med tomträtt får 
ske till ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till 
vatten och avlopp enligt skatteverkets riktvärdesbelopp (idag motsvarande 160 000 kr) 
samt för trädgårdsanläggning med 10 % av marktaxeringsvärdet.  
 
Då marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet och detta sedan räknas 
ned till 85 % innebär att den som friköper sin tomträtt endast betalar 63,75 % av 
markens beräknade marknadsvärde. De avdrag som görs för VA och 
trädgårdsanläggningar ökar ytterligare på rabatten för friköp. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rabatten är oskäligt hög och föreslår att 
friköpspriset bör justeras till 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktigebeslut 2014-10-08, § 176 avseende beräkning av 
friköpspris för tomträtter.    

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att friköp av småhustomter med tomträtt från och med 2020-09-30 får ske till ett pris 
motsvarande 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde. 
 
att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2014-10-08, § 176.    
 

Ärendebeskrivning 

Tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom som endast kan upplåtas 
av stat eller kommun. Reglerna kring tomträtt bestäms i jordabalkens kapitel 13.  
Genom tomträttsupplåtelse får tomträttsinnehavarna i de flesta avseende samma rätt 
som en fastighetsägare att nyttja marken. Tomträttshavaren betalar ingen köpeskilling 
vid upplåtelsetillfället utan förutsetts betala en årlig avgäld till fastighetsägaren. 
Avgälden ska utgå med oförändrat belopp under avgäldsperioden som vanligtvis är tio 
år vilket är den kortaste tillåtna avgäldsperioden (jordabalken 13 kap 10 §). En 
tomträttsinnehavare kan fritt sälja eller upplåta panträtt i tomträtten. 
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Kommunen innehar cirka 80 tomträtter varav knappt 30 utgörs av småhus. Totala 
intäkter från tomträtter är ca 6,9 miljoner per år där intäkten från småhus är drygt 
250 000 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 176 beräkning av friköpspris för 
tomträtter med småhus. I beslutet framgår att friköp av småhustomter med tomträtt får 
ske till ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till 
vatten och avlopp enligt skatteverkets riktvärdesbelopp (160 000 kr f.n.) samt för 
trädgårdsanläggning med 10 % av marktaxeringsvärdet.  
 
Då marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet och detta sedan räknas 
ned till 85 % innebär att den som friköper sin tomträtt endast betalar 63,75 % av 
markens beräknade marknadsvärde. De avdrag som görs för VA (160 000 kr f.n.) och 
trädgårdsanläggningar (10 % av MTV) ökar ytterligare på rabatten för friköp. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rabatten är oskäligt hög och föreslår att 
friköpspriset bör justeras till 90 % av marktaxeringsvärde. 
 
 
 
 
Carina Johansson Adam Gistedt 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 
består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 
gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 
industriverksamhet. Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan 
kallad Benders, om att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en 
köpeskilling om 6 000 000 kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom 
värdering av Svefa AB under 2018 och värderas som industrimark i bra läge.  
 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 
expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 
undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. 
Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 
i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 
vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 
markanvändning.  
 
På fastigheten växer Grenigt kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 
flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 
för att få flytta Grenigt kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 
dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 
blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal.  
 
Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen. Handpenningen ska i sin helhet återbetalas till 
köparen. Parterna ska då återuppta en ny diskussion om köpeskilling med motivet att 
genomföra köpet utifrån de rådande förutsättningar som gäller vid den aktuella 
tidpunkten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att bereda ärendet 2020-01-21.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.  
Köpekontrakt, 2020-01-03.  
Kartbilaga, 2019-12-11.       
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 
gällande Sörvik 1:36.     
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Benders, jämte undertecknat avtal 



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Sörvik 1:36, Försäljning av industrimark
Sqmmqnfollning
Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten består av
16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten gäller stadsplan
Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark ftjr industriverksamhet.
Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om att
kommunen ska överlåta fastigheten till Benders fiir en köpeskilling om 6 000 000 kronor.
Ersättningen ftir fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 2018 och värderas
som industrimark i bra läge.

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis
besiktiga fastigheten och utflora miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som
är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och
bekosta sanering av eventuella miljöflororeningar som finns i marken så länge som de påträffade
fororeningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte foreligger några
miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning.

På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst samt
finns på rödlistan (VU). För att kunna genomftira ftirsäljningen måste växten flyttas.
Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsforordningen for att få flytta
Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under forutsättning att beslut om dispens från
artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten blir beviljat av
Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal.

Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och
fastigheten ätergfu till kommunen.

Beslutsunderlog

S amhäl lsby ggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else, 2020 -0 1 -0 3

Köpekontr akt, 2020 -0 I -03
Kartbilaga, 2019 -72-l I

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD), Kent
Andreasson (UP) och Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB
gällande Sörvik l:36.

a9
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Sörvik 1:36, Försäljning av industrimark 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 
består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 
gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 
industriverksamhet. Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan 
kallad Benders, om att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en 
köpeskilling om 6 000 000 kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom 
värdering av Svefa AB under 2018 och värderas som industrimark i bra läge.  

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 
expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 
undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. 
Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 
i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 
vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 
markanvändning. 

På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 
flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 
för att få flytta Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 
dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 
blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal.  

Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03 
Köpekontrakt, 2020-01-03 
Kartbilaga, 2019-12-11 
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 
gällande Sörvik 1:36.  
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten.  
Fastigheten består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För 
fastigheten gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av 
kvartersmark för industriverksamhet. Högst 50% av fastighetens yta får bebyggas med 
en maximal byggnadshöjd på 15 meter.  
 
Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 
att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 
kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 
2018 och värderas som industrimark i bra läge. Genomförandet av överlåtelsen kan 
prövas genom fastighetsreglering och kommunen ska efter köpekontraktets 
undertecknande ansöka om fastighetsreglering. Kostnader i samband med 
fastighetsreglering eller lagfart betalas av Benders.  
 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 
expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 
undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders.  
Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 
i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 
vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 
markanvändning. 
 
På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). Vid inventering har upptäckts upp emot 500 plantor/tuvor 
av växten. För att kunna genomföra försäljningen måste växten flyttas. Kommunen har 
ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt 
Kungsljus. Vid erhållen dispens kommer kommunen att skala av ett jordlager på cirka 
10 cm på en yta av cirka en hektar och flytta hela jordmassan till annan lokal. Utförande 
av åtgärden och kostnad för detta belastar kommunen.  
Avtalet gäller under förutsättning att beslut om dispens från artskyddsförordningen för 
att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner 
laga kraft senast två år från undertecknat avtal.  
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Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen. Handpenningen ska i sin helhet återbetalas till 
Benders. Parterna är då överens om att återuppta en ny diskussion om köpeskilling med 
motivet att genomföra köpet utifrån de rådande förutsättningar som gäller vid den 
aktuella tidpunkten. 
 
 
 
 
Aya Norvell Sara Norén 
Tf. förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Kommunledningskontoret 





































































































Skala 1:1000/A3

Sörvik 1:36 med areal 16 786 kvm
överförs till Sörvik 1:6

Kartbilaga till köpekontrakt avseende
Sörvik 1:36, daterad 2019-12-11
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Fastighetsreglering avseende Sörvik 1:4 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Varvet 2 som angränsar till Sörvik 1:4 vilken ägs 
av Karl-Erik Benders AB. Kommunen har kommit överens med Benders om att få köpa 
fastigheten Sörvik 1:4, nedan kallad fastigheten och en överenskommelse om 
fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. För fastigheten gäller Stadsplan 14-
UDD-5/1976 från 1976, den är planlagd för industriändamål och tänkt att bli en 
framtida markreserv för kommunen. Fastigheten är 6 017 m2 och är uppdelad i två 
skiften. Skifte 1 består av plan mark som är bebyggd med ett utegym och skifte 2 består 
av kuperad mark med berg i dagen och vegetation. Fastigheten är värderad av Svefa AB 
till 900 000 kr.  
 
Fastigheten är belastad av en nyttjanderätt till ideella föreningen Friskis och Svettis för 
utegym. Nyttjanderätten är avgiftsfri och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid.  
Överenskommelsen om fastighetsreglering innebär att Benders överlåter fastigheten 
Sörvik 1:4 till kommunen för en ersättning om 900 000 kr. Markområdet ska överföras 
till kommunens fastighet Varvet 2. Fastigheten ska överlåtas genom fastighetsreglering 
hos Lantmäteriet. Kommunen står för förrättningskostnaderna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att bereda ärendet 2020-01-21.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.  
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03.  
Kartbilaga, 2019-09-16.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Sörvik 1:4 och Varvet 2.    
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Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Benders, jämte undertecknat avtal 
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Varvet 2, Sörvik 1:4, överenskommelse om fastighetsreglering
Sqmmqnfqtlning
Uddevalla kommun äger fastigheten Varvet 2 som angränsar till Sörvik 1:4 vilken ägs
av Karl-Erik Benders AB. Kommunen har kommit överens med Benders om att få köpa
fastigheten Sörvik 1:4, nedan kallad fastigheten, och en överenskommelse om
fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. För fastigheten gäller Stadsplan
I4-UDD-511976 frän 1976, den är planlagd ftir industriändamål och tankt att bli en
framtida markreserv frir kommunen. Fastigheten är 6 0I7 m2 och rir uppdelad i två
skiften. Skifte I består av plan mark som är bebyggd med ett utegym och skifte 2 består
av kuperad mark med berg i dagen och vegetation. Fastigheten är värderad av Svefa AB
till 900 000 kr.

Fastigheten är belastad av en nyttjanderätt till ideella ftireningen Friskis och Svettis ft)r
utegym. Nyttjanderätten är avgiftsfri och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid.
Överenskommelsen om fastighetsreglering innebär att Benders överlåter fastigheten
Sörvik 1:4 till kommunen ft)r en ersättning om 900 000 kr. Markområdet ska överftiras
till kommunens fastighet Varvet 2. Fastigheten ska överlåtas genom fastighetsreglering
hos Lantmäteriet.

Beslufsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskriv else, 2020 -0 I -03
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01 -03
Kartbilaga, 2019 -09 -l 6

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

S amhäll sby ggnadsnämnden fiireslår kommunfullmiikti ge be sluta

att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Sörvik 1:4 och Yarvet2.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2020-01-03 Dnr SBN 2019/00716 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Varvet 2, Sörvik 1:4, överenskommelse om fastighetsreglering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Varvet 2 som angränsar till Sörvik 1:4 vilken ägs 
av Karl-Erik Benders AB. Kommunen har kommit överens med Benders om att få köpa 
fastigheten Sörvik 1:4, nedan kallad fastigheten, och en överenskommelse om 
fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. För fastigheten gäller Stadsplan  
14-UDD-5/1976 från 1976, den är planlagd för industriändamål och tänkt att bli en 
framtida markreserv för kommunen. Fastigheten är 6 017 m2 och är uppdelad i två 
skiften. Skifte 1 består av plan mark som är bebyggd med ett utegym och skifte 2 består 
av kuperad mark med berg i dagen och vegetation. Fastigheten är värderad av Svefa AB 
till 900 000 kr.  
 
Fastigheten är belastad av en nyttjanderätt till ideella föreningen Friskis och Svettis för 
utegym. Nyttjanderätten är avgiftsfri och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid.  
Överenskommelsen om fastighetsreglering innebär att Benders överlåter fastigheten 
Sörvik 1:4 till kommunen för en ersättning om 900 000 kr. Markområdet ska överföras 
till kommunens fastighet Varvet 2. Fastigheten ska överlåtas genom fastighetsreglering 
hos Lantmäteriet. Kommunen står för förrättningskostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03 
Kartbilaga, 2019-09-16 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Sörvik 1:4 och Varvet 2. 
 
   
 
 
Aya Norvell Sara Norén 
Tf. förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-09-30 Dnr SBN 2019/00716 

  

 

 

 

Expediera till 
Samhällsbyggnad 
Kommunledningskontoret 
 



Skala 1:1000/A3

Sörvik 1:4 med areal 6 017 kvm
överförs till Varvet 2

Kartbilaga till ansökan och 
överenskommelse om fastighetsreglering, 
Sörvik 1:4, Varvet 2,
daterad 2019-09-16









 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-16 Dnr KS 2020/00065 

  

 

Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Fastighetsreglering avseende Herrestads-Hogen 1:9  

Sammanfattning 

 Uddevalla kommun äger fastigheten Fröland 3:25 som angränsar till Herrestads-Hogen 
1:9 vilken ägs av Karl-Erik Benders AB. Tillsammans bildar dessa fastigheter en yta 
som nedan kallas Frölandsgärdet. Den aktuella delen av Frölandsgärdet är i dagsläget 
planlagt för industriändamål och järnvägsändamål men avses att ändras till enbart 
industriändamål.  
 
Kommunen har kommit överens med Benders om ett markbyte inom Frölandsgärdet 
och en överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. 
Överenskommelsen innebär att Benders överlåter cirka 57 000 m2 av fastigheten 
Herrestads-Hogen 1:9 till kommunen för en ersättning om 100 kr/m2. Ersättningen för 
marken är bedömd genom värdering av Svefa AB under 2018. Marken utgörs idag av 
plan obebyggd åkermark och värderas som industrimark i bra läge. Markområdet ska 
överföras till kommunens fastighet Fröland 3:25. Kommunen ska i sin tur överlåta cirka 
10 800 m2 av fastigheten Fröland 3:25 till Benders för en ersättning om 100 kr/m2. 
Markområdet ska överföras till Benders fastighet Herrestads-Hogen 1:9.  
 
Markområdena ska överlåtas genom fastighetsreglering hos Lantmäteriet och 
kommunen och Benders delar på de förrättningskostnader som uppstår. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att bereda ärendet 2020-01-21.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03. 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03.  
Kartbilaga, 2019-11-12.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Fröland 3:25 och Herrestads-Hogen 
1:9.    
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-16 Dnr KS 2020/00065 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Benders, jämte undertecknat avtal 



{ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0t-21

s36 Dnr SBN 2019/007'14

Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9, överenskommelse om
fastighetsreglering
Sommonfoltning
Uddevalla kommun äger fastigheten Fröland 3:25 som angränsar till Herrestads-Hogen 1:9
vilken ägs av Karl-Erik Benders AB. Tillsammans bildar dessa fastigheter en yta som nedan
kallas Frölandsgärdet. Den aktuella delen av Frölandsgärdet ?ir i dagsläget planlagt ftir
industriändamål och järnvägsändamål men avses att ändras till enbart industriändamåI.

Kommunen har kommit överens med Benders om ett markbyte inom Frölandsgärdet och en

överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. Överenskommelsen
innebär att Benders överlåter cirka 57 000 m2 av fastigheten Herrestads-Hogen l:9 till
kommunen ftir en ersättning om 100 kr/m2. Ersättningen för marken är bedömd genom
värdering av Svefa AB under 2018. Marken utgörs idag av plan obebyggd åkermark och
värderas som industrimark i bra läge. Markområdet ska överloras till kommunens fastighet
Fröland 3:25. Kommunen ska i sin tur överlåta cirka l0 800 m2 av fastigheten Fröland 3i25 till
Benders för en ersättning om 100 kr/m2. Markområdet ska överftiras till Benders fastighet
Herrestads-Hogen l:9.

Markområdena ska överlåtas genom fastighetsreglering hos Lantmäteriet och
kommunen och Benders delar på de ftlrrättningskostnader som uppstår.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 2020-0 1 -03
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01 -03
Kartbilaga, 2019 -1 1 -12

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden foreslår kommunfullmåiktige besluta

att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Fröland 3:25 och Herrestads-Hogen
1:9.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2020-01-03 Dnr SBN 2019/00714 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9, överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Fröland 3:25 som angränsar till Herrestads-Hogen 
1:9 vilken ägs av Karl-Erik Benders AB. Tillsammans bildar dessa fastigheter en yta 
som nedan kallas Frölandsgärdet. Den aktuella delen av Frölandsgärdet är i dagsläget 
planlagt för industriändamål och järnvägsändamål men avses att ändras till enbart 
industriändamål.  

Kommunen har kommit överens med Benders om ett markbyte inom Frölandsgärdet 
och en överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. 
Överenskommelsen innebär att Benders överlåter cirka 57 000 m2 av fastigheten 
Herrestads-Hogen 1:9 till kommunen för en ersättning om 100 kr/m2. Ersättningen för 
marken är bedömd genom värdering av Svefa AB under 2018. Marken utgörs idag av 
plan obebyggd åkermark och värderas som industrimark i bra läge. Markområdet ska 
överföras till kommunens fastighet Fröland 3:25. Kommunen ska i sin tur överlåta cirka 
10 800 m2 av fastigheten Fröland 3:25 till Benders för en ersättning om 100 kr/m2. 
Markområdet ska överföras till Benders fastighet Herrestads-Hogen 1:9.  

Markområdena ska överlåtas genom fastighetsreglering hos Lantmäteriet och 
kommunen och Benders delar på de förrättningskostnader som uppstår.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03 
Kartbilaga, 2019-11-12  
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Fröland 3:25 och Herrestads-Hogen 
1:9. 
 
   
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2020-01-03 Dnr SBN 2019/00714 

  

 

 

 

 
 
Aya Norvell Sara Norén 
Tf. förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 
Samhällsbyggnad 
Kommunledningskontoret 



1

2

Västvatten

Skala 1:3000

Cirka 57 000 kvm av Herrestads-Hogen 
1:9 överförs till Fröland 3:25 
Ska avstyckas till ny fastighet

Cirka 6 800 kvm av Fröland 3:25 
överförs till Herrestads-Hogen 1:9

1

2

Kartbilaga till ansökan och 
överenskommelse om fastighetsreglering, 
daterad 2019-09-16











 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Demokratiberedning 

 

2019-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2019/00462  

Remiss: Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om 
arrangemang av ett öppet och offentligt informations- och 
dialogmöte för medborgarna    

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag angående behov av att Uddevalla kommun arrangerar ett öppet 
och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna har inkommit till 
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet efter remiss till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
  
Uddevalla kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med en mängd 
medborgardialoger, till en början inom ramen för olika projekt och år 2014 antogs ett 
”Systematiskt arbetssätt med medborgardialog”, som utgjorde en del av kommunens 
”Riktlinjer för styrning och ledning”. Det systematiska arbetssättet reviderades och 
antogs på nytt av kommunfullmäktige i juni 2018, numer omnämns det som ”Principer 
för medborgardialog”. 
  
En rad dialoger har genomförts genom åren, oftast utifrån en specifik fråga eller ett 
specifikt område. Under 2018-2019 har det exempelvis hållits dialoger om kommande 
översiktsplan, utformning av en temalekplats, behov av en framtida ridanläggning i 
kommunen samt förslag och genomförande av aktiviteter för att bryta segregationen 
tillsammans i Uddevalla. På nationaldagen prövades också en annan form av dialog, ett 
så kallat politikertorg i samband med nationaldagsfirandet på Gustavsberg. 
Politikertorget innebär att förtroendevalda från samtliga partier i kommunfullmäktige 
fanns tillgängliga för allmänheten att föra samtal med eller ställa frågor till under en viss 
tid av dagen.  
  
Utöver ovanstående har kommunstyrelsen nyligen, 2019-10-30, fattat beslut om att 
införa särskilda medborgardialoger på Kontaktcenter, med syfte att skapa möjlighet till 
personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och kommunens ledning. 
Beslutet grundar sig i en tidigare motion till kommunfullmäktige om införandet av en 
årlig medborgardag i kommunen. 
  
Kommunstyrelsens beslut innebär att det ska genomföras dialogmöten upp till fyra 
gånger per år, kommunens nämnder ska vara representerade genom presidiet och 
förvaltningschefen samt övriga partier i kommunfullmäktige. Ytterligare detaljer 
kommer att arbetas fram inom den närmsta tiden. Beslutet går helt i linje med det som 
också efterfrågas i medborgarförslaget från Nils Carlsson, m.fl. och därmed kan 
medborgarförslaget anses besvarat.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-19 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag Beslut 2018/885 KS § 264, 2019-10-30 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 171, 2019-06-13 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Demokratiberedning 

 

2019-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av ett öppet och offentligt 
informations- och dialogmöte för medborgarna, 2019-06-03     

Forts. § 53 

 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anse medborgarförslaget besvarat. 
  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-11-19 Dnr KS 2019/00462 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 
Telefon 0522-69 60 24 
nina.moller@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av 

ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för 

medborgarna    

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag angående behov av att Uddevalla kommun arrangerar ett öppet 
och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna har inkommit till 
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet efter remiss till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
Uddevalla kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med en mängd 
medborgardialoger, till en början inom ramen för olika projekt och år 2014 antogs ett 
”Systematiskt arbetssätt med medborgardialog”, som utgjorde en del av kommunens 
”Riktlinjer för styrning och ledning”. Det systematiska arbetssättet reviderades och 
antogs på nytt av kommunfullmäktige i juni 2018, numer omnämns det som ”Principer 
för medborgardialog”. 
 
En rad dialoger har genomförts genom åren, oftast utifrån en specifik fråga eller ett 
specifikt område. Under 2018-2019 har det exempelvis hållits dialoger om kommande 
översiktsplan, utformning av en temalekplats, behov av en framtida ridanläggning i 
kommunen samt förslag och genomförande av aktiviteter för att bryta segregationen 
tillsammans i Uddevalla. På nationaldagen prövades också en annan form av dialog, ett 
så kallat politikertorg i samband med nationaldagsfirandet på Gustavsberg. 
Politikertorget innebär att förtroendevalda från samtliga partier i kommunfullmäktige 
fanns tillgängliga för allmänheten att föra samtal med eller ställa frågor till under en viss 
tid av dagen.  
 
Utöver ovanstående har kommunstyrelsen nyligen, 2019-10-30, fattat beslut om att 
införa särskilda medborgardialoger på Kontaktcenter, med syfte att skapa möjlighet till 
personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och kommunens ledning. 
Beslutet grundar sig i en tidigare motion till kommunfullmäktige om införandet av en 
årlig medborgardag i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut innebär att det ska genomföras dialogmöten upp till fyra 
gånger per år, kommunens nämnder ska vara representerade genom presidiet och 
förvaltningschefen samt övriga partier i kommunfullmäktige. Ytterligare detaljer 
kommer att arbetas fram inom den närmsta tiden. Beslutet går helt i linje med det som 
också efterfrågas i medborgarförslaget från Nils Carlsson, m.fl. och därmed kan 
medborgarförslaget anses besvarat.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-11-19 Dnr KS 2019/00462 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-19 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag Beslut 2018/885 KS § 264, 2019-10-30 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 171, 2019-06-13 
Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av ett öppet och offentligt 
informations- och dialogmöte för medborgarna, 2019-06-03      

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat 
 
   
 
 
 
 
Peter Larsson Nina Möller 
Kommundirektör Utvecklare 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-10-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2018/00885  

Uppdrag från kommunstyrelsen gällande införande av en årlig 
medborgardag 

Sammanfattning 

Ett förslag har sedan tidigare om att skapa någon form av medborgardag. Syftet var att 
skapa möjlighet till personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och 
kommunens ledning. Kontaktcenter fick under våren 2019 i uppdrag att se över om 
Kontaktcenter på något sätt kan vara involverade i denna process. Utifrån 
Kontaktcenters syn ligger ett förslag på att Kontaktcenter blir en mötesplats för 
medborgare och förtroendevalda och tjänstemän genom att tillfälle ges till möte och 
dialog vid fyra fastställda tillfällen per år. Nämnderna kan ha med något förutbestämt 
aktuellt ämne, men i huvudsak syftar träffen till att ge medborgarna en möjlighet att 
träffa kommunens företrädare och ges möjlighet till dialog.   
 
Under ärendets handläggning ajournerar sig kommunstyrelsen kl. 15:05-15:10. 
 
Rolf Jonsson (L), Cecilia Sandberg (S), Paula Berger (S), Ingemar Samuelsson (S), 
Anna Lena Heydar (S), Martin Pettersson (SD), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-26. 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30§10 
Demokratiberedningens protokoll 2018-12-07§43 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-13§206 
Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och 
Ralph Steen ( L) om en årlig medborgardag, 2017-03-03  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringar och tillägg i 
förslaget enligt följande: 
 
att införa medborgardialog upp till fyra gånger per år. 
 
att partier i kommunfullmäktige representeras av gruppledare. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att införa medborgardialog upp till fyra gånger per år, 
 
att nämnderna representeras av presidiet inklusive förvaltningschef, 
 
att partier i kommunfullmäktige även kan representeras av gruppledare, 
  
att träffarna marknadsförs, samt 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-10-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
 

Forts. § 264 

 

att medborgardialogen genomförs på och i samarbete med Kontaktcenter efter ordinarie 
öppettid.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-11-01 
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar 
Sebastian Johansson 
Expedierat 2019-11-04 
Avdelningschef kommunikationsavdelningen 
Kontaktcenter 
Kommunledningskontoret, demokratiutvecklare 
Samtliga nämnder och förvaltningschefer 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
Ralph Steen (L) 
Rolf Jonsson (L) 
Monica Bang Lindberg (L) 
Roger Johansson (L) 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2019-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2019/00462  

Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av 
ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för 
medborgarna    

                                  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 
kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-06-17 
Elving Andersson, Susanne Grönvall, Rolf Jonsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar 
Sebastian Johansson 
Expedierat 2019-06-18 
Nils Carlsson 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning      
      
 



Medborgarförslagets ärende: 
Behovet av att Uddevallas kommunledning arrangerar ett öppet och offentligt informations- och 
dialogmöte för medborgarna 
 
Ditt medborgarförslag: 
Efter att ha tagit del av en artikel i Bohusläningen 2019-06-01, där det framgår att badhusfrågan 
uppenbarligen ännu inte är löst, blir man som kommunmedborgare djupt bekymrad. Vad är det som 
händer i kommunledningen, eller rättare sagt vad är det som inte händer? 
 
Lägg därtill rapporten från Sveriges Kommuner o Landsting (SKL) där det framgår att vissa kommuner 
har misskött ekonomin med panikartade skattehöjningar inom de kommande åren som följd. Det gör 
inte oss medborgare mindre bekymrade. Hur ser den ekonomiska planeringen ut i Uddevalla? 
Skattehöjning på gång? 
 
Gruppen Vårat Gäng har en bred förankring och vi får regelbundet synpunkter och förslag på frågor 
som ”folk på gatan” tycker vi ska driva. Och nämnda artikel i Bohuslänningen var inget undantag. Och 
många har föreslagit att Vårat Gäng arrangerar ett öppet och offentligt informationsmöte där 
kommunledningen medverkar.  
 
 Och visst skulle vi kunna ta på oss det ”uppdraget”. Men vi anser att det är kommunledningens 
skyldighet att arrangera ett sådant öppet och offentligt möte, ett Informations- och Dialogmöte, där 
man möter medborgarna. 
 
Och agendan för ett sådant möte är lång. Här är några förslag: 
 
1. Hur är det med badhuset? Är allt verkligen klart? Eller lever området vid Rimnersvallen 
kvar i någon form för badhuset? Kan det bli två badhus, ett för allmänheten och ett för 
tävlingssimningen? 
2. Och hur blir innehållet i det tillfälliga badhuset? Kommer även allmänheten få tillträde 
eller är det endast skolorna och föreningslivet som får tider? Här är många seniorer oroliga. 
3. När kommer bygget i gång med ny brandstation? 
4. När är kajerna och dess områden i inre hamnen klara? 
5. I valrörelsen utlovades utveckling av Rimnersområdet till ett Idrottscentrum med bl a 
en rackethall, som racketsporterna har ett stort behov av? På området finns också ett stort intresse 
från en entreprenör att bygga en skidtunnel. Förekommer dialog med entreprenören i detta ärende? 
6. Vallöftet att flytta Stadshuset till centrum? Finns någon tidplan?  
7. Och i kombination med flytt av Stadshuset kan denna lämpligen koordineras med ett 
”mini-kulturhus”, dvs lokal för max 1000 personer för musik och teater. Och därmed ge utrymme åt 
såväl kultur som kommunens behovs 
8. Satsning på ökad trygghet såväl i centrum som i alla våra stadsdelar 
9. Stärka Uddevalla som turiststad. Här efterfrågas en effektivisering av att sälja 
Uddevalla till turister samtidigt som evenemang anordnas för kommuninnevånarna. Finns planer på 
att sammanföra Destination Uddevalla, Centrumutveckling och Uddevalla Turism AB till en effektiv 
och säljande organisation? En sammanslagning av dessa tre organisationer, där kommunen redan 
idag har ekonomisk medverkan i samtliga organisationer, skulle stärka effektiviteten. 
10. Arbetet med klottersanering, liksom åtgärder mot nedskräpning av cigarettfimpar på 
trottoarer och offentliga blomsterkrukor 
 
Så det är klart, uddevallaborna är måna om stad, men upplever samtidigt brist på kommunikation 
från kommunledningens sida. Och många efterlyser, för att inte säga kräver, att kommunen bjuder in 
till en offentlig och öppen information och dialog med medborgarna. 
 



Vårat Gäng – Nils Carlsson, Per-Olof Eek, Ingela Hellberg, Kent Passbo, Håkan Kragnert, Tommy 
Reinhardt m fl 
 
Dagens datum: 
2019-06-03 
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Handläggare 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, nytt 

avsnitt, försörjningsstöd m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar från och med 15 februari 2020 över ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden. 
Kommunstyrelsens delegationsordning måste därför kompletteras med ett nytt avsnitt 
innehållande delegationer för dessa ärendegrupper. 
 
Ett förslag, avsnitt F, har tagits fram som till stor del utgår från samma 
delegationsnivåer och principer som tillämpats av socialnämnden, men som är anpassat 
till kommunstyrelsens delegationsmall. Socialnämnden har ett arbetsutskott med 
delegation i vissa ärendetyper, vissa beloppsgränser etc. Då kommunstyrelsen inte har 
ett motsvarande utskott har dessa delegationer i förslaget antingen delegerats till 
avdelningschef eller kommunstyrelsens ordförande. För vissa beslut råder 
delegeringsförbud till annan än ett utskott. I dessa fall kommer kommunstyrelsen in 
plenum fatta beslut. Delegationsförbud råder även för ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Antalet sådana fall bedöms dock vara få.  
 
I det framtagna förslaget tillämpas samma princip som socialnämnden gjort avseende 
anmälan av beslut innebärande att en stor del av besluten endast redovisas i form av 
kvartalsvisa statistikrapporter. (Detta är numera möjligt enligt den nya kommunallagen, 
7 kap § 8). Anledningen till detta är den mycket omfattande ärendemängden. 
Kommunstyrelsen bör i samråd med förvaltningen beskriva hur dessa rapporter 
framöver ska utformas.  
 
Som komplement till delegationsordningen föreslås kommunstyrelsen anta dokumentet 
vägledande bestämmelser vilket handläggs i annat ärende.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, nytt avsnitt F, samt 
tillägg i avsnittet delegater och förkortningar.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till reviderad delegationsordning, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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att anmälan av beslut fattade med stöd av delegation i avsnitt F ska anmälas i form av 
statistiska rapporter där det så anges i delegationsordningen.      
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Inblicken 



Kommunstyrelsens delegationsordning

KOMMUNSTYRELSENS 
DELEGATIONSORDNING
Med kommunövergripande delegationer inom personalområdet



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegater och förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar

Förkortningar Delegater
AC Avdelningschef
AC-A Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen
AC-E Avdelningschef Ekonomiavdelningen
AC-P Avdelningschef Personalavdelningen
AC-T Avdelningschef Tillväxtavdelningen 
EC Enhetschef
EC-fi Chef finansenheten
EC-pos Chef enheten för planering och styrning
EC-r Chef redovisningsenheten
EC-u Chef upphandlingsenheten
Ek.ass Ekonomiassistent
FC Förvaltningschef
Handl. Handläggare  NYTT
IBC Internbankschef
KD Kommundirektör
JUR Kommunjurist
KSO Kommunstyrelsens ordförande
KS 1vO Kommunstyrelsens första vice ordförande
KS 2vO Kommunstyrelsens andre vice ordförande
PU Personalutskottet
Soc.sekr. Socialsekreterare   NYTT
1:e soc.sekr. 1:e socialsekreterare NYTT
V-del Delegation till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
Del Delegationsbeslut
Ver Verkställighetsåtgärd 
Stat.rapp. Delegationsbeslut som ska redovisas i särskild sammanställning, statistikrapport, tertialvis till kommunstyrelsen. NYTT



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F Försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 
dödsboanmälan och akut hemlöshet samt 
tillhörande delegationer om offentlighet 
och sekretess, polisanmälan, 
överklaganden och anmälningar etc 

Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, 
prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde ska ha 
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall 
när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella 
omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd 
av 4:2 beviljar bistånd.

Försörjningsstöd etc

F 1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd och livsföring i 
övrigt

En individuell 
bedömning ska alltid 
göras i 
biståndsärenden. Se 
Vägledande 
bestämmelser.



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

a) enligt norm och vägledande bestämmelser 4 kap. 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/ 
1:e 
soc.sekr./
soc.sekr./
handl.

Del Stat.rapp.

b) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

4 kap. 1 
§ SoL 
och 4 
kap. 4 § 
SoL

FC V-del AC/EC/ 
1:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp. Beslut om villkor 
förutsätter en 
bedömning av 
sökandens hela 
sociala situation.

c) vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

4 kap. 1 
§ SoL 
och 4 
kap. 5 § 
SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp. Beslut om villkor 
förutsätter en 
bedömning av 
sökandens hela 
sociala situation.

F2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

4 kap. 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 

Del Stat.rapp. Beslut ska 
tidsbegränsas. 
Åtagandet ska 
dokumenteras.

F3 Hyresskulder 4 kap. 1 
§ SoL 
alt. 4 
kap. 2 § 
SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr./
handl.

Del Stat.rapp.



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

- 30 % av basbeloppet FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp.

- 75 % av basbeloppet FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr.

Del Stat.rapp.

- därutöver vid mycket brådskande situation avseende 
barnfamiljer

FC V-del AC/EC Del Stat.rapp.

- upprepad skuldsättning KSO Del JA
F4 Skuldsanering 4 kap. 1 

§ SoL 
alt. 4 
kap. 2 § 
SoL

KSO Del JA

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader

4 kap. 2 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr./
handl.

Del Stat.rapp. Se vägledande 
bestämmelser



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F6 Avslag till bistånd till begravningskostander 4 kap. 2 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr.

Del Stat.rapp. Avslag på bistånd 
till 
begravningskostnade
r ges med 
hänvisning till 4 
kap.1 § SoL. Avslag 
på bistånd till 
begravningskost-
nader ges med 
hänvisning till 4 
kap.1 § SoL.
I åtskilliga fall visar 
det sig i efterhand att 
tillgångar tillfaller 
dödsboet t.ex. 
försäkring, 
återbetalning av 
skatt m.m. 
Begravningskostnad
er kan återkrävas 
endast om de 
beviljas med villkor 
om 
återbetalningsskyldi
ghet enligt 4 kap 2 § 
SoL



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

Återkrav
F7 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL
9 kap. 2 
§ 1 st. 
SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp. Beslutet om 
ekonomisk hjälp ska 
innehålla uppgift om 
den eller de 
omständigheter som 
utgör grund för 
återbetalningsplikten 
(9 kap. 2 § 3 st. 
SoL).

F8 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 2 § SoL

9 kap. 2 
§ 2 st. 
SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp. Återkrav får endast 
ske om biståndet 
getts under villkor 
om återbetalning.

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1 och 2 § SoL som utgått obehörigen eller med 
för högt belopp

9 kap. 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

Del Stat.rapp.

F10 Beslut om att föra talan hos förvaltnings-rätten om 
återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 2 § SoL

9 kap. 3 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

del Stat.rapp.



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F11 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätten om 
återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 
§ SoL jfr 
med 
10 kap. 4 
§ 2 st. 
SoL

Delegationsbegränsn
ing. 
Kommunstyrelsen 
ska besluta.

Bistånd i form av boende och 
öppenvårdsinsatser samt förskott på 
socialförsäkringsförmån

F12 Beslut om bistånd i form av boende för vuxna 4 kap 1 § 
SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp. Avser jour- och 
träningsboende samt 
skyddat boende.

F13 Beslut om bistånd i form av drogtester 4 kap. 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1
:e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp.



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F13 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 kap. 
1 § SoL

4 kap. 1 
§ SoL

FC V-del Samma 
beslutsni
vå som 
beslutat 
om 
insatsen.

Del Stat.rapp.

F 14 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära ersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken som ersättning för 
ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på 
förmån 

107 kap 
5 § 
Socialför
säkrings
balken. 9 
kap 2 § 
SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Ver NEJ

Handläggning

F15 Beslut att inleda utredning (vuxna) 11 kap. 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del Stat.rapp.



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F16 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avskrivas (barn och vuxna)

11 kap 1 
§ SoL

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
socialsekr
eterare i 
socialjour
en

Del Stat.rapp.

F17 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd 11 kap. 1 
§ SoL 

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
socialsekr
eterare i 
socialjour
en

Del Stat.rapp.

Överflyttning FC V‐del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr./
handl.

F18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun

2a kap. 
10 § 1 o. 
2 st. SoL

FC V-del AC Del JA Avser även ärenden 
enligt LVU och 
LVM



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F19 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

2a kap. 
10 § 1 o. 
2 st. SoL

FC V-del AC Del JA

F20 Beslut om att ansöka hos Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om överflyttning av ärende till annan 
kommun

2a kap. 
11 § 1 st. 
SoL

FC V-del AC/EC Del JA Avser när 
utskott/nämnd fattat 
beslut om 
framställning om 
överflyttning av 
ärende till nämnd i 
annan kommun och 
denna kommun 
avslagit framställan. 
(se F 18).

F21 Beslut om att ej ansöka hos Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om överflyttning av ärende till annan 
kommun

2a kap. 
11 § 1 st. 
SoL

FC V-del AC Del JA

F22 Beslut om att överklaga/ej överklaga Inspektionen för 
vård och omsorgs (IVO) beslut om överflyttning av 
ärende enligt 2a kap. 10 § SoL

16 kap. 4 
§ SoL

FC V-del AC Del JA

God man, målsägandebiträde m.m.
F23 Anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man/förvaltare 
5 kap. 3 
§ 1 p. 
SoF

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Ver NEJ



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F24 Anmälan till överförmyndaren om att behov av god 
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 
§ 2 p. 
SoF

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Ver NEJ

F25 Anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. 
förvaltningen av ett barns egendom

5 kap. 3 
§ 3 p. 
SoF

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

Ver NEJ Avser all slags 
egendom och 
inkomster. 

F26 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år

11 kap. 
16 § 2 st. 
FB

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr./
handl.

Ver NEJ Inom respektive 
ansvarsområden.

Hyresborgen
F27 Borgensförbindelse i samband med 

hyreskontraktsskrivande 
FC V-del AC Del JA

Asylärende, statsbidrag



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F28 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och 
särskilt bidrag)

1 § 3 p., 
17 och 
18 §§ 
Lag om 
mottagga
nde av 
asylsöka
nde m.fl. 
(SFS 
1994:137
)

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Del JA Kontakt ska tas med 
Migrationsverket 
innan ersättning 
betalas ut. Bistånd 
utbetalas efter 
särskilda be-lopp. 
För-sörj-ningsstöd 
enligt 4 kap. 1 § SoL 
är inte aktuellt.

F29 Beslut om nedsättning av dagersättning till 
asylsökande

10 § Lag 
om 
ändring i 
lagen om 
mottagan
de av 
asylsöka
nde m.fl. 
(SFS 
1994:971
).

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

Del JA

F30 Rätt att besvära sig angående beslut om 
statsbidrag/flyktingverksamheten

FC V-del AC Del JA



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

Offentlighets‐ och sekretesslagen, 
polisanmälan m.m.
Prövning av begäran att lämna ut allmän handling 
enligt 6 kap. 3 § OSL görs av den som har handlingen 
i sin vård

F31 Beslut om att sekretessbelägga allmän handling 2 kap 2 § 
TF

FC V-del AC/EC Del JA se OSL

F32 Beslut om helt eller delvis avslag på begäran från 
enskild att ta del av allmän handling som rör enskilds 
personliga förhållanden

6 kap. 4 
§, 26 
kap. 1 § 
OSL

FC V-del AC/EC Del JA

F33 Beslut om helt eller delvis avslag på begäran från 
myndighet att ta del av allmän handling som rör 
enskilds personliga förhållanden

6 kap. 5 
§, 26 
kap. 1 § 
OSL

FC V-del AC/EC Del JA

F34 Beslut om helt eller delvis avslag på begä-ran från 
enskild att ta del av allmän handling som rör enskilds 
personliga förhållanden och avslaget avser i 
förhål-lande till vårdnadshavare.

6 kap. 4 
§, 26 
kap. 1 § 
och 12 
kap. 3 § 
OSL

FC V-del AC/EC Ver NEJ

F35 Utlämnade av allmän handling som rör enskilds 
förhållande där den enskilde samtyckt till att 
handlingen får lämnas ut. 

12 kap. 2 
§ 1 st. 
OSL 

FC V-del Ansvarig 
handlägg
are

Ver NEJ
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Delegation 
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Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F36 Utlämnande av allmän handling som rör enskilds 
förhållande där den enskilde samtyckt till att 
handlingen får lämnas ut, men förbehåll lämnas om 
vidare utlämning av uppgifterna

12 kap. 2 
§ 2 st. 
OSL

FC V-del AC/EC Ver NEJ

F37 I samband med utlämnande av uppgift till enskild kan 
uppställande av förbehåll som inskränker den 
enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja 
den.

10 kap. 
14 § 1 st. 
OSL

FC V-del AC/EC Ver NEJ

F38 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte

12 kap. 6 
§ SoL

FC V-del AC Ver NEJ

F39 Beslut om polisanmälan vid misstanke om brott som 
hindrar nämndens verksamhet

12 kap. 
10 § 
SoL,10 
kap. 2 § 
OSL 

a) ekonomiskt bistånd och avgifter FC V-del AC Ver NEJ
b) våld och hot mot tjänsteman FC V-del Närmast 

över-
ordnad 
chef

Ver NEJ Berörd medarbetare 
kan anmäla i 
egenskap av 
målsägande.
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Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F40 Beslut om polisanmälan angående misstanke om 
vissa grövre brott 

12 kap. 
10 § 
SoL, 10 
kap. 23 § 
OSL

FC V-del AC Ver NEJ 10 kap. 23 § OSL P 
1. P 2. P 3.  det 
fordras ej delegation 
utan rätten 
tillkommer varje 
befattningshavare. 
Delegationsregeln 
får därför ses som en 
rekommendation. 
Anmälan är ingen 
skyldighet men en 
möjlighet.

F41 Beslut om polisanmälan av brott som är ”å färde” 10 kap. 
28 § 1 st. 
OSL, 23 
kap. 6 § 
BrB 

Ver NEJ Skyldighet föreligger 
att anmäla brott för 
var och en.

F42 Uppgiftslämnande till polis/åklagare gäl-lande 
miss-tanke om brott mot nämndens verksamhet, brott 
mot underårig samt vissa grövre brott

12 kap. 
10 § SoL

FC AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

I vissa fall kan i 
nödsituation 
sekretess brytas. Se 
24 kap. 4 § BrB.
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Delegation 
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Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

Överklaganden etc

F43 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
domstol  

10 kap. 2 
§ SoL

FC V-del AC Ver NEJ

F44 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 
§ SoL

FC V-del AC Ver NEJ

F45 Beslut huruvida omprövning ska ske 38 § FvL FC V-del delegaten 
i 
ursprungs
beslutet

Ver NEJ När nämndbeslut 
överklagas kan 
anställd ta ställning 
till att omprövning ej 
ska ske. 
Beslutsfattare är 
avdelningschef.

F46 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent

45 § FvL FC V-del delegaten 
i 
ursprungs
beslutet

Del JA För nämndbeslut – 
avdelningschef och 
sektionschef. 
Rättidsprövning görs 
vid 
laglighetsprövning 
av kammarrätten.
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Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F47 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat

38 § FvL FC V-del delegaten 
i 
ursprungs
beslutet

F48 Beslut huruvida överklagande och yrkande om 
inhibition ska ske när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta 
ursprungligen fattats av delegaten

FC V-del Närmast 
överordna
d chef

Del JA

F49 Avgivande av yttrande till domstol med anledning av 
överklagande av delegats beslut

FC V-del delegaten 
i 
ursprungs
beslutet

F50 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till domstol eller Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) i ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/utskott

6 kap. 39 
§ KL

KSO Del JA Brådska råder och 
nämnd/utskottssam
manträde kan inte 
avvaktas. (Enligt 6 
kap. 38 § KL råder 
delegeringsförbud 
utom i ovan angivet 
fall.) Anmäls vid 
nästa sammanträde.

F51 Avvisande av ombud/biträde 14 § FvL FC V-del AC Del JA
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Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F52 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år

11 kap. 
16 § 2 st. 
FB

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

Ver NEJ

F53 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 
§ SoL

FC V-del AC Del JA
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Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F54 Beslut om att begära utdrag ur belastnings- och 
misstankeregister

6 § 4 p. 
lag om 
belastnin
gsregiste
r 5 § 1 st. 
2 p. lag 
om 
misstank
eregister

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr.

Ver NEJ Förordning om 
belastningsregister: 
11 § 5 p. – 
anställning eller 
anlita någon som 
uppdragstagare. 11 § 
8 p. – ärenden 
avseende adoption, 
vårdnad, boende, 
umgänge, 
medgivande samt 
åtgärder enligt LVU 
eller LVM. 
Förordning om 
misstankeregister: 4 
§ 6 p. – anställning 
eller anlita någon 
som uppdragstagare. 
4 § 9 p. – ärenden 
avseende adoption, 
vårdnad, boende, 
umgänge, 
medgivande samt 
åtgärder enligt LVU 
eller LVM.
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Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F55 Dödsboanmälan 20 kap. 8 
a § ÄB

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
sekr./ 
soc.sekr./
handl.

Del Stat.rapp. Skatteverket ska 
underrättas om vem 
som är delegat.

F56 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 
§ 
Begravni
ngs-
lagen

FC V-del AC/EC/1:
e soc. 
Sekr.

Del Stat.rapp. Kommunen har rätt 
till ersättning av 
dödsboet för 
kostnaderna. Se 
Vägledande 
bestämmelser/ 
riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd.

F57 Lämna uppgift till annan myndighet
a) 12 kap. 7 § 1st SoL FC V-del AC/EC/1:

e soc. 
sekr./ 
soc.sekr.

b) 12 kap. 10 § 2 st. p. 1 SoL FC V-del AC Del JA
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Delegation 
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beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

F58 Anmälan om allvarligt missförhållande inom 
socialtjänsten

14 kap. 3 
§ SoL, 
24 b § 
LSS,  
SOSFS 
2011:5

FC V-del AC Del JA Se 
handläggningsrutin 
(Inblicken) Samtliga 
till avdelningschef 
rapporterade 
händelser ska delges 
kommunstyrelsen.
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Handläggare 

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

 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd och tillämpning av riksnorm 

Sammanfattning 

Från och med 15 februari 2020 övertar kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden.  
 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett 
hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 
och de gemensamma hushållskostnaderna. Socialnämnden har tillämpat riksnormen och 
det föreslås också kommunstyrelsen göra fortsättningsvis.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-01-15. 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2020.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att riksnormen ska tillämpas vid beräkning av försörjningsstöd,   
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2020,   
 
att denna ska gälla fr o m 2020-02-15.    

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen övertar vissa uppgifter från socialnämnden 

Från och med 25 februari 2020 övertar kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden.  
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Kommunstyrelsen behöver komplettera sin delegationsordning avseende de nya 
områdena och föreslås också anta det av socialnämnden framtagna dokumentet 
vägledande bestämmelser. (delegationsordningen behandlas i separat ärende). 

Vägledande bestämmelser är ett komplement till delegationsordningen 

Dokumentet vägledande bestämmelser är komplement till delegationsordningen och 
innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Senaste uppdateringen gjordes av 
socialnämnden 2018 och en översyn och uppdatering är nu genomförd av 
socialförvaltningen. Uppdateringen som gjorts vilar på gällande lagstiftning, tillämpliga 
förarbeten, socialstyrelsens allmänna råd, rättspraxis mm. Vägledande bestämmelser ska 
vara ett användbart och levande dokument och därför ses dokumentet över och 
uppdateras årligen. I samband med översynen ses också delegationsnivåer över. 

Redovisning av förändringar i dokumentet 

Jämfört med den version som nämnden antog 2018 har en del förändringar gjorts som 
beskrivs nedan. 
 
Inom försörjningsstödet har ett utvecklingsarbete genomförts som innebär att ansökan 
om försörjningsstöd kan göras digitalt. För att kunna göra en digital ansökan krävs att 
sökanden och ev. medsökande har ett bankID för att kunna legitimera sig. För att kunna 
skaffa ett bankID krävs att den enskilde har tillgång till internetbank via sin bank. 
Vägledande bestämmelser har därför kompletterats med vägledning avseende kostnad 
för detta samt att det ska medräknas som en godtagbar utgift vid beräkning (sid 18, 
vägledande bestämmelser).  
 
Ansvaret för att utreda ansökningar och anmälningar vid våld i nära relation samt ev. 
beviljande av bistånd till skyddat boende/kvinnojour för våldsutsatta kommer fortsatt att 
ligga på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Försörjningsstödet kommer fortsatt 
att ha ansvar för bistånd till tillfälligt boende för våldsutsatta i akut hemlöshet. Med 
anledning av detta har avsnittet avseende våld i nära relation redigerats så att det 
motsvarar ansvarsfördelningen i frågan. Behov föreligger också att ändra delegationen 
avseende bistånd till tillfälligt boende till våldsutsatta i akut hemlöshet så att 
socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef samt avdelningschef kan bevilja 
kostnader enligt riktlinjer och enhetschef samt avdelningschef upp till 150% av 
basbeloppet (70 950 kr 2020).  
 
I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering även förtydligande och tillägg 
gjorts kring följande områden:  

 Uppehållskort; i de fall Migrationsverket ej hunnit utfärda uppehållskort till 
sökande vid ankomst till Sverige kan bistånd för resa med kollektivtrafik till 
Migrationsverket beviljas för att få detta utfärdat. 
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 Fysisk aktivitet på recept; information om detta ej medför att sökande är 
berättigad till bistånd utöver riksnormen samt att receptet innebär att den 
enskilde får rabatter på vissa idrottsanläggningar, gym mm. 

 Försäljning av bil vid bilinnehav; förtydligande om att bistånd ej utgår till 
värdering, men att kostnaden för detta avräknas från försäljningspriset. 

 Barnbidrag; information om att för barn födda senare än 140301 betalas 
barnbidraget ut till båda föräldrarna, dvs. halva beloppet vardera.  

 Delbetalning receptbelagda läkemedel; Från och med november 2019 tas ränta 
ut vid delbetalning. Då delbetalning ska användas i första hand har ett tillägg 
gjorts att räntan ska medräknas som godtagbar utgift.  

 Bostadsbyte; Information om att Kammarrätten i Göteborg i en dom har 
förtydligat vad som kan godtas som frekvens för aktivt bostadssökande när krav 
ställts om att sökande ska byta till billigare bostad.  

 Hushållsel; uppdatering av godtagbar medelförbrukning av hushållsel för olika 
hushållstyper.  

 Hemförsäkring; översyn och uppdatering av skäliga belopp för hemförsäkring 
för olika hushållstyper. 

Riksnormen 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Fastställda belopp 
regleras i Socialtjänstförordningen.  
 
Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets 
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och 
åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 
kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i 
hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch 
hemma samt om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  Riksnormen innehåller 
kostnader för, livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. 
Socialtjänstförordningen fastställer inga enskilda belopp för de olika kostnadsposterna, 
utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper 
 
Kommunstyrelsen föreslås tillämpa riksnormen för försörjningsstöd vid beräkning av 
försörjningsstöd.  
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Inledning 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgår från social-
tjänstlagens (SoL) bestämmelser och tillämpliga förarbeten, socialstyrelsens 
allmänna råd, handbok och meddelandeblad samt rättspraxis. 
 
I Uddevalla författningssamling, Reglemente för kommunstyrelsen framgår 
att kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för vad som i lag sägs om 
socialnämnd rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan 
och akut hemlöshet. Detta innebär att i de avsnitt i Vägledande 
bestämmelser som det hänvisas till nämnd eller socialnämnd avses 
kommunstyrelsen.  

Delegation 

Vägledande bestämmelser är ett komplement till kommunstyrelsens dele-
gationsordning som finns på inblicken (Regler och 
instruktioner/Ärendehantering/ Delegationsordning). Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. 
 
Anmälan av delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa bestämmelser 
ska ske enligt de anvisningar som finns i delegationsordningen. 
 
Ärenden av principiell beskaffenhet ska underställas kommunstyrelsen även 
om kostnaden ligger inom ramen för delegationen. 

Rätten till bistånd 

1 kap. 2 § SoL  Barnperspektivet 
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 
 
Barnets situation ska uppmärksammas vid beslut om ekonomiskt bistånd. 
Vid beslut som har allvarliga konsekvenser för barn t.ex. bostadsbyte och 
avstängning av el är det särskilt viktigt att dokumentera vilka överväganden 
som gjorts utifrån barnperspektivet och hur detta påverkat bedömningen av 
ärendet. 

4 kap. 1 § SoL  Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  
  Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till 
försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande.  
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 Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn 
inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut 
avgifter för biståndet regleras i 8 kap.  
 Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 
leva ett självständigt liv.” 
 
Försörjningsstödet är avsett att vara ett yttersta skyddsnät för personer med 
tillfälliga ekonomiska bekymmer. Det är endast den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt som har rätt 
till bistånd för sin försörjning. I lagtexten markeras den enskildes eget 
ansvar att efter förmåga bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är 
skyldig att söka arbete. Denna skyldighet gäller i första hand heltidsarbete. I 
skyldigheten att arbeta ingår också att delta i arbetsmarknadspolitiska och 
arbetsrehabiliterande åtgärder. För invandrare gäller även krav på  
deltagande i SFI-undervisning och särskilda åtgärder för målgruppen. Varje 
person ska bemötas och bedömas utifrån sina förutsättningar. 
 
Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står till buds 
för att försörja sig själv. Det innebär t.ex. att söka de generella förmåner och 
ersättningar som kan utgå. Banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara 
tillgångar bör som regel även tas i anspråk innan rätt till försörjningsstöd 
inträder. 
 
Vid behovsprövningen beaktas den samlade ekonomiska förmågan hos dem 
som lever i en hushållsgemenskap. Man kan inte begära att den enskilde när 
det gäller ekonomiskt bistånd ska vända sig till andra närstående än dem i 
det egna hushållet, innan rätt till bistånd inträder. Gällande barns tillgångar 
se sid. 26. 
 
Det bistånd som lämnas ska vara av en sådan omfattning att den enskilde 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och får möjlighet att leva ett självständigt 
liv. 

Bistånd till livsföring i övrigt 
Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den 
enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte 
omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård, 
tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, m.m.  

4 kap. 2 § SoL  Bistånd utöver skälig levnadsnivå 
”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns 
skäl för det.” 
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Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge 
bistånd i andra fall än vad som omfattas av 4 kap. 1 §. Nämnden får således 
bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Den enskildes ansökan om bistånd 
ska däremot alltid prövas med stöd av bestämmelserna om rätten till bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL är ej överklagningsbara 
med förvaltningsbesvär.  
 
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan åter-
krävas. Detta förutsätter att det av beslutet framgår att biståndet beviljats 
med villkor om återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och de omstän-
digheter som återbetalningsskyldigheten grundas på ska framgå av beslutet. 

4 kap. 3 § SoL  Försörjningsstöd 
”Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
 
1.  livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 
2.  boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 
fackförening och arbetslöshetskassa. 
 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen 
närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm 
(riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 
hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, 
skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 
Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, 
om det finns särskilda skäl för detta.” 
 
Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § Socialtjänstförordningen. Kommunen 
tillämpar riksnormen. 

Punkt 1 - Riksnormen 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 
 
De personliga kostnaderna för barn och ungdomar 0–20 år är uppdelade i 
åtta åldersgrupper. Ålderskategorin 19–20 år avser grundskole- och 
gymnasiestuderande ungdomar som föräldrarna har underhållsskyldighet 
för. För vuxna, ej studerande, från 19 år är posten för personliga kostnader 
uppdelad på ensamstående och samboende. Riksnormen tar hänsyn till om 
barn under 7 år har tillgång till fri lunch fem dagar per vecka inom t.ex. 
förskolan och skolan. Alla skolbarn förutsätts ha fri lunch. Det gäller även 
gymnasieskolan. Normen är densamma oavsett om det är skoltid eller ej. 
Den anses täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. 
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För samboende gäller ett särskilt normbelopp. Med samboende avses makar, 
registrerade partner samt sådana sambor som avses i Sambolagen. För en 
vuxen person – inklusive vuxna barn som bor kvar hemma – som inte kan 
betraktas som samboende men som ingår i en hushållsgemenskap med flera 
personer, beräknas normen som personliga kostnader för ensamstående samt 
dennes andel av hela hushållets gemensamma kostnader. 
 
De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antal medlemmar i 
hushållet och anges för hushåll på upp till sju personer. Kostnadsökningen 
för hushåll med fler än sju personer beräknas vara lika stor per person som 
skillnaden mellan kostnaden för ett hushåll med sju personer jämfört med ett 
hushåll med sex personer. Med hushållsgemenskap avses att två eller flera 
personer stadigvarande bor i samma bostad och har gemensam ekonomi i 
sådan utsträckning att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar utnyttjas. 
För tillämpningen av normen i denna del behöver det inte vara fråga om att 
hushållsmedlemmarna har ekonomiskt ansvar för varandra (jfr avsnitt 2, 
Bistånd till olika grupper). Inneboende har normalt inte hushållsgemenskap 
med bostadsinnehavaren.  

Personliga kostnader 
Livsmedel: Hemlagad, näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Vissa 
halvfabrikat ingår, allt matbröd köps. För ensamhushåll beräknas en något 
högre kostnad med hänsyn till att det oftast är dyrare med små 
förpackningar. 
 
Riksnormen ger möjlighet att differentiera utbetalningarna för barn under 7 
år beroende på om barnet har fri lunch utanför hemmet, t.ex. i 
barnomsorgen, fem dagar i veckan eller äter alla mål hemma. Den lägre 
normen används inte när barnet är frånvarande på grund av lov, sjukdom 
eller liknande och äter hemma. Avdrag får inte göras slentrianmässigt utan 
hänsyn ska tas till varje individs unika situation. Avdrag bör t.ex. inte göras 
när det gäller barn som av religiösa, medicinska eller andra speciella skäl 
inte har möjlighet att utnyttja de fria måltider som skolan och barnomsorgen 
erbjuder. För barn som vistas maximalt 15 timmar per vecka inom 
barnomsorgen tillämpas den högre normen för åldersgruppen (alla mål lagas 
hemma). 
 
Kläder och skor: Täcker det vardagliga klädbehovet för hela året. Även 
kostnader för kemtvätt, skoreparationer och en del tillbehör som väska, 
klocka och paraply ingår, se även sid. 84. 
 
Lek och fritid: Aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Det 
gäller både inomhus- och utomhusaktiviteter, viss motion och kul-
turaktiviteter. För äldre barn gäller t.ex. kostnader för att gå på bio, lyssna 
på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre 
barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker biobesök m.m. I posten ingår också 
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cykel inklusive cykelhjälm, skidutrustning för längdåkning och skridskor. 
För de barn som saknar cykel tillämpas ett generöst förhållningssätt vid 
ansökan. För yngre barn räknar man med att cykel och skridskor köps 
begagnade. Kostnader för semester och dyrare hobbys ingår inte, se även sid 
84-86. 
 
Hälsa och hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen som tvål, 
tandkräm, hårvård, blöjor, mensskydd m.m. Kostnad för preventivmedel 
ingår inte, men kan dock beviljas efter en individuell bedömning. 
 
Barn- och ungdomsförsäkring: Posten avser sjukdomsförsäkring för alla 
ålderskategorier från 0 år t.o.m. 20 år (19–20 år = grundskole- eller 
gymnasiestuderande). Information om kommunens olycksfallsförsäkring för 
förskolebarn och skolelever finns på: http://www.uddevalla.se/omsorg-och-
hjalp/trygg-och-saker/forsakringar/olycksfallsforsakring.html?vv_hit=true  

Gemensamma hushållskostnader 
Förbrukningsvaror: Kostnader för rengöring, vård och skötsel av bostaden 
samt klädvård t.ex. diskmedel, tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor 
och skokräm. 
 
Dagstidning, telefon, m.m. En ettårsprenumeration på daglig tidning, 
abonnemangs- och samtalsavgift för fast och mobil telefon, samt 
brevpapper, kort och frimärken. 

Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd 
Riksnormen får frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre 
belopp kan t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av 
specialkost, som är dyrare än vanlig kost. Kost för diabetiker medför i 
normalfallet inga merkostnader, se även sid 59. Om sökanden av 
rörelsehinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakt med 
andra kan nivån behöva höjas för att täcka extra utgifter för telefon och 
tidningar, om dessa utgifter inte täcks av annat särskilt stöd, t.ex. handikapp-
ersättning/merkostnadsersättning.  
 
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad 
som i rättspraxis kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i 
behov av tillfälligt bistånd för att reda upp situationen.  

Punkt 2 – Övrigt försörjningsstöd 
Under punkt 2 anges de poster som ingår i begreppet övrigt försörjnings-
stöd. Posterna har inte schabloniserats på grund av stora lokala och 
individuella skillnader, vilket innebär att försörjningsstöd beviljas efter en 
individuell skälighetsbedömning. Utgångspunkten bör vara vad en 
låginkomsttagare normalt har möjlighet att kosta på sig. 
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Matnorm 
Matnorm, med skäliga tilläggsbelopp, ska tillämpas vid tillfälligt behov av 
ekonomiskt bistånd av akut karaktär och för personer som inte har förmåga 
att sköta sin ekonomi. Det kan t.ex. gälla sökande som på grund av missbruk 
eller överkonsumtion inte klarar att hantera riksnormen. Matnorm bör i 
tillämpliga fall kombineras med erbjudanden om andra former av bistånd 
som budgetrådgivning och rehabiliterande insatser. Matnormen motsvaras 
av de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, hälsa och hygien samt 
förbrukningsvaror. 

Norm för umgängesbarn 
Normen för umgängesbarn omfattar de i riksnormen ingående posterna för 
livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien samt förbrukningsvaror, beräknad 
efter skillnaden mellan hushåll med 2 och 3 personer och gäller barn upp till 
18 år.  

4 kap. 4 § SoL Villkor om deltagande i kompetenshöjande verk-
samhet  
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
   Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja 
sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in 
på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den 
ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 
   Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 
enligt första stycket.  

4 kap. 5 § Nedsättning av försörjningsstöd 
”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt 
försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon 
utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande 
verksamheten.” 
 
Godtagbara skäl för att inte vilja delta kan t.ex. vara att den föreslagna 
verksamheten är olämplig med hänsyn till den enskildes personliga för-
utsättningar. Det bör dock höra till undantagen att sådan invändning behöver 
godtas eftersom praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten ska 
ingå som ett led i en längre syftande plan som den enskilde förutsätts 
medverka till. Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. 
vara sjukdom hos den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök 
hos arbetsförmedling eller studievägledare etc. 
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Om skälen inte kan accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas 
ned. Endast i undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. 
drabba personer som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots 
upprepade samtal och andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens 
yttersta ansvar.  
 
Av 16 kap. 3 § första stycket SoL, framgår att ett beslut om vägran eller 
nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 § kan överklagas. 

Utbetalningsperiod och utbetalningssätt 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd ska betalas ut månadsvis, direkt till 
den enskildes bankkonto i första hand. Bistånd till avgift för innehav av 
bankkort och internetbank medräknas som en godtagbar utgift då 
internetbank är en förutsättning för att skaffa bankID. BankID krävs för att 
bl a kunna göra en e-ansökan om försörjningsstöd. En årsavgift på 250 
kronor avseende bankkort alternativt 450 kronor för både bankkort och 
internetbank kan tjäna som riktlinje.  
 
Då ansökan avser en annan period än kalendermånad bör försörjningsstödet 
beräknas från och med tidsbeställningsdagen eller från och med den dag 
som preciserats i ansökan i de fall den infaller efter tidsbeställningen.  
 
I vissa fall kan det finnas skäl att göra undantag. Det kan gälla vid 
utbetalning av bidrag till hyresskuld, begravningskostnad och vid inköp av 
hemutrustning etc., som andra lösningar kan prövas. I första hand gäller 
detta personer som visat oförmåga att handskas med pengar. Rekvisitioner 
bör endast användas i undantagsfall när mycket speciella omständigheter 
föreligger. Om den enskilde inte lämnar sitt medgivande till förfarandet, 
föreligger besvärsrätt och besvärshänvisning ska lämnas. 
 
I mycket speciella fall finns möjlighet att använda kontantkort, t ex vid:  

 Nyanlända utan fullständigt personnummer 
 VIN-ärenden. (våld i nära relation)  
 Försenad utbetalning av försörjningsstödet pga. fel vid handläggning 

el. dyl.  
 Akut situation avseende okända ärenden.  
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Normer 

 

Riksnormen 2020 

Matnorm 

Norm för umgängesbarn 

Norm för fickpengar vid institutionsvård 

 
Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen.  

 
Matnormen omfattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror. 
 
Normen för umgängesbarn omfattar posterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien för 
respektive barn samt posten förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll 
med två och tre personer. 

 
Fickpengar vid institutionsvård är 50 % av basbeloppet delat med 12, (1 971 kr 2020). Se 
även sid 52. 
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Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som ingår i 

riksnormen 

Personliga kostnader, budgetposternas storlek i kronor fr.o.m. 1 januari 2020 
 

 
BARN OCH UNGDOMAR 

  
 VUXNA

 Under 
1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensam-
stående

Sam-
boende

Livsmedel  
ej lunch 5 dgr/v. 

840 900 970 1 080   

Livsmedel barn 
i skolåldern 

1 550 1 795 2 115 2 115 

Livsmedel alla mål 
lagas hemma 

970 1 100 1 150 1 350   1 895 3 140

Kläder/skor 425 535 555 565 665 700 740 750 560 1 110
Fritid/lek 140 230 250 360 650 750 770 790 420 830
Hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600
Barn- och  
ungdomsförsäkr. 

60 60 60 60 60 60 60 60 

 

SUMMA 
    

Fri lunch 5 dgr/v. 2 040 2 230 1 980 2 160   

Barn i skolåldern   3 050 3 510 3 950 3 980 
Alla mål lagas 
hemma 

2 170 2 430 2 160 2 430   3 150 5 680

 

Barn och ungdomar i 7-20 år förutsätts ha fri skollunch. 

GEMENSAMMA HUSHÅLLSKOSTNADER 

 
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.    För varje ytter- 
   ligare person 

Förbrukningsvaror 150 180 280 320 380 450 470 20
Dagstidning, telefon 
mm.  

860 940 1 130 1 280 1 470 1 640 1 790 150

SUMMA 1 010 1 120 1 410 1 600 1 850 2 090 2 260 170
 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i 
hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. För personer som inte är att anse 
som samboende men ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom 
personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av gemensamma kostnader för hushållet och 
antalet medlemmar i hushållet. Tänk på att kompensera/reducera gemensamma hushållskostnader 
vid växelvis boende.  
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Riksnormen – olika bidragsperioder 
Summa personliga kostnader – fri lunch 

 Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 

1 månad 2 040 2 230 1 980 2 160 
½ månad 1 020 1 115 990 1 080 
7 dagar 476 520 462 504 
1 dag 68 74 66 72 
 

Summa personliga kostnader – barn 0–6 år intar alla måltider i hemmet och barn 

och ungdomar 7-18 år har fri skollunch 

 

 Under 
1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 
år 

11-14 
år 

15-18 
år 

19-20 
år 

Ensam-
stående

Sam-
boende 

1 månad 2 170 2 430 2 160 2 430 3 050 3 510 3 950 3 980 3 150 5 680
½ månad 1 085 1 215 1 080 1 215 1 525 1 755 1 975 1 990 1 575 2 840
7 dagar 506 567 504 567 712 819 922 929 735 1 325
1 dag 72 81 72 81 102 117 132 133 105 189
   

Summa gemensamma kostnader 

 
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje 
ytterligare 
person 

1 månad 1 010 1 120 1 410 1 600 1 850 2 090 2 260 170
½ månad 505 560 705 800 925 1 045 1 130 85
7 dagar 236 261 329 373 432 488 527 40
1 dag 34 37 47 53 62 70 75 6
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Matnorm – innefattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror 

Personliga 
kostnader 

Under 
1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 
år 

11-14 
år 

15-18 år 19-20 år Ensam-
stående

Sam-
boende

Livsmedel  
ej lunch 5 dgr/v. 

840 900 970 1 080  

alla mål lagas 
hemma 

970 1 100 1 150 1 350  1 895 3 140

barn i skolåldern   1 550 1 795 2 115 2 115 

Hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600
Summa personliga 
kostnader 

   

utan lunch 5 dgr/v. 1 415 1 405 1 115 1 175  
med lunch 
(hemlagad) 

1 545 1 605 1 295 1 445  2 170 3 740

 
Barn i skolåldern 

  1 675 2 000 2 380 2 380 

 

 
Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.    För varje ytter- 
   ligare person 

 150 180 280 320 380 450 470 20
 

Matnorm - olika bidragsperioder  

Summa personliga 
kostnader utan 
(=fri) lunch 

Under 
1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 
år 

11-14 
år 

15-18 
år 

19-20 år Ensam-
stående

Sam- 
boende 

1 månad 1 415 1 405 1 115 1 175 1 675 2 000 2 380 2 380 2 170 3 740
½ månad 708 703 558 588 838 1 000 1 190 1 190 1 085 1 870
7 dagar 330 328 260 274 391 467 555 555 506 873
1 dag 47 47 37 39 56 67 79 79 72 125
Summa personliga 
kostnader med 
lunch (hemlagad) 

    

1 månad 1 545 1 605 1 295 1 445  2 170 3 740
½ månad 773 803 648 723  1 085 1 870
7 dagar 361 375 302 337  506 873
1 dag 52 54 43 48  72 125
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 Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.    För varje ytter- 
   ligare person 

1 månad 150 180 280 320 380 450 470 20
½ månad 75 90 140 160 190 225 235 10
7 dagar 35 42 65 75 89 105 110 5
1 dag 5 6 9 11 13 15 16 1

Norm för umgängesbarn - belopp per dag 

 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år
Livsmedel, fri lunch 28,00 30,00 32,33 36,00   
Barn i skolåldern  51,67 59,83 70,50
Livsmedel, hemlagad lunch 32,33 36,67 38,33 45,00   
Fritid/lek 4,67 7,67 8,33 12,00 21,67 25,00 25,67
Hygien 19,17 16,83 4,83 3,17 4,17 6,83 8,83
Förbrukningsvaror * 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Summa poster 
fri lunch 

54,49 57,16 48,16 53,83   

Summa poster 
barn i skolåldern 

 80,16 94,33 107,66

Summa poster 
hemlagad lunch 

58,83 63,83 54,16 62,83   

 
 

Norm för fickpengar vid institutionsvård 2020 

  
 Kronor 

per månad 1 971 
per vecka 462 
per dag 66 
 
 
Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnadsomkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, 
telefonkostnader, sjukvårdskostnader, läkemedel, tandvård, resor etc. Omfattande tandvårdskostnader 
prövas särskilt.     
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Fastställande av biståndsbehov 

Rätten till bistånd ska alltid prövas individuellt. Det kan finnas skäl att vid 
en helhetsbedömning såväl över- som underskrida antagna normer. 
 
Vid beräkning av biståndet läggs normbeloppen för de familjemedlemmar 
som ingår i hushållet samman med ev. tilläggsbelopp. Därefter dras 
familjens sammanlagda inkomster från summan varefter nettobehovet täcks 
genom bistånd. Förfarandet förutsätter att det föreligger under-
hållsskyldighet mellan hushållsmedlemmarna. Barn har t.ex. inte för-
sörjningsskyldighet gentemot föräldrar (se Föräldrabalken) och inte heller 
syskon har försörjningsskyldighet gentemot varandra. 
 
I normalfallet avräknas de inkomster som utbetalats under kalendermånaden 
närmast före ansökningsmånaden. 

Bedömnings- och beräkningsunderlag 

Det krävs ett visst besluts- och beräkningsunderlag för att kunna avgöra om 
sökanden har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Om sökanden på 
handläggarens begäran inte kommer in med de uppgifter som behövs eller 
motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör ansökan 
vanligtvis kunna avslås. 

Inkomster och tillgångar 

Inkomster 
Alla skattepliktiga ersättningar liksom de flesta även icke skattepliktiga 
socialförsäkringsförmåner räknas som inkomst. Det är nettoinkomsten dvs. 
inkomsten efter avdrag för preliminär skatt som ligger till grund för 
beräkningen. Exempel på inkomster och ersättningar som räknas är: 
- arbetsinkomst 
- a-kassa/alfa-kassa 
- aktivitetsstöd 
- sjukpenning, rehabiliterings-, aktivitets- och sjukersättning,  
  vårdbidrag/omvårdnadsbidrag 
- föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning 
- pensionsförmåner och livränta 
- etableringsersättning 
- studiestöd, (dock ej extra tillägg) 
- äldreförsörjningsstöd 
- barnbidrag inkl. flerbarnstillägg 
- underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd till barn 
- handikappersättning (ej merkostnad) /merkostnadsersättning  
- bostadsbidrag, bostadstillägg, och boendetillägg 
- bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 
- familjehemsersättning (arvodesdel) 
- inkomst av kapital, fondmedel 
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- hyresinkomst 
- traktamente 
- skatteåterbäring, erhålls f.n. i juni, aug., sept. eller dec.  
- insättning på bankkonto 
- arv 
- vinst 
- skadestånd 
 
Extra tillägg till studiebidrag räknas inte som inkomst och reducerar inte 
biståndet, däremot är den del av vårdbidraget som avser merarbete en 
skattepliktig inkomst som reducerar biståndet. 

Skattejämkning 
I de fall då sökande blir biståndsberättigad på grund av t ex höga kostnader 
för arbetsresor, eller annat som berättigar till sänkt skatt, ska den sökande 
hänvisas att söka skattejämkning hos Skatteverket. 

Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar 
Sökanden ska informeras om samhällets olika förmåner, stöd och 
ersättningar som han själv och ev. övriga medlemmar i hushållet kan ha rätt 
till men inte ansökt om. Generella förmåner och ersättningar måste utnyttjas 
innan bistånd kan komma i fråga. Sökanden kan inte avstå från 
underhållsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning etc. och istället hävda rätt till 
bistånd. Var uppmärksam på att ersättningar är rimliga i förhållande till 
sökandes situation. En sänkning av inkomsten eller utökat barnantal kan i 
vissa fall medföra att bostadsbidraget höjs. 

Nedsättning av kommunala avgifter m.m. 
Innan rätten till försörjningsstöd avgörs bör man, i förekommande fall, 
klarlägga om t.ex. förbehållsbelopp vid utmätning eller avgifter för sociala 
tjänster, barnomsorg etc. är korrekta i förhållande till sökandens ekonomiska 
förhållanden. Finns det förutsättningar att höja förbehållsbeloppet eller 
sänka avgifterna, bör sökanden hänvisas till att begära detta. I avvaktan på 
att en korrigering görs bör den sökande få försörjningsstöd. Vid dubbelhyra 
i samband med flyttning till särskilt boende kan sektionschef vid 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen och 
funktionshinder bevilja ekonomiskt bistånd, se sid. 50.  

Avdrag vid ogiltig frånvaro 
Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 
bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 
arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 
SFI, jobbcentrum, i arbetsmarknadsåtgärd, vid tillfällig och kortvarig 
frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, som 
sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag.  
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Överskjutande inkomst från tidigare månad  

Nybesök 
Det är den bidragssökandes situation vid ansökningstillfället och under den 
tid som hjälpen avser, som ska ligga till grund för behovsprövningen vid 
nyansökan, dvs. ansökan om bistånd från någon som inte tidigare uppburit 
bistånd. Har den sökande haft kännedom om bidragsnivån och hur tillgångar 
och tidigare inkomster påverkar rätten till bistånd ska detta beaktas vid 
biståndsprövningen. 
 
Om den sökande ej känt till bidragsnivån och hur tillgångar påverkar rätten 
till bistånd, men senaste perioden före ansökningstillfället haft inkomster till 
sin försörjning med ett betydande normöverskott och haft kännedom om att 
inga mer inkomster var att vänta borde den enskilde planerat sin ekonomi. I 
dessa situationer beaktas tidigare tillgångar vid prövning om rätten till 
försörjningsstöd. Normaltiden för att beakta tidigare inkomster är 
innevarande månad samt två ytterligare månader bakåt. Om den uppkomna 
situationen inte kunnat förutses finns det normalt inte anledning att ta 
hänsyn till inkomster som har förvärvats och förbrukats före 
ansökningstillfället.  

Löpande försörjningsstöd 
Den som uppbär bistånd ska ha informerats om att inkomster som 
retroaktivt barnbidrag, återbetalning av överskjutande skatt, arv, vinster, 
swishinsättningar etc. räknas som inkomst vid ansökan om bistånd. Om 
informationen givits och sökanden inte beaktat detta, kan ansökan avslås 
med motivering att erforderliga medel funnits. 
 
Den som löpande uppbär bistånd ska informeras om att inkomster som 
överstiger normen ena månaden, reducerar biståndet kommande månad eller 
månader. Om den sökande är förtrogen med de regler som gäller vid 
överskjutande inkomst kan längre period beaktas.    

Barns arbetsinkomster och tillgångar 
Om hemmavarande barn/skolungdomar har inkomster av eget arbete ska 
den del av inkomsten som understiger ett helt basbelopp per kalenderår ej 
beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Eventuellt överskott ska 
reducera den unges andel av familjens norm. Tänk på att den unges 
eventuella skatteåterbäring från arbete ska medräknas i det beloppet.  
 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 095 kr 2020) utan att 
detta påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större 
värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad). 
Inte heller bör underårigas tillgångar, som föräldern inte har möjlighet att 
förfoga över, påverka en förälders rätt till försörjningsstöd. Detta gäller t.ex. 
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bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren 
inte ger sitt samtycke till uttag.  

Övergång från yngre till äldre åldersgrupp 
Barn födda dag 1–15 i månaden flyttas upp i högre åldersgrupp samma 
månad som aktuell ålder uppnås medan barn födda dag 16-31 flyttas upp 
först påföljande månad. 

Traktamente 
Traktamenten räknas som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att 
täcka ska verifieras och återstoden avräknas från bruttobehovet. 

Förskott på inkomster och bidrag 
Försörjningsstöd kan utgå i väntan på sökt förmån/ersättning såsom t ex 
underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukförsäkringsförmån. Biståndet beviljas 
som förskott på förmån. När ersättningen utbetalas från Försäkringskassan 
och den inte täcker det belopp som socialnämnden framställt begäran om, 
kan eftergift beviljas.  
 
Delegat: Socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef och 
avdelningschef AMA 

Förskott på lön etc. 
Underskott som uppstår på grund av förskott på lön etc. ska inte täckas med 
bistånd. Förskottet ska räknas som inkomst då det normalt skulle ha betalats 
ut. 
 
Undantag kan göras om utredningen klart visar att sökanden begärt förskott 
av godtagbara skäl och pengarna använts till ändamål som kan beaktas vid 
biståndsprövningen. 
 
Hushåll som kommit in i en ond cirkel med ständiga förskott bör erbjudas 
ekonomisk rådgivning. 

Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs 
Arbetstagare som inte får/fått lön på grund av att arbetsgivaren gått i 
konkurs kan få ersättning från staten enligt lönegarantilagen. 
Konkursförvaltaren kan lämna uppgift om lönegaranti kan utgå och vilken 
länsstyrelse som kommer att handlägga utbetalningen av lönegarantin. 
Tingsrätten kan lämna upplysning om vem som är konkursförvaltare.  
 
Efter sedvanlig prövning kan bistånd utgå som förskott på lönegarantin  
(9 kap. 2 § SoL).  
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Bostadsbidrag 
Försäkringskassan kan bevilja bostadsbidrag till barnfamiljer med barn under 
18 år eller barn över 18 år som går i grund- eller gymnasieskola, är folkbok-
förd på adressen samt har ett hyreskontrakt i första eller andra hand eller äger 
bostaden. Även unga under 29 år kan vara berättigade till bostadsbidrag 
beroende på inkomst, boendekostnad och bostadens storlek.  Om det finns 
särskilda skäl kan Försäkringskassan göra undantag från folkbokförings-
kravet. Undantagen är: att den enskilde ska bo kortare tid än ett år i bostaden 
och i normalfallet inte blir folkbokförd på adressen eller om den enskilde 
riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och 
därför har s.k skyddad folkbokföring.  
 
Enligt Försäkringskassan är det möjligt att få bostadsbidrag för inneboende 
även om den enskilde inte har någon boendekostnad. Kravet är att den som 
ansöker har vårdnaden om barnet och att vårdnadshavaren och barnet är 
folkbokförda på adressen. Det kallas ”särskilt bidrag för hemmavarande 
barn”. För ett barn är bidraget 1 500 kr/månad, för två barn 2 000 kr/månad 
och för tre barn eller fler 2 650 kr/månad.  

Bostadstillägg 
Försäkringskassan kan bevilja bostadstillägg om den enskilde är bosatt i 
Sverige och uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning. Bostadstillägg 
kan även utgå om den enskilde får pension eller invaliditetsförmån från ett 
annat EES-land eller Schweiz. Utgångspunkten är att den enskilde har en låg 
inkomst och kostnader för bostaden. För ålderspensionärer utbetalas 
bostadstillägget från Pensionsmyndigheten.  

Boendetillägg 
Den som har fått tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid få kan få sk. 
boendetillägg. Detta gäller det även den vars aktivitetsersättning upphör på 
grund av att han eller hon fyller 30 år. Boendetillägget har tillkommit för att man 
ska kunna få ett i stort sett oförändrat inkomstskydd när man inte längre kan få 
sjukersättning eller aktivitetsersättning och bostadstillägg. Boendetillägget är ett 
tillägg till sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och 
rehabiliteringspenning i särskilda fall. Den som har rätt till bostadstillägg har 
inte rätt till boendetillägg. Boendetillägg är en bosättningsbaserad skattefri 
månadsersättning.  

Bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 
Ensamstående utan barn som har etableringsersättning och bor ensam i egen 
bostad kan beviljas bostadsersättning av Försäkringskassan. Med egen bostad 
menas hyreskontrakt i första eller andra hand eller att den enskilde äger en 
bostad och man måste vara folkbokförd på adressen. Den som bor inneboende 
eller delar bostad med någon annan kan inte få bostadsersättning. Man kan 
ansöka om bostadsersättning även om man får bostadsbidrag eller bostadstillägg 
men då minskas bostadsersättningen med motsvarande belopp. 
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Barnfamiljer som har etableringsersättning omfattas av samma regler som 
andra barnfamiljer, dvs de kan beviljas bostadsbidrag. Den som har 
etableringsersättning, och har barn som bor tillsammans med sig, kan få ett så 
kallat etableringstillägg som är ett ”barntillägg”. Detta beviljas barnfamiljer 
och är inte knutet till familjens bostadskostnad.  

Föräldrapenning 
Föräldrapenning utgår i samband med barns födelse eller adoption.  
Föräldrapenning betalas ut tidigast från och med den 60:e dagen före den 
beräknade tidpunkten för barnets födelse, men krav kan ej ställas om uttag 
före barnets födelse. Föräldrapenning får tas ut till dess barnet fyllt 8 år eller 
slutar första klass om det sker efter det att barnet fyllt 8 år. Information om 
föräldrapenning finns på www.forsakringskassan.se. 
 
Om ett barn blir bosatt i Sverige innan det fyller 1 år erhålls 480 dagar med 
föräldrapenning. Om barnet är 1 år eller mer när det bosätter sig i Sverige 
betalas föräldrapenning ut i högst 200 dagar för barnet. Om barnet är 2 år 
eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 100 
dagar för barnet. För de som till Sverige från ett annat land i EU/EES eller 
Schweiz gäller andra regler. Information om detta lämnas av 
Försäkringskassans kundcenter.  
 
Föräldraförsäkringen är ett stöd för föräldrar att kombinera arbete med 
föräldraskap.  

 En arbetslös person bör inte tvingas utnyttja ersättningsdagar 
medföräldrapenning före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 
veckors föräldrapenning (28 dagar) fram till det år under vilket 
föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 
lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva föräldra-
penningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Försörjningsstöd kan beviljas som komplement till föräldrapenning under 
förutsättning att sökanden utnyttjar möjligheten att ta ut hel föräldrapenning 
sju dagar per vecka. Försörjningsstöd ska inte beviljas för att kompensera 
inkomstbortfall som uppstår när en förälder partiellt utnyttjar föräldra-
ledigheten. Om inte särskilda skäl föreligger ska sökanden ställa sig till 
arbetsmarknadens förfogande när den sjukpenninggrundande föräldra-
penningen utnyttjats.  
 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 
arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 
med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. Den enskilde ansvarar 
för att planera återgång i arbete efter föräldraledighet. Anmälan om behov 
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av barnomsorgsplats ska ske senast när barnet är 6 månader. Ansökan kan 
skickas in tidigare, men ködatum räknas sex månader från det datum den 
enskilde är i behov av plats för sitt/sina barn. Det är ej godtagbart att tacka 
nej till erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild 
förskola eller särskilt familjedaghem. 

Tillfällig föräldrapenning 
Tillfällig föräldrapenning kan bl.a. utbetalas när en förälder eller annan 
avstår från arbete för att vårda sjukt barn, besöker sjukvårdsinrättning, 
specialskola etc. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut tills barnet 
fyller 12 år. I vissa fall kan ersättning betalas ut för barn upp till 16 år. För 
barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) gäller särskilda regler. Information om regelverket finns på 
www.forsakringskassan.se.  

Ersättning till nybliven pappa 
En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräld-
rapenning (20 dagar vid tvillingfödsel eller när två barn adopteras) i 
samband med barns födelse eller adoption. Pappan kan använda dagarna för 
att vara med vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet, vårda 
äldre barn i familjen under mammans BB-vistelse eller sköta hemmet. 
Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer 
hem från sjukhuset eller till och med 60 dagen efter den dag adoptiv-
föräldern får barnet i sin vård. 
 
För arbetsfria dagar utgår ingen ersättning. 

Havandeskapspenning 
Havandeskapspenning kan utgå till den som är gravid och har ett tungt 
arbete, som hon på grund av graviditeten inte orkar med. Förutsättningen är 
att arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera till lättare uppgifter.  
 
Havandeskapspenningen motsvarar den kalenderdagsberäknade sjuk-
penningen och betalas ut i högst 50 dagar. Den utgår tidigast från 60 dagar 
före beräknad förlossning. Omfattningen är relaterad till arbetsförmågan. 
 
Havandeskapspenning kan även utgå när den blivande modern arbetar i en 
för fostret riskfylld miljö. 

Närståendepenning 
Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående i 
hemmet eller på sjukvårdsinrättning har rätt till ersättning från Försäk-
ringskassan. Närståendepenning ger samma ersättning som sjukpenning och 
kan utgå under högst 100 dagar för varje person som vårdas. Det är ingen 
karensdag vid uttag av närståendepenning. 
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Merkostnadsersättning tidigare handikappersättning  
Den som har merkostnader för sin funktionsnedsättning kan från och med 
2019-01-01 ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkrings-
kassan. Ersättningen kan beviljas till vuxna med funktionsnedsättning eller 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Den tidigare 
handikappersättningen var till för personer som hade merkostnader eller 
hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning. Rätten till ersättning 
baserades på en sammanvägning av hjälpbehov och merkostnader. I 
merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser 
kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och landstinget. 
Merkostnadsersättningen är därför en renodlad kostnadsersättning.  
 

Till skillnad från handikappersättningen kan merkostnadsersättning beviljas 
på en av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader en person har. I 
merkostnadsersättningen finns garanterade nivåer för personer som är blinda 
eller gravt hörselskadade. För mer information se:  
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-
dig-med-handikappersattning.  
 
Merkostnadsersättning och handikappersättning kommer att löpa parallellt 
under en period framöver. Däremot är det för de allra flesta inte möjligt att 
ansöka om handikappersättning efter 1 januari 2019.  
 
Uppbär en sökande handikappersättning gäller följande: vad ersättning för 
merkostnad är avsedd att täcka ska beaktas och ej beviljas som post utöver 
riksnormen. Kontakt ska tas med Försäkringskassan för information 
angående vad ersättningen avser att täcka alternativt ta del av det skriftliga 
beslutet där det framgår. Den del av handikappersättningen som inte avser 
merkostnader ska räknas som inkomst vid bedömning av rätt till bistånd. 
(Dom KR målnr. 1085-15)  

Omvårdnadsbidrag tidigare vårdbidrag  
Den som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om 
omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. 
Föräldrar kan också ansöka om merkostnadsersättning om de har 
merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning. Även de som 
likställs med en förälder kan ansöka.  För mer information se:  
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-
for-dig-med-vardbidrag.  
  
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag kommer att löpa parallellt under en 
period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag efter 
1 januari 2019.   
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Om en sökande uppbär vårdbidrag gäller följande: den del av vårdbidraget 
som avser merarbete är en skattepliktig inkomst och reducerar biståndet.  

Skadestånd 
Skadestånd räknas som inkomst till den del det inte utgör ersättning för 
extra kostnader för vård och behandling. I vissa fall kan t ex. kostnader för 
vård och behandling accepteras, individuell bedömning får göras.  

Fondmedel och stipendier 
Fondmedel eller stipendier ska i normalfallet reducera biståndet likt andra 
inkomster. Undantag kan vara om det tydligt framgår att fondmedlet eller 
stipendiet är avsett för särskilt ändamål och om summan är rimlig i 
förhållande till ändamålet. Det ska kunna styrkas att pengarna använts till 
avsett ändamål. I de fall den enskilde beviljas fondmedel från de fonder som 
socialtjänsten fördelar medel från bör detta inte medräknas. 

Realiserbara tillgångar 
Bistånd ska inte beviljas om den bidragssökande har realiserbara tillgångar t ex: 

 bankmedel 
 bil, båt, motorcykel, moped och övriga motorfordon 
 husvagn, husbil eller släpkärra  
 aktier, obligationer,  
 dyrbara smycken mm.  

 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 095 kr 2020) utan att 
detta påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större 
värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad).  
Barnbidraget är ett riktat försörjningsstöd till barnfamiljer och ska inte 
sparas på barnens bankkonton för ev. framtida behov om familjen är 
beroende av bistånd. 
 
Om hjälpbehovet bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda omständig-
heter föreligger, bör krav kunna ställas på att även andra tillgångar ska 
avyttras för att den enskilde på så sätt helt eller delvis ska kunna tillgodose 
sitt behov. Sådana kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, t.ex. TV, 
video, stereo och dator bör dock i normalfallet inte påverka rätten till 
försörjningsstöd, under förutsättning att varornas värde är rimligt. 
Vid en försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala 
eventuella lån som är kopplade till det som avyttrats utan att detta medför 
en sänkning av försörjningsstödet. 
 
I avvaktan på att ev. tillgångar realiseras kan bistånd utgå under en kortare 
tid (max. 2 månader). 
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Innehav av bil, motorcykel, moped och övriga motorfordon 
Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska 
eller avhjälpa behovet av bistånd. Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över  
2 månader, krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. Värdering ska 
göras på www.bilpriser.se. Mest korrekt värdering erhålls om registrerings-
nummer samt ev. tillbehör och tillval till bilen anges. Lägsta angivna pris 
bör tillämpas. Bistånd utgår ej till värdering, men avräknas från 
försäljningspriset.    
 
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den 
eventuella ersättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en 
inkomst. Kontrollera även så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, 
även den ersättningen ska medräknas om inkomst. Viktigt att följa upp att 
bilen tagits bort från fordonsregistret.  
 
Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 

 måste ha bilen i sitt arbete, 
 behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga sysselsättning, t.ex. 

därför att tillgång till allmänna kommunikationsmedel inte finns med 
rimlig turtäthet eller inom rimligt avstånd från bostaden eller  

 av medicinska eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs.  
          
Observera möjligheten att erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 
   
Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd ger med automatik inte den enskilde 
rätt att behålla bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget som 
berättigade till bilstöd bör krävas in då omständigheten som berättigade till 
stödet kan ha upphört.  
 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på 
grund av obekväma arbetstider, ska detta styrkas genom ett intyg från 
arbetsgivaren. I intyget ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan ändras. 
Den omständigheten att någon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats 
där bil en praktisk nödvändighet medför inte generellt att bilinnehavet 
accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att genom bostadsbyte 
eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett bostadsbyte i övrigt 
skulle få. 

Innehav av fritidshus/husvagn/husbil 
Ekonomiskt bistånd bör i princip inte beviljas vid innehav av 
husvagn/husbil/fritidshus. Undantagsvis kan bistånd beviljas i akuta 
situationer och under en begränsad tid, högst 2 månader. 
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Innehav av häst 
Att hålla häst är kostsamt och djuret betingar ofta ett inte ringa värde. 
Förväntas behovet av ekonomiskt bistånd bli mer än tillfälligt betraktas 
hästen som en tillgång som kan avyttras. 

Innehav av fastighet, bostadsrätt 
Se sid. 64.  
 

Bistånd till olika grupper 

När förbehållsbelopp fastställts 

Vid indrivning av fordringar t.ex. löneutmätning eller införsel fastställer 
Kronofogdemyndigheten ett belopp som den betalningsskyldige får behålla 
för sin egen och familjens försörjning s.k. förbehållsbelopp. Detsamma 
gäller när arbetsgivaren kvittar egna fordringar mot lön. Även avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen fastställs med hänsyn till förbehållsbelopp. 
 
Försörjningsstöd bör därför inte utgå till vanliga levnadskostnader inklusive 
bostadskostnaden, då förbehållsbeloppet motsvarar en skälig levnadsnivå. 
Vid akuta situationer och om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras. Det 
kan i vissa fall vara motiverat att undersöka om förbehållsbeloppet kan 
justeras. Försörjningsstöd kan utgå i avvaktan på en korrigering.  
 
Beakta möjligheten att införsel hos kronofogden kan omprövas i samband 
att den enskilde har särskilda tillfälliga kostnader såsom t ex omfattande 
tandvård eller behov av glasögon.  
 
Vid kronofogdens beslut om förbehållsbelopp jämställs sammanboende par 
med makar. Hänsyn tas även till eventuella barn. 

Makar och sammanboende  

Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra och bör under 
äktenskapet leva på samma standard. Samma förhållande gäller vid 
registrerat partnerskap. Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort ge-
nom äktenskapsförord. Makarnas sammanlagda inkomster ska ligga till 
grund för biståndsbedömningen. Underhållsskyldigheten bör aktualiseras 
innan rätt till bistånd inträder. 
 
Någon motsvarighet till äktenskapsbalkens regler om ömsesidig försörj-
ningsskyldighet finns inte för sammanboende par. I många sammanhang 
jämställs dock personer som bor ihop med gifta. I försörjningsstödssamman-
hang bör ogifta sammanboende i princip likställas med gifta om det inte av 
omständigheterna framgår att samboendet är av tillfällig art. Behovs-
beräkningen sker på samma sätt som för makar. 
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Det förekommer även andra former av samboende där hushållsgemenskap 
föreligger t.ex. mellan vänner, syskon, förälder med hemmaboende vuxet 
barn. Om det är klarlagt att hushållsgemenskap inte föreligger, ska endast de 
poster som de sammanboende delar på påverkar bidragsberäkningen. 

Föräldrar 

Gemensam vårdnad 
Vid gemensam vårdnad av barn föreligger underhållsskyldighet för den 
förälder som barnet inte varaktigt bor tillsammans med. Särskilda regler för 
reducering av underhållsbidraget gäller när den underhållsskyldige har 
barnet i sin faktiska vård. Vid gemensam vårdnad betalas barnbidraget ut till 
båda föräldrarna, dvs. halva beloppet vardera. Detta gäller barn födda 1 
mars 2014 eller senare.  
 
Föreligger biståndsbehov på grund av att den underhållsskyldige inte 
fullgjort sina skyldigheter ska sökanden hänvisas till att söka underhållsstöd 
från Försäkringskassan. 
 
Biståndsprövning sker på sedvanligt sätt. Beviljas bistånd som förskott på 
sökt förmån (9 kap. 2 § SoL) ska beslutet vara skriftligt. Vad åter-
betalningsskyldigheten grundas på ska även framgå. 

Växelvis boende 
I de fall föräldrar har växelvis boende av barn (barnet vistas t.ex. 14 dagar 
hos resp. förälder) ska halva barnbidraget upptas som inkomst och halva 
normen som utgift. Föräldrar kan under vissa förutsättningar välja att dela 
på barnbidraget, gäller endast barn födda före 1 mars 2014. För att dela 
barnbidraget ska föräldrarna: 

 ha barnet hos sig ungefär halva tiden var  
 inte bo ihop  
 ha gemensam rättslig vårdnad om barnet  

 
Föräldrarna anmäler detta till Försäkringskassan. Delat barnbidrag är 625 
kronor per månad.  
 
Föräldrarna har möjlighet att söka underhållsstöd vid växelvis boende. 
Underhållsstödet beräknas till hälften av 1 573 kr per månad för var och en 
av föräldrarna för barn upp till 11 år. För barn som fyllt 11 år är 
underhållsstödet 1 723 kr per månad till och med månaden barnet fyller 15 
år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år. Beloppet reducerar med 
hälften av vad föräldern skulle betalat i underhållsbidrag. Från och med 
mars 2018 gäller nya regler som innebär att underhållsstöd vid växelvist 
boende kommer att fasas ut. Det högsta möjliga beloppet som en förälder 
kan få kommer stegvis att sänkas med 200 kronor varje år fram till 2021. 
Därefter upphör bidraget helt. 
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Utövande av umgängesrätt med barn 
För den som uppbär ekonomiskt bistånd eller har inkomster i nivå med 
normen kan det vara svårt att klara de extra kostnader som umgängesrätten 
medför. Bistånd ska därför kunna utgå för barnet genom att budgetposterna 
för livsmedel, förbrukningsvaror, hygien samt lek och fritid beaktas vid 
behovsprövningen, se avsnitt Normer - norm för umgängesbarn. Vid 
utövande av umgängesrätt med barn utgår bistånd under högst 6 dagar per 
månad och under högst 14 dagar sammanhängande vid enstaka tillfälle. Om 
föräldern har barnet i sin vård längre tid ska detta justeras mot barnbidrag 
och underhållsstöd. En individuell bedömning ska alltid göras med 
utgångspunkt från barnets behov av umgänge med föräldern. Har barnet 
insatser via socialtjänsten ska ekonomiskt bistånd beviljas till umgänge i 
enlighet med upprättad vårdplan.   
Umgängesresor se sid. 86. 

Föräldrar med minderåriga barn 
 I allmänna råd, SOSFS 2013:1, anges att: 

 En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagar med 
föräldrapenning redan före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 
veckors föräldrapenning fram till det år under vilket 
föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 
lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva 
föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 
arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 
med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. För att planera återgång 
i arbete efter föräldraledighet ska anmälan om behov av barnomsorgsplats 
ske senast när barnet är 6 månader. Det är ej godtagbart att tacka nej till 
erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild förskola 
eller särskilt familjedaghem.  
 
Väljer föräldrar att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid ska inkomst-
bortfallet normalt inte kompenseras genom bistånd. Undantag kan medges 
om synnerliga skäl föreligger. Är behovet av medicinsk art ska läkarintyg 
uppvisas. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
              AMA 
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Våld i nära relation 

I ärenden där barn finns i hushållet ska alltid en anmälan enligt 14 kap 1 § 
SoL göras till Socialtjänsten, Sektionen för barn och unga. 
  
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) 
tydliggörs när våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör 
beaktas i bedömningen av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen.  
 
För våldsutsatta gäller att ett generöst förhållningssätt ska tillämpas och 
socialnämnden bör beräkna kostnader till en högre nivå bl.a. om den 
enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och skor 
eller telefon.  
 
Bistånd till skyddat boende/kvinnojour vid våld i nära relation är en stöd- 
och hjälpinsats och inte försörjningsstöd. Socialtjänsten, sektionen för barn 
och unga ansvarar för biståndsbedömning och beviljande av insatsen 
skyddat boende/kvinnojour. Enligt 8 kap 1 § SoL medför stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte kostnadsansvar för den enskilde.  
 
I en akut situation där behov av skyddat boende ej föreligger och behovet 
kan tillgodoses genom tillfälligt annat boende, såväl inom som utom 
kommunen, kan bistånd utgå till kostnaden under skälig tid. Om köp av 
tillfälligt boende sker på annan ort, ska om möjligt ort väljas där rimlig 
chans till permanent eget boende finns. Väljer den enskilde själv att flytta 
till ett boende på annan ort utan samråd med socialtjänsten är det inte 
självklart att bistånd ska utgå.  
 
Om den enskilde måste flytta till ett dyrare boende, bör socialnämnden ge 
bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att 
flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig 
levnadsnivå. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig 
hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäl, t.ex. på grund av 
att den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad.  
 
När socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde har rätt till 
ekonomiskt bistånd, bör nämnden beakta kontanter, bankkonton och andra 
tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex. aktier 
och obligationer. Socialnämnden bör bedöma från fall till fall om även andra 
lätt realiserbara tillgångar, t.ex. bilar, skall påverka rätten till ekonomiskt 
bistånd. Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil 
för att han eller hon riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av 
närstående. 
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Undantag från principen om gemensamma tillgångar skall beaktas vid 
biståndsbedömning kan göras om den ena parten är eller har varit utsatt för 
våld eller andra övergrepp av den andra parten. 
 
Om ett barn eller en skolungdom 18–20 år på egen hand ansöker om 
ekonomiskt bistånd, bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att 
bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet i de fall då barnet eller 
skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller 
om barnet eller skolungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå 
ett barn ekonomiskt bör vara en åtgärd som endast bör användas i 
undantagsfall. 
 
För mer information om särskilda regler vid handläggning och bedömning 
av rätten till bistånd avseende våldsutsatta, se SOSFS 2013:1 samt 
socialtjänstens rutiner för handläggning gällande Våld i nära relation på 
Inblicken. 
 
Delegat: boendekostnad enligt norm – handläggare, socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               tillfälligt boende för våldsutsatta, upp till 150 % av basbeloppet,  
               70 950 kronor/mån - enhetschef, avdelningschef AMA  
               därutöver - KSO 

Arbetslösa  

Förutsättningen för att bistånd ska utgå till den som är arbetslös är att den 
arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söker utannonserade 
tjänster som man är rimligt behörig till och är anmäld på Arbetsförmedlingen. 
Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär även att acceptera arbete 
utanför hemkommunen med pendlingsavstånd (cirka 2 tim. enkel väg), sitt 
egentliga yrkesområde eller att delta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som: 

 arbetsmarknadsutbildning 
 jobb- och utvecklingsgaranti 
 arbetsrehabiliterande åtgärder 
 grundutbildning i svenska, (SFI) 
 andra delar av särskilda introduktionsprogram för invandrare som 

syftar till att förbereda och underlätta invandrares inträde på arbets-
marknaden, och 

 praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (SoL 4 kap. 4 §) 
 
Den som på grund av uppenbart självförvållad arbetslöshet inte kan klara sin 
försörjning har inte rätt till bistånd. Det gäller även sökande som avvisat 
arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden har restriktivare villkor än arbets-
löshetsförsäkringen vad gäller den enskildes möjligheter att avstå från 



 

 
 
 

 39 (102)

2020-01-15 

 

 

anvisat arbete. Om en arbetslös vägrar att ta lämpligt arbete ska ansökan 
avslås. Undantag kan göras om hälsoskäl eller andra tungt vägande skäl 
föreligger och vid akuta situationer. 
 
Etableringsärenden som ej har etableringsplan eller ej följer sin 
etableringsplan har ej rätt till bistånd. Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de 
som befinner sig i det s.k. glappet som uppstår mellan upprättande av 
etableringsplan och första utbetalning från Försäkringskassan, de som har 
uppskjuten etableringsplan eller pga. hälsoskäl fått avslag på 
etableringsplan.  

Jobbstimulans samt praktik och kompetenshöjande verksamhet  

Jobbstimulans 
Jobbstimulans i form av en särskild beräkningsregel har införts. Regeln 
innebär att 25 procent av nettoinkomsten av anställning under vissa 
förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. 
Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att 
utöka sin arbetstid. Jobbstimulansen är personlig. Jobbstimulansen gäller 
alla som har fått ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd minst sex 
månader i följd i den egna kommunen och/eller i en tidigare kommun. Den 
enskilde ska samtycka till att kontroll görs i en annan kommun. Om den 
enskilde inte samtycker till kontrollen får nämnden besluta på de uppgifter 
som finns. Under kvalificeringsperioden för jobbstimulans ska den enskilde 
ha fått försörjningsstöd sex månader i följd. Ett avslag för en månad eller 
om personen av annan anledning inte får bistånd för en månad avbryts 
kvalificeringsperioden och en ny kvalificeringsperiod på sex månader ska 
påbörjas.  

Beräkning av tid med jobbstimulans  
Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller 
sammanhängande i 24 månader. Även om den enskilde är självförsörjande 
under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under 
den påbörjade tvåårsperioden.  
 
Om den enskilde flyttar till en ny kommun under pågående period med 
jobbstimulans omfattas han eller hon fortfarande av den särskilda 
beräkningsregeln. Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda 
hur mycket som återstår av den tvåårsperiod som jobbstimulansen ska gälla. 
Om den enskilde efter tvåårsperioden åter får försörjningsstöd sex månader i 
följd gäller jobbstimulansen och den särskilda beräkningsregeln därefter på 
nytt.  

Beräkning av inkomster  
25 % av den enskildes nettoinkomst av arbete beaktas inte vid bedömningen 
av rätten till ekonomiskt bistånd.  Den särskilda beräkningsregeln gäller för 
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inkomst av anställning. Inkomst av kapital eller näringsverksamhet (eget 
företag) eller skadestånd är undantagna. 

Beräkning om den enskilde sparat av inkomsterna  
Om den enskilde väljer att spara inkomsten ska det inte påverka rätten till 
ekonomiskt bistånd under den tvåårsperiod som den särskilda 
beräkningsregeln gäller. Om den enskilde efter tvåårsperioden åter behöver 
ekonomiskt bistånd ska behovet bedömas på vanligt sätt, dvs. utan hänsyn 
till den särskilda beräkningsregeln. Det innebär att socialnämnden i varje 
enskilt fall får bedöma om sparandet ska påverka rätten till bistånd eller inte.  

Barns och skolungdomars arbetsinkomster 
Barns och skolungdomars arbetsinkomster upp till ett basbelopp ska inte 
beaktas vid prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för barnet eller 
skolungdomen.  

Praktik och kompetenshöjande verksamhet, 4 kap. 4 § SoL 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
   Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja 
sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in 
på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den 
ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 
   Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 
enligt första stycket.  
 
Socialnämnden kan efter individuell prövning kräva att personer med 
ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. 
Den tidigare åldersgränsen är borttagen. Syftet med ändringen är att 
socialnämnden ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser 
oavsett den enskildes ålder. Bestämmelsen ska inte tillämpas vid 
arbetshinder som t.ex. allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem. 
De grundläggande problemen måste först hanteras. Praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet kan i vissa fall också vara ett led i arbetet att 
bryta ett begynnande missbruk eller som ett komplement till andra insatser 
mot missbruket. 
 
Om den enskilde utan godtagbara skäl uteblir eller avböjer att delta i 
praktik/kompetenshöjande verksamhet bör fortsatt försörjningsstöd vägras 
eller sättas ned.  
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I undantagsfall kan godtagbara skäl finnas för att inte kunna delta.  Läkar-
intyg som styrker detta ska kunna uppvisas.  
 
Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. vara sjukdom hos 
den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök hos 
arbetsförmedling eller studievägledare etc. Vid upprepad sjukdom eller 
frånvaro ska läkarintyg krävas från första dagen. Om skälen inte kan 
accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas ned. Endast i 
undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. drabba personer 
som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots upprepade samtal och 
andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens yttersta ansvar och den 
enskilde måste åtminstone ha medel för det omedelbara livsuppehället. 
Beslut om vägran eller nedsättning av försörjningsstödet är 
överklagningsbart. 
 
Delegat: försörjningsstöd med villkor om praktik och kompetenshöjande  
               verksamhet (4 kap. 1 och 4 §§) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               nedsättning eller vägran av försörjningsstöd (4 kap. 1 och 5 §§) - socialsekreterare,  
              1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Kompetenshöjande och rehabiliterande samverkansprojekt 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, närhälsan, kommunens 
arbetsmarknadsavdelning har samverkansprojekt för olika målgrupper i 
syfte att förebygga ohälsa och utestängning från arbetslivet. Information om 
program och insatser från kommunens arbetsmarknadsavdelning finns på: 
https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad-/praktik-och-
arbetstraning.html  

Aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd är en sammanfattande benämning på den ersättning som 
lämnas till arbetssökande som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen via Arbetsförmedlingen.  
 
Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning eller är utförsäkrad har 
samma ersättning som skulle ha lämnats vid arbetslöshet, och den som inte 
uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning får ett lägre belopp. För att få 
inkomstrelaterad ersättning under hela tiden i programmet måste deltagaren 
vara fortsatt medlem i en a-kassa och betala medlemsavgift. Den som är ung 
med funktionshinder och har deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i 
mer än tolv månader har därefter rätt till aktivitetsstöd med ett högre belopp. 
Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet. 

Arbetsmarknadsinsatser 
Det sker löpande förändringar i de arbetsmarknadspolitiska program som 
Arbetsförmedlingen erbjuder arbetslösa. För aktuella uppgifter om vilka 
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åtgärder, program och insatser som erbjuds via Arbetsförmedlingen se 
Arbetsförmedlingens hemsida: www.amv.se.  
 
I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för större 
genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet 
på lokal nivå; Delegationen för unga till arbete (Dua). Läs mer på hemsidan 
för Dua: www.dua.se.  

Studerande  

Vuxna studerande bör normalt sett anses få sina behov tillgodosedda genom 
de stödformer som finns inom studiemedelssystemet och vuxenstudiestödet. 
Bistånd ska beviljas endast om starka sociala eller medicinska skäl 
föreligger, om behovet är tillfälligt och i akuta situationer.  
 
Undantagna från huvudregeln är ungdomar under 21 år, som under 
grundskole- eller gymnasieutbildning bor i föräldrahemmet eller av god-
tagbara skäl flyttat hemifrån, och där föräldrarna inte kan fullgöra sin 
försörjningsskyldighet. Till dessa ungdomar kan bistånd beviljas om starka 
sociala och/eller medicinska skäl föreligger, om behovet är tillfälligt och i 
akuta situationer. 
 
I bedömningen tas särskild stor hänsyn till om den enskilde kan försörja sig 
på annat sätt t ex om kapacitet finns att erhålla ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden eller om studier kan avvaktas till dess att den enskilde har 
möjligheten att försörja sig genom studiemedelssystemet. Från och med 
höstterminen det året ungdomen fyller 20 år ska förhöjt studiebidrag samt 
studielån sökas hos CSN.  

Extra tillägg till studiebidrag 
Till familjer med låga inkomster kan studiebidraget kompletteras med ett 
inkomstprövat extra tillägg. Bidraget söks hos CSN (skolan har 
ansökningsblankett) och uppgår till högst 855 kr per mån. Det finns ingen 
nedre åldersgräns för ansökan. Detta är en riktad förmån för att möjliggöra 
den unges studier. Tillägget ska inte räknas som inkomst vid 
biståndsbedömningen oavsett om den unge bor i föräldrahemmet eller har 
eget hushåll.  

Studiestartsstöd 
Studiestatsstöd är ett nytt stöd som är till för arbetslösa i åldern 25 – 56 år 
som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda sig på 
grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Studiestartsstöd 
söks via studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Vuxenutbildningen. 
Kompletterande försörjningsstöd kan beviljas under förutsättning att den 
enskilde inte erbjuds sysselsättning med marknadsanpassad lön. För mer 
information, villkor och krav se 
http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543/1.18557    
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Studerande med studiemedel 
Den som uppbär studiemedel och studerar på högskolenivå är i princip inte 
berättigad till bistånd. Undantaget är när behovet är tillfälligt, akut eller när 
studierna har ett klart rehabiliterande syfte. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Studier i rehabiliterande syfte 
Bistånd kan utgå under studietiden, oavsett typ av studier, om studierna har 
ett klart rehabiliterande syfte och alla andra möjligheter att finansiera 
studierna har uttömts. Behovet av studier ska kunna styrkas med intyg från 
Arbetsförmedlingen om att möjligheten att erbjuda sökanden arbete eller 
arbetsmarknadsåtgärder uttömts. I lämpliga fall ska även behovet styrkas 
med läkarintyg. 
 
Delegat: KSO 

Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier   
Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid 
att tillgängliga arbeten ej hunnit tillsättas, dvs. flera månader i förväg. 
Studiemedel är avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och 
övriga levnads-omkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN 
framgår den tidsperiod som studiemedlen är avsedda för. 
 
Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till 
bistånd ska bostadskostnaden beräknas för perioden 11–30 juni och i 
förekommande fall minskas med bostadsbidraget för samma period. Ger 
studiemedlen ett betydande normöverskott ska hänsyn tas till överskottet vid 
normberäkningen. Beakta även möjligheten att beräkna utifrån en lägre 
norm. Biståndet lämnas mot återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL.  
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 

Bidrag vid studiestart 
Vid studiestart beräknas bidrag enligt följande: påbörjas studierna i mitten 
av augusti medtas samtliga godtagbara utgifter för hela månaden. 
Normberäkning avseende uppehälle medräknas endast till det datum som 
anges på CSN-beslutet som startdatum för utbildningen.  
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Bidrag till studerandes familj 
En studerande som uppbär studiemedel ska inte omedelbart tvingas avbryta 
studierna om hans familj blir beroende av bistånd. Enligt en dom i 
Kammarrätten ska, i de fall biståndsbehovet är tillfälligt eller om en mindre 
del av studierna återstår (några månader), bistånd kunna utgå till familjens 
försörjning under en begränsad tid. Studiemedlen räknas som inkomst och 
hänsyn tas till verifierade kostnader för studiematerial. 
 
Delegat: vid studier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               KSO - vid studier mer än en termin 

Gymnasieutbildning för ungdomar 
Enligt Föräldrabalken 7 kap. 1 § andra stycket FB framgår att föräldrarnas 
underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan 
efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som 
skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till 
skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan 
jämförlig grundutbildning. Av förarbetena till 7 kap. 1 § FB framgår att 
huvudregeln är att ett barn som nått myndig ålder ska kunna försörja sig 
själv. Syftet med den utsträckta underhållsskyldigheten är att barnet inte ska 
behöva skuldsätta sig för att kunna avsluta sin grundutbildning. 
 
Familjens ekonomiska situation ska inte vara avgörande för ungdomars 
möjlighet att få gymnasiekompetens. Bidrag till hemmaboende gymnasie-
studerande ungdomar ska ingå vid beräkningen av familjens biståndsbehov 
och kunna utgå fram till höstterminen det året den unge fyller 20 år och kan 
söka CSN. Därefter ska studiemedel sökas. Studiemedel, med undantag av 
extra tillägg, ska reducera biståndet. 
 
Ungdomar som påbörjar gymnasiestudier efter fyllda 19 år men innan 
höstterminen det år de fyller 20 år är inte berättigade till studiemedel. 
Endast om starka sociala skäl föreligger kan bistånd utgå. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Nya gymnasielagen 
De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått 
eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för 
studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav. Ett krav är att 
de kommit till Sverige som ensamkommande barn.  
 
Se följande länkar för information:  
www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-
gymnasielagen 



 

 
 
 

 45 (102)

2020-01-15 

 

 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration
/ansvarsfordelningregelverk/regleromuppehallstillstandforstudier 
 
www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-
till-30-september.html#Fragorochsvaromboende   
 
Innan personen fått beslut enligt ovan kan LMA ersättning vara aktuellt 
under ansökningstiden.  
 
En person vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft (inte längre går att 
överklaga) kan - under tiden som han eller hon söker uppehållstillstånd för 
gymnasiestudier - ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA, 
under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har 
inhiberats. I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden 
i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till 
bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd av SoL. 
www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-
du-vantar/Ekonomiskt-stod 
 
Om den unge får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen beviljas 
bistånd enligt socialtjänstlagen under förutsättning att rätt till bistånd 
föreligger. Från och med höstterminen det året den unge fyller 20 år ska 
CSN sökas, såväl bidrags- som lånedel. Studiemedel, med undantag av extra 
tillägg, ska reducera biståndet. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

SFI - svenska för invandrare 
SFI, svenska för invandrare, är en kurs för invandrare och flyktingar som 
ska lära sig grunderna i svenska språket. Målsättningen är att ge eleverna 
muntliga och skriftliga färdigheter för fortsatta studier i svenska som andra 
språk eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Placering i kurser görs 
med hänsyn till studiebakgrund och kunskaper i det svenska språket. Delar 
av SFI-kursen kan kombineras med andra ämnen, yrkesorienterande 
moment eller med praktikarbete. Efter avslutad kurs ges betyg alternativt 
intyg. Kurslitteraturen för SFI är gratis, vissa undantag kan ske t ex för 
lexikon. 
 
Kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma in på arbetsmark-
naden. För den som läser SFI och uppbär försörjningsstöd innebär det krav 
på kontinuerlig närvaro samt att studierna bedrivs på heltid (15 tim/vecka). 
Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 
bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 
arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 
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SFI, vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga 
kostnader samt hyran, som sammanräknas och delas med 1/20 per 
frånvarodag.  
Vid upprepad ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan 
försörjningsstödet helt avslås.  
 
Personer som deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare bör 
kunna få kompletterande försörjningsstöd. I första hand bör dock behovet, 
då det är möjligt, tillgodoses genom deltidssysselsättning. Krav på hel-
tidsarbete samtidigt som studierna bedrivs bör normalt inte ställas. 
(Allmänna råd 2013:1, sid. 19.) Tänk på att bistånd kan utgå under studier 
på A t o m D-nivå. Det är SFI tillsammans med socialnämnden och 
arbetsförmedlingen som avgör om den enskilde ska läsa D-nivå. I de fall 
den enskilde erhåller ett arbete ska studierna avbrytas. Om utbildningen ger 
möjlighet till studiemedel ska den studerande söka bidragsdelen. 
Invandrare som utan godtagbara skäl avbryter grundutbildning i svenska och 
flyttar till annan ort utan att först försäkra sig om att ha en försörjning eller 
möjlighet till fortsatt svenskundervisning är inte berättigade till bistånd 
annat än för att avvärja en nödsituation. 

Vuxenutbildning  
Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte vid studier på grundskole- 
eller gymnasienivå för vuxna. I särskilda fall kan undantag göras om den 
sökande inte har realistiska möjligheter att få ett arbete utan grundskole- 
eller gymnasiestudier. Om studier på grundskole- eller gymnasienivå 
godkänns av socialtjänsten måste den studerande utnyttja möjligheten till 
studiemedel, både bidrags- och lånedel. Därefter kan kompletterande 
ekonomiskt bistånd beviljas. Bedömningen bör ske i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Se även studiestartsstöd, sid 42. 
 
Kostnaden för studielitteratur enligt litteraturlista är en godtagbar utgift 
under förutsättning att studier godkänts.  
 
De regler som gäller för studerande vid SFI ska även tillämpas vid studier 
på Vuxenutbildningen. Detta innebär krav på kontinuerlig närvaro som för-
utsättning för bistånd. Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. 
Endast i undantagsfall bör försörjningsstödet helt vägras. Vid bedömning av 
rätt till bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 
arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen vid tillfällig och 
kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, 
som sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. Vid upprepad 
ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan försörjningsstödet helt 
avslås. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
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               Gymnasiestudier vid synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Högskolestudier 
Att studera på högskolenivå betraktas som vidareutbildning och ekonomiskt 
bistånd beviljas i princip aldrig vid högskolestudier. 
Undantag kan ske, se sid 43 ff. 
 
Delegat: vid högskolestudier upp till en termin - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
                KSO - vid högskolestudier mer än en termin. 

Ungdomar som bor i föräldrahemmet 

Ungdomar som har fyllt 15 år har rätt att själva söka bistånd. En ansökan 
från en underårig måste utredas och prövas. Om den unge motsätter sig att 
kontakt tas med föräldrarna/vårdnadshavarna kan det leda till att bistånd inte 
kan beviljas på grund av bristfällig utredning. För ungdomar under 18 år  
(21 år om de studerar på gymnasienivå) är föräldrarna underhållsskyldiga 
enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §.  
 
När den unge fyller 18 år ska egen personakt läggas upp, såvida inte den 
unge studerar och innefattas i familjens försörjningsstöd, och för dessa 
ungdomar betalas biståndet ut i förälderns personakt. 
Bistånd till hyresdel ska beviljas endast om den unge tidigare haft inkomst 
och då betalat hyra till föräldrarna eller om föräldrarna bor kvar i en 
större/dyrare bostad än de annars skulle gjort. (RÅ 1994 ref. 61) 
 
Riktlinjerna för bistånd till arbetslösa ska iakttas innan bistånd beviljas 
ungdomar som inte studerar. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i 
första hand hänvisas till små billiga lägenheter. För denna grupp tillämpas 
lägre nivåer för bostadskostnad. Socialnämnden stöttar i regel inte 
ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det 
finns särskilda medicinska eller sociala skäl.  
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Ungdomar som inte bor i föräldrahemmet 

För ungdomar under 18 år (21 år om de studerar vid grundskola, gymna-
sieskola eller jämförlig utbildning) är föräldrarna underhållsskyldiga enligt 
föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsskyldighet föreligger även om den 
unge flyttat hemifrån. Om den unge är under 18 år eller bedriver studier 
enligt ovan bör man diskutera möjligheterna för den unge att flytta hem om 
föräldrarna inte har förmåga att försörja den unge i eget boende och om inte 
särskilda skäl talar emot hemflyttning. 
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För gifta gymnasiestuderande ungdomar gäller i första hand makars 
underhållsskyldighet. Om maken/makan ej kan fullgöra sin underhålls-
skyldighet träder föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt Föräldrabalken 
in. Utgående underhållsstöd, barnbidrag, studiebidrag och ev. underhålls-
bidrag ska komma den unge tillgodo. I de fall förmånerna inte täcker den 
unges behov är föräldrarna skyldiga att efter förmåga bistå den unge. 
 
Vid ansökan om bistånd ska man undersöka om sökanden får de social-
försäkringsförmåner och studiestöd han har rätt till och, om dessa inte täcker 
behovet, utreda i vilken omfattning föräldrarna har förmåga att därutöver 
bidra till sökandens försörjning. Om den unge inte får barnbidraget, ev. 
underhållsstöd och ev. studiebidrag finns möjlighet att begära utbetalning 
till annan än vårdnadshavaren. Socialnämnden kan även medverka till att 
god man tillsätts. Om föräldrarna saknar förmåga att bidra till den unges 
försörjning utöver nämnda sociala förmåner och särskilda skäl talar mot en 
hemflyttning, kan bistånd beviljas. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Arbetskonflikt 

Den som är indragen i arbetskonflikt, vare sig den är laglig eller olaglig, har 
rätt till bistånd till sitt uppehälle om behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Bistånd som beviljas vid arbetskonflikt kan återkrävas (9 kap. 2 § Sol). 
Beslutet ska vara skriftligt, orsaken till återkravet anges och delges 
sökanden. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef   
               AMA 

Egna företagare 

Bistånd bör inte utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera 
skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Vid särskilda skäl kan bistånd 
utgå en kortare period efter en restriktiv prövning. Detta kan t ex gälla när 
den sökande har s.k. ”starta eget bidrag”. 
 
Avser ansökan bidrag till sökandens livsföring kan ansökan avslås och 
sökanden hänvisas till att ta ut avtalsenlig lön eller ställa sig till arbets-
marknadens förfogande. Sökandens möjligheter till att få en anställning 
måste sättas i relation till de inkomster som företaget ger. 
 
Kammarrätten i Göteborg (mål nr. 2308–1999) konstaterade att en sökande 
inte kan räkna med att få försörjningsstöd på grund av att företaget 
inledningsvis inte ger tillräckligt med vinst. Alternativet är starta eget-
bidrag eller att ta ut avtalsenlig lön ur företaget. Obs. den enskilde ska 
uppmanas att ansluta sig till arbetslöshetskassa. 
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Delegat: vid undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
                avdelningschef AMA 

Pensionärer 

Information om sjukförsäkringsförmåner finns på 
www.forsakringskassan.se.  
Information om pensionsförmåner finns på www.pensionsmyndigheten.se.   

Ålderspensionärer 
En pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten, 
dels från en arbetsgivare i form av tjänstepension. Den allmänna pensionen 
består av tilläggspension och eventuellt garantipension. Man kan även ha en 
privat pension. De olika pensionerna läggs ihop och blir tillsammans den 
totala pensionen. Observera att t ex AFA, AGS, AMF kan utgå. Dessa 
ersättningar syns inte i våra kontrollsystem.  

Äldreförsörjningsstöd 
Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) gäller personer 65 år och äldre med låg eller 
ingen pension. Bostadskostnaden och ev. makes/sambos inkomster påverkar 
hur mycket man får i äldreförsörjningsstöd. Man måste vara bosatt i Sverige 
och/eller planerar att vistas här under minst ett år för att få stödet. 
 
Äldreförsörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstödet beviljas för högst 12 månader, därefter krävs ny 
ansökan. www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html  

Aktivitets- och sjukersättning  
Aktivitetsersättning kan man få tidigast från och med juli månad det år man 
fyller 19 år och till och med 29 år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad 
till mellan ett och tre år i taget. 
 
Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har avslutat sin 
utbildning på grundskole- eller gymnasienivå har rätt till hel aktivi-
tetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Elever i särskola 
kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års ålder.  
 
Aktivitetsersättning kan kombineras med medverkan i olika aktiviteter. 
Tillkommer kostnader på grund av aktiviteterna svarar Försäkringskassan 
för dessa. 
 
Sjukersättning kan beviljas personer i åldern 30–64 år. Sjukersättning kan 
endast beviljas den som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan.  
Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning tas hänsyn till den för-
säkrades förmåga att försörja sig själv. Beroende på i vilken grad arbets-
förmågan är nedsatt kan man få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
ersättning. Försäkringskassan har bedömt att den som har en partiell 
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aktivitets/sjukersättning har nedsatt arbetsförmåga. Detta innebär att 
personen i fråga i viss utsträckning kan försörja sig genom arbete.  
 
Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut antingen som en inkomst-
relaterad ersättning eller som en garantiersättning. Garantiersättningen ger 
ett ekonomiskt grundskydd för den som inte haft några inkomster tidigare 
eller haft låga inkomster. Man har också möjlighet att få bostadstillägg. 

Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån 
Bistånd som förskott på sökt förmån beviljas enligt 4 kap 1 § och kan bli 
aktuellt för den som sökt men ännu ej beviljats förmån i de fall sjukpenning 
eller annan inkomst inte täcker behoven. 
 
Socialnämndens rätt att få ersättning för utgivet bistånd regleras i 
Socialförsäkringsbalken. Framställan till Försäkringskassan görs på särskild 
blankett (FKF 3280). Sökanden ska informeras om att biståndet lämnas som 
förskott på den sökta förmånen. I den mån det går bör eftersträvas att 
klienten skriver under framställan, då går handläggningen snabbare på 
Försäkringskassan. Förskott på sökt förmån kan även utbetalas av 
Försäkringskassan om det finns sannolika skäl för att den enskilde har rätt 
till den sökta förmånen. Den som söker bistånd i avvaktan på sökt förmån 
ska anmodas att i första hand vända sig till Försäkringskassan. 

Dubbla hyror vid flyttning till särskilt boende 
Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen 
och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre månader 
om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras dubbelhyra och 
därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av med 
avgiftshandläggaren). Se även sid. 64. 

Kriminalvård, rättspsykiatrisk vård 

Personer som är föremål för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård och har 
inkomster som överstiger fickpenningens storlek ska i första hand använda 
överskottet till att betala sin ev. hyra och elkostnad. 

Kriminalvård 
Intagen på kriminalvårdsanstalt som saknar inkomster och tillgångar kan få 
bistånd till sin bostadskostnad om strafftiden inte överstiger 6 månader och 
kostnaden i övrigt är skälig. Överstiger tiden fram till frigivning från anstalt 
6 månader bör sökanden uppmanas att försöka hyra ut sin lägenhet i andra 
hand alternativt säga upp den. Bistånd till bostadskostnaden utgår endast om 
särskilda skäl föreligger under den tid det tar att lösa frågan/uppsägnings-
tiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med bistånd till 
kostnaden för magasinering under strafftiden om det finns särskilda skäl.  
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Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 
för häktade personer. Om den häktade har en skälig bostad och i övrigt är 
biståndsberättigad kan bistånd utgå till kostnaden under häktningstiden. 
 
Fickpengar ska inte utgå till den som är anhållen, häktad eller avtjänar straff. 
På vissa anstalter har intagna möjlighet att arbeta och erhålla ersättning.  
 
Vård på rättspsykiatrisk klinik jämställs med sjukhusvård varför fickpengar 
kan utgå. Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnads-
omkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkostnader, sjuk-
vårdskostnader, läkemedel, akut tandvård, resor etc. Omfattande 
tandvårdskostnader prövas särskilt. Vårdkostnaden jämställs med kostnad 
för slutenvård på sjukhus. Vårdavgiften avser närmast att täcka kostnader 
för kost och logi och är därmed att hänföra till sådant försörjningsstöd som 
avses i socialtjänstlagen och bistånd kan utgå. För Västra Götalandsregionen 
finns högkostnadsskyddet även vid slutenvård, maximal kostnad per 
trettiodagarsperiod är 1 500 kronor.  
 
Fängelselagen innehåller bestämmelser som ger den intagne möjlighet till 
vistelse utanför anstalt för att underlätta en anpassning till samhället. Det 
kan t.ex. gälla studier, vistelse i familjehem eller institutionsvård för 
missbrukare. Lagen ger även möjlighet till s.k. frigivningspermission under 
vilken den intagne ska medverka aktivt i förberedelsearbetet inför sin 
frigivning. 
 
När vistelse utanför anstalt ingår i verkställighetstiden har kriminalvården 
fullt kostnadsansvar, vilket innebär att bistånd inte ska utgå. Vid permission 
svarar kriminalvården för resor till och från anstalten och bidrag till 
utrustning. Bistånd till andra ändamål (i regel uppehälle) kan utgå efter 
sedvanlig prövning. 

Kontraktsvård 
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som 
normalt skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan 
relateras till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att 
underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan. Även andra 
omständigheter som påkallar vård och behandling kan utgöra grund för 
kontraktsvård. 
  
Under den tid klienten vistas på institution eller i familjevård, och 
Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen, står Kriminalvården 
för fickpengar. Klientens behov av bistånd till uppehälle och hyra handläggs 
enligt normaliseringsprincipen och omfattas inte av Kriminalvårdens 
kostnadsansvar. Detta innebär att försörjningsstöd ska prövas när klienten ej 
vistas på institution eller i familjehem. Kriminalvårdens kostnadsansvar för 
behandlingsinsatserna räknas fr.o.m. domsdagen, alternativt fr.o.m. det 
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datum som behandlingen påbörjas t.o.m. dagen för tänkt villkorlig 
frigivning. I samband med en placering i institution eller familjevård kan 
Kriminalvården efter behovsprövning bekosta hel eller del av en för årstiden 
lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, fritidsutrustning m.m. Vid 
institutions- eller familjevård svarar Kriminalvården även för kostnader för 
glasögon och tandvård. 
 
När en enskild placeras i enskilt hem eller på behandlingshem i samband 
med frigivning förutsätts kriminalvården ha samrått med hemkommunen 
och hemkommunen har i allmänhet också påtagit sig att svara för ev. 
kostnader. Under tiden socialtjänsten har kostnadsansvar för placeringen 
kan t ex fickpengar utgå. Vid ansökan om försörjningsstöd i samband med 
frigivning ska kontroll ske med respektive anstalt om sökandens 
inkomstförhållanden. Om sökanden haft lön eller annan ersättning under 
frigång ska dessa inkomster tas med vid beräkning av biståndsbehovet. 

Fotboja (Intensivövervakning, IÖV) 
Enligt kammarrättsdom anses socialnämnden ha försörjningsansvar för 
personer med fotboja på samma sätt som för frivårdsklienter. Fotboja kan 
även beviljas under sista delen av verkställighet av straff i anstalt. Under 
denna tid har Kriminalvården ansvar för klientens försörjning. 
 
Delegat: fickpengar, vårdkostnad vid rättspsykiatrisk vård –  
               socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
               AMA 
               bostadskostnad högst 6 mån - socialsekreterare, 1:e social- 
               sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 
               chef AMA              

Missbruksvård 

Vårdtiden varierar vid olika former av missbruksvård. Om tillgång till egen 
bostad anses väsentlig ur rehabiliteringssynpunkt kan bidrag till bostads-
kostnaden utgå även om vårdtiden överstiger 6 månader. Personer som är 
föremål för institutionsvård på grund av sitt missbruk kan ha rätt till 
sjukpenning enligt samma regler som gäller vid sjukhusvård. 
 
Kläder, annan erforderlig utrustning, akut tandvård, sjukvård, läkemedel 
hygienartiklar, fickpengar, telefonkostnader etc. ska bekostas av 
vårdtagaren. Omfattande tandvårdskostnader prövas särskilt. Om 
vederbörande är 0-klassad eller har en låg sjukpenning kan kompletterande 
försörjningsstöd utgå till fickpengar. Observera att avtalen och vad som 
ingår i vårdkostnaden kan se olika ut. 
 
Vad som ingår i vårdavgiften vid vård på LVM-hem framgår av med-
delandeblad från Statens institutionsstyrelse. 
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Delegat: fickpengar, bostadskostnad max. 6 mån - socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU 

Föräldrar är skyldiga att ersätta kommunen för en del av kostnaden för 
placerade barn. Ofta får föräldrarna inte heller behålla barnbidraget. 
Försörjningsstöd kan utgå till föräldrar och andra nära anhöriga för de mer-
kostnader som barnets permissioner till hemmet kan innebära om 
förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd är uppfyllda. 
Kontrollera med barnets handläggare vad som avtalats, vad som beviljas av 
enheten som ansvarar för placeringen samt vad som ingår i vårdkostnaden. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 
               chef AMA 

Akuta situationer 

Det förekommer att personer som fått bistånd står utan pengar innan den 
period som hjälpen avsett löpt ut. För sökande som uppenbart inte använt 
försörjningsstödet till avsett ändamål eller om sökanden endast ska vistas en 
kortare tid i kommunen kan matnorm tillämpas. Vid upprepad 
överkonsumtion/missbruk kan det vara motiverat att dela upp hjälpen i 
mindre poster, lämna rekvisition eller ge möjlighet till måltider på 
servicehus. (Observera att besvärshänvisning även ska lämnas om hjälpen 
lämnas i annan form än sökanden önskat.) 
 
Vid risk för avstängning av fast telefon kopplad till trygghetslarm, risk för 
avstängning av el och/eller risk för vräkning av gamla, sjuka och 
barnfamiljer ska man i första hand försöka få anstånd med betalningen tills 
behörig delegat hinner behandla ärendet om skulden inte ligger inom 
ordinarie delegation. 
 
Delegat: matnorm vid överkonsumtion - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 
              enhetschef, avdelningschef AMA 
              skulder i akuta situationer max. 75 % av basbeloppet  
              (35 475 kr 2020) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Bidrag till utländska medborgare 

Med den fria rörligheten inom EU/EES avses främst rätten för arbetstagare 
att ta anställning och arbete i ett annat land, men rätten gäller även 
studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma personer. Den fria 
rörligheten gäller även vissa anhöriga till medborgare från ovan nämnda 
länder som ges möjlighet till vistelse och bosättning i ett annat EU/EES-
land. En anhörig har dock ingen självständig rätt till fri rörlighet. De 
anhöriga som kan komma i fråga är: 



 

 
 
 

 54 (102)

2020-01-15 

 

 

 make eller maka, 
 registrerad partner, 
 barn under 21 år, 
 barn över 21 som är ekonomiskt beroende av föräldrarna, och 
 föräldrar som är ekonomiskt beroende. 

 
Undantagsvis kan rätten till bosättning och vistelse även gälla andra 
anhöriga om de är beroende av den aktuella medborgaren och ingick i 
dennes hushåll i ursprungslandet. Någon motsvarande rätt som för 
make/maka tillkommer inte en sambo.  
 
Efter inresan har en medborgare rätt till tre månaders vistelse i landet utan 
uppehållstillstånd (UT) och har också rätt att ansöka om UT efter inresan. 
Ett beslut om UT fattas så snart som möjligt och senast sex månader efter 
den dag då ansökan lämnades in. Längden på UT kan variera beroende på 
om personen är arbetstagare, pensionär, studerande etc. samt på hur lång 
vistelsen är tänkt att vara. En anhörig ges tillstånd i samma omfattning som 
medborgaren till vilken han eller hon har anknytning. 
 
Huvudregeln är att en EU/EES-medborgare som fått ett UT då också har rätt 
till samma sociala förmåner som landets medborgare. Socialtjänstlagens 
regler om kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt till bistånd 
följer som en konsekvens av vistelsebegreppet. Vid dessa situationer ska 
socialnämnden på samma sätt som för svenskar göra en bedömning av 
biståndsbehovet.  

Personer som vistats i Sverige mindre än tre månader 
Personer från EU/EES-länder och deras anhöriga har rätt att vistas i Sverige 
i tre månader utan UT som t.ex. turister, studerande eller arbetssökande utan 
uppehållstillstånd i upp till tre månader. Dessa personer ska klara sin 
försörjning och inte ligga värdlandet till last. Den enskilde har alltid rätt att 
göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen varvid en individuell 
behovsprövning görs utifrån kommunens yttersta ansvar. Det yttersta 
ansvaret kan på sin höjd ge den enskilde matpengar samt en biljett hem om 
detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom aktuell ambassad. 
Avslag kan vara aktuellt exempelvis om personen har för avsikt att stanna 
kvar i landet, men inte är aktivt arbetssökande.  

Personer vistats i Sverige mer än tre månader – uppehållsrätt 
Efter tre månaders vistelse i Sverige har EU/EES-medborgare fortsatt 
uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om denne har arbete, är egen företagare 
eller aktivt söker jobb. En enskild har också fortsatt uppehållsrätt vid studier 
vid en etablerad utbildningsinstitution eller för att bara vistas i landet. Detta 
är under förutsättning att den enskilde har tillräckliga resurser för att 
försörja sig och sina familjemedlemmar samt att denne och dennes familj 
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har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. En familjemedlem 
till en EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har också 
uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU/EES-medborgare och deras 
familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. 

Registreringsplikt för uppehållsrätt 
Efter tre månader ska den enskilde registrera uppehållsrätten hos 
Migrationsverket. Detta gäller dock in den som har uppehållsrätt som 
arbetssökande. Om den enskilde inte har fått ett arbete inom sex månader 
kan Migrationsverket dock kräva att den enskilde ska visa att denne är aktivt 
arbetssökande och har goda möjligheter att få ett arbete. 

När rätten att vistas i Sverige har upphört 
Den som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har 
uppehållstillstånd har inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna 
landet.  

Personer med UT 
Personer som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är 
arbetstagare eller aktivt söker arbete har samma rättigheter som svenska 
medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. För exempelvis studerande, 
utflyttade pensionärer (som flyttar till ett annat land först efter 
pensioneringen) och andra icke yrkesverksamma personer är grund-
läggande förutsättningar för uppehållstillstånd att de har en heltäckande 
sjukförsäkring som gäller i Sverige, samt att de kan visa att de har 
tillräckliga resurser för att själva klara sin försörjning. Har UT beviljats ska 
dock även dessa personers eventuella behov av bistånd bedömas på samma 
sätt som om de vore svenska medborgare. Någon möjlighet för 
socialnämnden att utan den enskildes samtycke informera Migrationsverket 
att en person inte klarar sin försörjning finns inte.  

Nordiska medborgare 
Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Sverige 
och EG-rättens regler om den fria rörligheten innebär ingen inskränkning av 
den nordiska överenskommelsen. En ansökan om ekonomiskt bistånd från 
en nordisk medborgare ska prövas på samma sätt som en ansökan från en 
svensk medborgare. Det betyder att nordiska medborgare kan beviljas 
ekonomiskt bistånd om de sedvanliga kriterierna för rätt till ekonomiskt 
bistånd är uppfyllda. 

Utländska medborgare med permanent eller tidsbegränsat 
uppehållstillstånd  
Ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer med permanent eller 
tidsbegränsat uppehållstillstånd ska behandlas på samma sätt som 
ansökningar från svenska medborgare. Detta oavsett orsaken till 
uppehållstillståndet.  
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Etableringsersättning 
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flyktingmottagandet under 
etableringstiden, som gäller de två första åren efter att flyktingen beviljats 
uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan för 
flyktingen och tyngdpunkten ska ligga på en snabb etablering på 
arbetsmarknaden.  
 
Lagen etableringsersättning omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20–64 år). 
Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om 
uppehållstillstånd inom sex år från att personen som hen har anknytning till 
togs emot i en kommun. Se även www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-
verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Etablering-av-vissa-nyanlanda  
 
Etableringsersättning utgår vid aktivt deltagande i etableringsplanens 
aktiviteter. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättningen som 
betalas ut av försäkringskassan. Kommunens roll är att ansvara för 
samhällsorientering och utbildning i svenska för invandrare (SFI) i 
samverkan med arbetsförmedlingen.   
 
Etableringsärenden som ej har etableringsplan eller ej följer sin 
etableringsplan har ej rätt till bistånd, undantaget är s.k. ”glappare”, de som 
befinner sig i det s.k. glappet som uppstår mellan upprättande av 
etableringsplan och första utbetalning från Försäkringskassan. 

Personer med status som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i 
ett EU/EES-land beviljas ekonomiskt bistånd  
En ansökan från en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett EU/EES-
land som har uppehållstillstånd i Sverige ska behandlas på samma sätt som 
ansökningar om ekonomiskt bistånd från svenska medborgare samt andra 
personer med uppehålls-tillstånd.  Detta gäller även personer som haft status 
som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett annat EU/EES-land än 
Sverige och efter fem års uppehållstillstånd i Sverige fått status som 
varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i Sverige. 

Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om UT 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till asylsökande som omfattas av Lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA.  Vissa andra 
utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd kan komma i 
fråga för ekonomiskt bistånd. Det handlar i huvudsak om personer som 
beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som löpt ut, men som dessförinnan 
hade lagakraftvunna avlägsnandebeslut som inte upphävdes när de 
beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd, och dels anknytningssökande, 
det vill säga personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd som 
anknytning till en i Sverige bosatt person. Ansökningar om ekonomiskt 
bistånd från dessa kategorier av utländska medborgare bör behandlas på 



 

 
 
 

 57 (102)

2020-01-15 

 

 

samma sätt som för personer med svenskt medborgarskap. Bistånd kan 
beviljas om de sedvanliga kriterierna är uppfyllda.  

”Papperslösa”  
Personer som uppehåller sig i Sverige illegalt, s.k. papperslösa bör endast 
beviljas ekonomiskt bistånd om det finns en akut nödsituation. 
Socialnämnden har inte längre har underrättelseskyldighet till 
polismyndigheten när den kommer i kontakt med en papperslös. Däremot är 
socialnämnden fortfarande skyldig att på begäran från en polismyndighet, 
Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, 
Migrationsöverdomstolen eller regeringen lämna ut uppgifter om en 
papperslös om de behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd 
eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning 
(Utlänningslagen 17 kap 1 §).” 

Krav på planering, utifrån rätten till ekonomiskt bistånd, för 
anhöriginvandrare (ej ”etableringsärenden”) med UT som flyttar till 
en anknytningsperson 
När ansökan prövas är det viktigt att bedöma om anhöriginvandraren hade 
ekonomiska möjligheter att spara till sitt kommande uppehälle i Sverige. 
Det går inte generellt att avslå en ansökan med motiveringen att 
anhöriginvandraren borde ha planerat för sin kommande försörjning från sitt 
hemland. Däremot bör ansökan avslås i upp till två månader i fall personen 
som flyttar till Sverige skulle haft ekonomiskt utrymme att spara till sitt 
kommande uppehälle i Sverige och inte gjort det. I fall personen inte haft 
ekonomisk möjlighet att spara, men väl i Sverige inte omedelbart gör det 
den ska för att påskynda sina möjligheter att bli självförsörjande, bör 
ansökan avslås en månad efter ankomsten. I ovanstående fall bör 
ansökningarna också avslås för den partner som redan befinner sig i Sverige, 
även om denne för egen del medverkar till sin försörjning.  
Barnperspektivet ska beaktas. När anknytningspersonen som redan bor i 
Uddevalla, blir förenad med ett barn som anknytningspersonen är förälder 
och/eller vårdnadshavare till, ska inga krav på planering av barnets flytt 
ställas. Ifall barnet reser tillsammans med en annan förälder/ 
vårdnadshavare, som också ska förenas med anknytningspersonen, ställs 
inte heller några krav på planering på denna person.   
 
När ett barn flyttar till Sverige tillsammans med sin förälder/ 
vårdnadshavare, för att förenas med en anknytningsperson som inte är 
förälder/vårdnadshavare till barnet, kan krav på planering ställas. Ifall barnet 
sedan tidigare haft en nära relation till anknytningspersonen, trots att 
anknytningspersonen inte är förälder/vårdnadshavare till barnet, kan det 
emellertid vara skäl för att inte ställa krav på planering i samband med 
flytten. 
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Utlandsvistelser för personer som ska medverka till att bli 
självförsörjande 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte bör beviljas i dessa fall. Det 
finns undantag från huvudregeln. Ifall personen som gör utlandsvistelsen är 
vårdnadshavare för en annan person i utlandet, och personen gör resan i 
syftet att tillvarata den andra personens intressen i någon mycket specifik 
situation, t.ex. allvarlig sjukdom, bör ansökan inte avslås. 

Utlandsvistelser för personer som har permanent helt nedsatt 
arbetsförmåga 
De personer som avses är personer som på grund av helt nedsatt 
arbetsförmåga beviljats hel sjukersättning, men där den beviljade summan 
inte är tillräcklig för att garantera en skälig levnadsnivå, samt personer där 
Försäkringskassan bedömt arbetsförmågan som helt nedsatt men där ingen 
sjukersättning kan beviljas på grund av bristande bosättningstid i Sverige. 
Socialnämndens ansvar för dessa personer upphör inte vid en vistelse 
utanför kommunen en kortare eller längre tid. Det som avgör ifall bistånd 
bör beviljas är huruvida personen, trots vistelsen utanför kommunen, 
fortfarande är att betrakta som bosatt i kommunen. Personer som är bosatta i 
Uddevalla, och som har för avsikt att återvända till Uddevalla efter 
utlandsvistelsen, bör ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under 
maximalt en månad vid en utlandsvistelse.  
 
I fall personen i fråga återkommande skulle vilja vistas i utlandet under en 
längre period med bibehållet ekonomiskt bistånd, och sedan återkomma till 
Uddevalla, får en individuell bedömning göras om bistånd även kan beviljas 
under den nya utlandsvistelsen. För att nytt bistånd ska komma i fråga, bör 
minst ett år ha passerat sedan hemkomsten från den förra utlandsvistelsen.  

Kostnad för pass och annan resehandling    
Bistånd bör beviljas när det handlar om en barnfamilj som ska återförenas i 
Sverige, och där familjemedlemmarna behöver pass eller annan 
resehandling för att resa in i landet. Vid en ansökan om förlängning av 
uppehållstillstånd kräver Migrationsverket också att den sökande kan 
uppvisa pass eller annan resehandling.  Om socialnämnden har beslutat att 
bevilja bistånd till kostnaden för ansökningsavgiften för uppehållstillståndet 
kan bistånd också beviljas till kostnaden för pass eller annan resehandling. I 
övriga fall bör ansökan avslås då det generellt inte kan anses ingå i skälig 
levnadsnivå att inneha ett pass eller annan resehandling.  

Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till avgiften för ansökan om svenskt 
medborgarskap.  
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Avgift för ansökan om uppehållstillstånd 
Bistånd bör beviljas ifall ärendet på något sätt rör barn, bistånd bör inte 
beviljas ifall ärendet inte berör barn. Detta gäller både vid första ansökan 
och vid eventuell förlängning av ansökan. Om ärendet berör barn bör 
bistånd också beviljas till avgiften för barnets förälder/vårdnadshavare ifall 
ansökningarna har samband med varandra. 

Försörjningsstöd - 4 kap. §1 SoL  

Försörjningsstöd - riksnormen 

Kommunen tillämpar riksnormen för att täcka skäliga kostnader för 
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift (4 kap. 3 § p. 1 SoL). 

Specialkost 

Höga merkostnader för specialkost kan i vissa fall berättiga 
merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Barn och ungdomar under 
16 år som lider av vissa sjukdomar kan få s.k. livsmedelsanvisning (av 
läkare förskrivna livsmedel) som täcker vissa kostnader.  

Bistånd till specialkost 
Vid behov av specialkost kan merkostnader uppstå. Bistånd kan utgå för att 
täcka merkostnaden när den inte täcks av andra förmåner. Dietist eller 
behandlande läkare kan svara för vad som gäller i det enskilda fallet och 
läkarintyg krävs. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga 
merkostnader. Merkostnaden för komjölksproteinfri kost kan variera mycket 
och det krävs en individuell bedömning av hur mjölkprodukter kan ersättas 
och därefter får en särskild beräkning göras.  
 
 Glutenfri 
Barn 2-9 år   100 kr     
Vuxna   160 kr     
  

För barn fr.o.m. 10 år gäller samma kostbidrag som för vuxna. Vid längre 
bidragsbehov kan konsumentverkets beräkningar tjäna som vägledning och 
en individuell bedömning får göras i varje enskilt fall.  
 
Laktosfri kost berättigar inte till extra bistånd då det inte ger några större 
merkostnader. Behov av specialkost som medför merkostnader ska styrkas 
av intyg från läkare eller dietist.  
 
Mer information om merkostnader finns på Konsumentverkets hemsida.  
 
Delegat: max 30 % av basbeloppet per år (1 183 kr/mån 2020) - socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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              därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Försörjningsstöd - tilläggsbelopp till riksnormen 

I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbets-
löshetskassa (4 kap. 3 § p. 2 SoL). Vad som ska anses som skäligt prövas 
individuellt. Vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost-
nadsläget i kommunen kan tjäna som riktmärke. 

Bostadskostnad 

Depositionsavgift/hyresgaranti 
Depositionsavgift/hyresgaranti vid tecknade av hyreskontrakt beviljas om 
synnerliga skäl föreligger och det är den sökandes enda möjlighet att 
få/behålla ett boende och alla andra möjligheter är uttömda. Kostnaden 
beviljas mot återkrav mot hyresvärden. 
 
Delegat: enhetschef, avdelningschef AMA 

Kort- och långvarigt bidragsbehov 
Vid ett kortvarigt bidragsbehov bör normalt den faktiska boendekostnaden 
betraktas som skälig. Med ett kortvarigt bidragsbehov avses en period om 
cirka fyra sammanhängande månader. Tidsfristen kan förlängas om det 
föreligger särskilda skäl. Medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. 

Skäliga och faktiska boendekostnader 
En prövning om kostnaden är skälig ska alltid göras. Vid bedömningen 
utgår man från vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost-
nadsläget i allmännyttans bostadsbestånd i kommunen. Det är rimligt att 
ställa krav på byte av bostad om kostnaden är för hög i förhållande till vad 
som är skäligt för det aktuella hushållet och behovet av bistånd beräknas bli 
långvarigt. Representerar bostaden ett ekonomiskt värde, t.ex. egen villa 
eller bostadsrätt, och biståndsbehovet förefaller att bli långvarigt bör detta 
också utgöra ett skäl för byte av bostad. 
 
Socialnämnden ska medverka till bostadsbyte om sökanden har svårigheter 
att få annan bostad. De krav som ställs på att den sökande ska flytta till en 
billigare bostad måste utgå från en individuell bedömning och ske med 
hänsynstagande till de sociala konsekvenser som kan uppstå för hushållet, 
framförallt när det gäller barnfamiljer. 
 
Förutsättningen för krav på flyttning eller reduktion för bostadskostnaderna 
är att det finns faktiska möjligheter för sökanden att få en annan bostad som 
uppfyller skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår. 
Den enskilde måste dessutom få skälig tid för att byta eller avyttra bostaden. 
Om det är svårt att sälja bostaden på grund av bostadsmarknaden på orten 
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eller andra omständigheter som den enskilde inte kan råda över ska detta 
vägas in i helhetsbedömningen av rätten till bistånd. 
 
Om biståndstagaren anser sig behöva byta bostad under pågående bidragstid 
och detta medför högre kostnader för boendet eller ökade 
levnadsomkostnader i övrigt för hushållet ska socialnämnden informeras 
och lämna sitt samtycke då detta kan påverka rätten till bistånd. 
Kan det anses rimligt att den bidragssökande flyttar till en billigare bostad, 
men inte gör det, kan biståndet för boendekostnader fastställas till ett skäligt 
belopp helt utan beaktande av den faktiska kostnaden.  
 
Den biståndsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostads-
kostnader. En individuell prövning ska alltid göras. Såväl kostnaden som 
storleken på bostaden ska anses skälig i förhållande till hushållets storlek. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 %  
               - handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               avvikelse från riktlinjerna med högst 50 %, förlängning av faktisk  
               hyreskostnad högst 3 månader - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 
               förlängning av faktisk hyreskostnad mer än 6 månader – KSO         

Skäligt rådrum för bostadsbyte 
Nybesök ska alltid informeras om gällande normer för bostadskostnad. Om 
behovet av försörjningsstöd bedöms bli långvarigt och den individuella 
prövningen visar att sökandens boendekostnad är oskälig är det rimligt att 
ställa krav på åtgärder för att minska bostadskostnaden. Sökanden måste få 
tid på sig att agera. Boendekostnaden kan godkännas under en 
övergångsperiod så att den enskilde ges skälig tid att förändra sin 
boendekostnad. Förutsättningen är att den enskilde är aktiv i sitt bostads-
sökande på hela bostadsmarknaden och accepterar lägre standard, byte av 
område eller kommun om det ej påverkar den sociala situationen. Avseende 
frekvens på bostadssökande, se dom från KR Göteborg målnr. 2152-19. 
Barnperspektivet ska alltid beaktas.  
 
Har sökanden en exceptionellt hög boendekostnad t.ex. hotellboende kan 
socialnämnden föreslå en temporär lösning med godtagbar standard i 
avvaktan på en permanent lösning innan tiden för skäligt rådrum löpt ut. 
 
Om sökanden fått information och överklagningsbart beslut lämnats 
avseende tiden för skäligt rådrum för att byta sin bostad eller på annat sätt 
minska sin boendekostnad till en rimlig nivå men väljer att behålla sitt 
dyrare boende, beviljas boendekostnad enligt gällande genomsnittshyra.  
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Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 
Byte av bostad eller bostadsområde bör inte tvingas fram i bl.a. följande 
fall: 

 Då det finns risk för att en flyttning åstadkommer negativa sociala 
konsekvenser. Det kan gälla barnfamiljer som genom en flyttning 
skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skolgång och ett socialt 
nätverk, en särskild prövning får göras i varje enskilt fall. Det kan 
också gälla ensamstående vuxna med ett särskilt stort behov av kon-
tinuitet i det sociala nätverk eller i den fysiska miljö som hänger 
samman med det nuvarande boendet, t.ex. personer med 
funktionshinder eller sociala problem och äldre med sviktande hälsa. 

 Då bostaden är specialanpassad efter den enskildes funktionshinder 
och det skulle medföra betydande kostnader att specialanpassa ny 
bostad. 

 Då den sökande har begränsade möjligheter att bli godkänd som 
hyresgäst. 

Byte till dyrare bostad 
Om någon som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd vill byta bostad och 
detta medför högre kostnader för boendet och/eller ökade levnads-
omkostnader i övrigt ska socialnämnden informeras och lämna sitt sam-
tycke. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid 
göras. Bistånd för en högre boendekostnad bör beviljas om hushålls-
medlemmarna genom att bo kvar inte är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. 
Det kan t.ex. gälla i följande situationer: 

 Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker 
behovet av flyttning. 

 Då bostaden inte uppfyller en skälig boendestandard med hänsyn till 
fysisk miljö och utrustning eller på grund av betydande 
trångboddhet. Med betydande trångboddhet avses i detta 
sammanhang att fler än två personer måste dela rum (kök och 
vardagsrum oräknade). 

 Då en ung vuxen genom att bo kvar i föräldrahemmet förhindras att 
leva ett normalt vuxenliv och att bli självständig. Det kan t.ex. gälla 
den som av utrymmesskäl är tvungen att dela rum med syskon som 
är avsevärt yngre eller om den unge själv får barn. 

Stamrenovering 
När hyresvärden genomför stamrenovering genererar i regel detta en högre 
hyresnivå. Utifrån detta ska en bedömning göras om krav om bostadsbyte 
ska ställas. Detta ska göras med utgångspunkt av den nya hyreskostnaden 
samt biståndsbehovets varaktighet. Barnperspektiv samt sociala 
konsekvenser ska beaktas. Skäligt rådrum för bostadsbyte är cirka 6 
månader.  
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Lägenhetsstorlek 
Vägledande norm för bostadsstorlek: 
Ensamstående: 1–2 rum + kök 
Sammanboende: 2 rum + kök 
Sammanboende med barn*: 1 rum per person + kök 
Ensamstående med barn*: 1 rum per person, vardagsrum oräknat + kök. 
 
* Två barn under 10 år räknas som ett barn. 
Avsteg kan dock göras om kostnaden ligger inom de ramar som gäller för 
respektive familjestorlek. 
 
När socialnämnden medverkar vid bostadsanskaffning gäller utrymmes-
standarden 1 rum och kök för ensamstående. För personer som varaktigt står 
utanför arbetslivet dvs. förtids- och ålderspensionärer kan 2 rum och kök 
accepteras. För ensamstående förälder med ett barn under 6 år gäller 2 rum 
och kök, i övrigt enligt ovan. Det är ytterst kostnaden som avgör om 
bostaden kan accepteras. 

Umgängesbarn 
Vid bedömning av skälig boendekostnad bör hänsyn tas till ett barns behov 
av utrymme då den som uppbär försörjningsstöd enbart har barnet hos sig 
under umgängestid. Viss vägledning kan hämtas från de maxgränser som 
gäller för bidragsgrundande bostadsyta vid beräkningen av bostadsbidrag. 
Ett till två umgängesbarn påverkar inte storleken på godkänd 
boendekostnad. Vid fler än två umgängesbarn får en individuell bedömning 
göras.  

Norm för bostadskostnader 
Kommunen tillämpar sedan 2002-01-01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
om förmåner till totalförsvarspliktiga (normer för bostadskostnader, 
genomsnittskostnad, i kommuner med färre än 75 000 inv.). Normerna anses 
motsvara en skälig boendekostnad. Vid nyansökan godtas den faktiska 
bostadskostnaden i normalfallet i cirka 4 månader.  
 
Vägledande norm för bostadskostnad:  
1-2 vuxna   5 125 kr/månad 
1-2 vuxna + 1 barn 6 450 kr/månad 
1-2 vuxna + 2 barn  8 050 kr/månad 
Uppgifterna avser år 2020 

 
För varje ytterligare barn kan högsta godtagbara kostnad ökas med 1 600 kr. 
Beloppen avser kostnad före avdrag för bostadsbidrag. Kostnaden för 
uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår ej. 
För ungdomar under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad. 
Ungdomar under 21år stöttas i normalfallet inte i ekonomiskt hänseende till 
eget boende. 
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Extra utrustning, bilplats, medlemskap i hyresgästförening 
Vissa fastighetsägare erbjuder tillval till standardutrustningen som inglasad 
balkong, diskmaskin, tvättmaskin etc. Även om tillvalet ligger inom 
kostnadsramen accepteras kostnadsökningen endast om det föreligger ett 
behov av standardökning. Kostnaden för utrustning som installerats innan 
biståndsbehovet uppstått och där hyresgästen inte har möjlighet att avstå 
från utrustningen accepteras förutsatt att nivån ligger inom riktlinjerna. 
 
Kostnader för bilplats beviljas endast om den är obligatorisk eller om det 
föreligger behov av bil. Avgift till hyresgästföreningen ska inte räknas med i 
hyreskostnaden. I normalfallet beviljas ej kostnad för hyresgästföreningen, 
vid särskilda skäl och efter att en individuell bedömning gjorts kan 
kostnaden beviljas.  

Bostadsrätt 
När den faktiska boendekostnaden för en bostadsrätt fastställs bör hänsyn 
tas till nettokostnaden för ränteutgifter, f.n. 70 %, och månadsavgift, dock ej 
amorteringar på lån för bostaden. Se SOSFS 2013:1 sid. 7. Se även nästa 
sida. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Dubbla hyror 
Om byte av bostad föranleds av starka medicinska, sociala eller ekonomiska 
skäl kan kostnaden för dubbla hyror beaktas. Vid dubbla hyror vid flytt till 
särskilt boende/bostad med särskild service ska den sökande hänvisas till 
avgiftshandläggare på sektion vuxen och funktionshinder för jämkning. 

Egen fastighet, bostadsrätt och andelslägenhet 
Vad som sagts om oskäligt stora och dyra bostäder gäller även när bostaden 
utgörs av egen fastighet, bostadsrätt eller andelslägenhet. Rätt till 
försörjningsstöd innebär inte ett skydd mot ekonomisk förlust vid ev. 
försäljning. Vid bedömning av biståndsbehovet utgår man från att bostaden 
är en realiserbar tillgång som, om den säljs, kan undanröja biståndsbehovet. 
I varje enskilt fall får en helhetsbedömning göras där man värderar såväl 
ekonomiska som sociala konsekvenser av en försäljning som: 

 biståndsbehovets längd 
 familjestorlek 
 förankring i bostadsområdet och risk för anpassningssvårigheter vid 

byte av bostad 
 kostnad för alternativt boende i relation till bostadskostnad i den 

egna fastigheten 
 storleken på det kapital som bedöms bundet i den egna fastigheten 
 underhålls- och reparationskostnader på sikt. 
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Sökanden måste också få skälig tid på sig (cirka 4 månader) att sälja bo-
staden eller finna andra utvägar. Om bostaden har ett mervärde utöver lån på 
fastigheten ska biståndet beviljas mot återkrav.  
 
Vid prövning av bistånd till boende i egen fastighet/bostadsrätt ska följande 
uppgifter redovisas: 

 inköpsår och pris (om inte köpet ligger många år tillbaka) 
 taxeringsvärde 
 samtliga lån var för sig med uppgift om långivare, skuld, årlig ränta, 

årlig amortering samt tidpunkt för betalningar 
 uppvärmningskostnad och övriga driftskostnader (hushållsel, vatten, 

renhållning, försäkring, reparationer och ev. övriga kostnader) 
 tomträttsavgäld 
 avgift till samfällighet, vägförening eller dylikt 
 möjlighet till uppskov med amortering eller förutsättning för 

ytterligare lån 
 skatteeffekt (Har skattejämkning sökts?) 

 
Det är inte ovanligt att en del av boendekostnaden utgörs av amortering på 
olika former av lån. Försörjningsstöd är inte avsett att användas till kapi-
talbildning varför bistånd som regel ej ska ges till amortering. 
 
Bostadskostnad för eget småhus beräknas (kan göras i Procapita): 
1. 70 procent av räntekostnaden som är knuten till fastigheten 
2. 70 procent av tomträttsavgäld 
3. fastighetsskatt/avgift 
4. uppvärmningskostnader och övriga driftskostnader. 
 
Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnaderna för fastighetsunderhåll inte 
räknas med. 
 
I kapitalkostnaden ska endast ingå kostnader för lån som tagits för att 
förvärva bostaden, för ombyggnad och renovering. Inteckningar för t.ex. 
båt- eller bilköp ska inte räknas med. 
 
Om kostnaderna för boendet är oskäligt höga ska sökanden uppmanas att 
undersöka alla möjligheter att minska dem. I första hand bör sökanden 
kontakta långivarna för att förhandla ned räntan. Möjligheten att hyra ut bör 
också undersökas. 

Andrahandskontrakt 
Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra 
hand ha tillstånd av hyresvärden. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera 
en andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsättning för att 
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andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från För-
säkringskassan prövad.  
 
Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. 
Av kontrakt eller andra handlingar bör förstahandshyresgästens grundhyra 
framgå och att tillstånd till andrahandsuthyrning lämnats. Sökande som 
saknar sådant tillstånd bör uppmanas att skaffa det. Ansökan om bistånd till 
andrahandsboende kan inte avslås på grund av att andrahandskontraktet inte 
är godkänt av värden. Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom att 
ha ett godkänt andrahandskontrakt ska fiktivt bostadsbidrag medräknas som 
inkomst. Fiktivt preliminärt bostadsbidrag kan räknas ut via 
Försäkringskassans hemsida.  

 
Hyreskostnaden kan inte reduceras på grund av tillval (extrautrustning, 
kabel-TV etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som andra-
handshyresgästen inte har någon bestämmanderätt över. 
 
Storleken på bostad och bostadskostnaden ska följa riktlinjerna i övrigt. 

Inneboende (ej nära släktskap) 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en 
inneboende beakta vad bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om 
kostnaden är skälig. 

Inneboende (nära släktskap) 
Ett hemmaboende vuxet barn eller annan nära släkting som får 
försörjningsstöd bör genom biståndet ges möjlighet att svara för sin del av 
boendekostnaden i bl.a. följande fall: 
 

 Då bostadsinnehavarna, på grund av att vuxet barn eller annan nära 
släkting bor kvar hemma/är inneboende, har högre boendekostnader 
än de annars skulle ha haft antingen genom att de tvingats behålla en 
större bostad eller genom att de annars skulle ha varit berättigade till 
bostadsbidrag. 

 Då det vuxna barnet inte är berättigad till studiehjälp eller förlängt 
barnbidrag och tidigare betalat för att bo hemma. När det gäller att ta 
hänsyn till tidigare betald inneboendehyra skall hyresnivån vara 
skälig, den skall ha fortlöpt under minst ett par månader samt kunna 
styrkas via kvitto eller transaktioner. 

Inneboende vuxnas bidrag till hyreskostnaden 
Vid beräkning av bostadskostnaden för familjer med överåriga (18 år och 
äldre) vuxna med egna inkomster görs avdrag för den inneboendes 
hyreskostnad. Avdrag ska göras för den faktiska hyresdelen som den 
inneboende betalar, erlägger den inneboende ingen eller låg hyra så 
framräknas en hyresnivå baserat på enheter, se nedan. 
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Inneboendehyra - underlag saknas 
Kan sökande ej presentera någon form av underlag vad gäller boende-
kostnad såsom till exempel faktisk hyresnivå, adress eller hur många som 
bor på samma adress bör endast inneboendehyra beviljas. Inneboendehyra 
motsvarar 25 % av basbeloppet delat med 12. Inneboendehyra beviljas per 
vuxen person. 

Beräkning av boendekostnad 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden 
beakta hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, 
t.ex. ett kvarboende vuxet barn eller en förälder, lever i en 
hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende. 
Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
(RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag 
och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans 
författningssamling. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket 
som en enhet. 
 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars 
bostad på fyra rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av 
totalt nio enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela boende-
kostnaden är 6 000 kr per månad. Den sökandes andel av boendekostnaden 
beräknas då genom att 6 000 divideras med 9 och därefter multipliceras med 
2, det vill säga 6 000/9 x 2 = 1 333 kr per månad. Vid beräkning av 
bostadskostnad ska även hänsyn tas till antalet personer boende i bostaden 
som bidrar till hyreskostnaden. Kostnaden som ev. beviljas ska vara skälig i 
förhållande till detta.  
 
Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1994 ref. 61) uttalat att avgörande för om 
en arbetslös ungdom ska ha rätt till bistånd till en hyresdel är att det skett en 
förändring i den unges faktiska ekonomiska situation. Om den unge inte 
betalat hyresdel tidigare utgör inte enbart den omständigheten att 
gymnasiestudierna avslutats skäl till att bevilja bistånd till hyra. Har den 
unge däremot fortlöpande betalt hyra och sedan blir medellös bör bidrag till 
hans del av hyreskostnaden kunna utgå. 
 
Med hushållsgemenskap avses även då två eller flera personer stadigvarande 
delar bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar 
kan utnyttjas. Det behöver inte vara fråga om sådan ekonomisk 
hushållsgemenskap som förutsätter att parterna har någon form av eko-
nomiskt ansvar för varandra. 

Sökande som delar boende (ej sambo) 
När sökanden delar lägenhet med andra bör den faktiska boendekostnaden 
beräknas som nettohyran delad med antalet boende i lägenheten. Sökanden 
bör finnas med på kontraktet. 
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För personer som delar boende tillämpas normen för boendekostnad på  
följande sätt: 2 vuxna – normen för 1–2 vuxna, 3 vuxna – normen för 1-2 
vuxna + 1 barn osv. Om någon i hushållet har barn får en 
skälighetsbedömning göras. 

Andra boendeformer 
Vid andra boendeformer som husvagn, båt, hotell och vandrarhem beräknas 
kostnaden med hänsyn till de faktiska omständigheterna. Det kan t.ex. vara 
motiverat att lägga till kostnader för faciliteter som normalt ingår i lä-
genhetsboende, t.ex. dusch och tvättmaskin. För personer som saknar 
permanent bostad bör den faktiska boendekostnaden inkludera kostnader för 
magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden som bistånd 
utgår för bör ställas i relation till kostnad för nyanskaffning av 
hemutrustning. Kostnaden måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas 
värde.  
 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 %  
               av godtagbar norm för boendekostnad - handläggare, socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver, maximalt belopp 20 tkr per månad per hushåll - 1:e social-  
               sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA             

Boendekostnad under fängelsevistelse 
Den som avtjänar ett fängelsestraff kan normalt sett inte anses ha rätt till 
försörjningsstöd till boendekostnaden. Vid faktiska strafftider upp till 6 
månader kan bistånd utgå om sökanden annars riskerar att bli bostadslös. 
Med faktisk strafftid menas tiden i häkte/fängelse. Den som kan få tillstånd 
att hyra ut sin bostad i andra hand bör rekommenderas att göra det. Bistånd 
till bostadskostnaden kan utgå under den tid det tar att lösa frågan/ 
uppsägningstiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med 
bistånd för möbelförvaring.  
 
Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 
för häktade personer. Om den häktade riskerar att bli bostadslös och i övrigt 
är berättigad till bistånd kan försörjningsstöd utgå. 
 
Delegat: bostadskostnad högst 6 månader - socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               bostadskostnad mer än 6 månader - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bistånd till ungdomar som vill flytta till eget boende 
Ungdomar som vill flytta hemifrån har i den rättspraxis som utvecklats 
endast i undantagsfall varit biståndberättigade till bostadskostnad. I samtliga 
fall har starka sociala skäl förelegat. 
 
Enligt nämndens uppfattning är det rimligt att ungdomar vid fyllda 21 år ges 
möjlighet till eget boende även om inte särskilda skäl föreligger. En helhets-
bedömning bör göras utifrån ungdomens möjlighet till egen försörjning 
inom överskådlig framtid. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i första 
hand hänvisas till små billiga lägenheter. 
 
Delegat: ungdomar över 21 år - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               ungdomar upp till 21 år - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Magasinering 

För personer som saknar permanent bostad kan bistånd beviljas till kostnad 
för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden bör ställas i 
relation till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. Kostnaden måste 
vara rimlig i förhållande till ägodelarnas värde. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hushållsel 

Kostnaden för hushållsel är ett tilläggsbelopp till riksnormen och ersätts 
med faktisk kostnad i den mån förbrukningen är rimlig i förhållande till 
hushållets storlek.  
 
Medelförbrukning enligt Uddevalla kommuns energirådgivare: 
 

Hushållsstorlek Årsförbrukning 
1 person 2.500 – 3.000 kWh
2 personer 3.000 – 5.000 kWh
3 personer el. fler 6.000 – 8.000 kWh 

Förbrukningen är beräknad efter boende i flerfamiljshus. Disk- och 
tvättmaskin ingår inte i beräkningarna. I villa är förbrukningen högre. 
I bostäder där hyresgästen även svarar för kostnaden för uppvärmning och 
varmvatten beräknas den del av elförbrukningen som överstiger ovanstående 
riktvärden som bostadskostnad. 
 
Ansökan om bistånd till en räkning som förfallit till betalning inom en 
månad före tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som en skuld utan 
prövas som försörjningsstöd. Depositionskostnad vid tecknade av elavtal 
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kan beviljas om särskilda skäl föreligger efter samråd med enhetschef. 
Kostnaden beviljas mot återkrav mot elleverantören.  
 
Den kommunala energirådgivaren ska kontaktas för rådgivning om 
hushållets energiförbrukning överstiger beräknad medelförbrukning. 
 
Delegat: enligt medelförbrukning - handläggare, socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               över medelförbrukning - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Arbetsresor och motsvarande resor 

Försörjningsstöd ska utgå till arbetsresor med billigast möjliga färdsätt om 
arbetsplatsen inte ligger på gångavstånd från bostaden (4 km enkel väg). För 
personer som har barn i barnomsorgen, lider av sjukdom eller har andra 
arbetshinder kan man göra avsteg från avståndsgränsen. I begreppet 
arbetsresor innefattas även resor för att delta i åtgärder t.ex. arbetsmark-
nadsutbildning och sysselsättningsprojekt samt aktivt kunna söka arbete. 
Om kollektivtrafik kan användas lämnas bistånd motsvarande periodkort för 
vuxen eller ungdom. Ungdomspris gäller fram till den dag man fyller 20 år 
eller 26 år i vissa fall. Aktuell prisuppgift samt övriga korttyper, se 
www.vasttrafik.se.  
 
I undantagsfall kan bistånd utgå till driftskostnader för bil. Det kan t.ex. 
gälla yrkesutövare som förutsätts ha tillgång till bil eller då bilen är nöd-
vändig för resor till och från arbete. Det kan även vara motiverat att ersätta 
kostnader för bilresor för personer med handikapp eller sjukdom. Se även 
sid 33 ang. bilinnehav.  
 
Den som måste använda bil i arbetet eller för att ta sig till och från arbetet 
har i allmänhet möjlighet att få skattejämkning. Vid ansökan om bistånd ska 
beslutet om jämkning uppvisas. Beloppet för skattejämkning på grund av 
bilkostnaden räknas inte som inkomst då det är avsett att täcka faktiska 
driftskostnader för bilen. 
 
Bidrag till bilresor ska behandlas restriktivt. Vid beräkning av skäliga bil-
kostnader ska utgångspunkten vara den faktiska bensinkostnaden på orten 
för tillfället. Vid långvarigt behov av bistånd bör kostnad för skatt, 
försäkring och besiktning godkännas. Vid beräkning av körsträcka bör 
eventuella resor till och från barnomsorg inkluderas. Vid långvarigt behov 
av bistånd bör den sökande uppmanas att byta bostad/arbete om det skulle 
öka möjligheten att bli självförsörjande.  
 
Delegat: bistånd till busskort eller drivmedelskostnad - socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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               Bilkostnader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hemförsäkring  

Kostnaden för hemförsäkring är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Alla 
hushåll förutsätts ha hemförsäkring motsvarande grundskydd. Även rätts-
skydd bör ingå. Premien för hemförsäkring ska i första hand betalas 
månadsvis, vilket de flesta försäkringsbolag erbjuder. Nedanstående belopp 
kan tjäna som riktmärke. 
 

Hushållsstorlek Månadspremie Årspremie
  
1–3 personer 130 kr 1 560 kr
4–5 personer 140 kr 1 680 kr
6 personer och fler 150 kr 1 800 kr

 
Kostnaden har beräknats av Konsumentverket i samarbete med 
Konsumenternas försäkringsbyrå och avser hushåll i tätort med fler än  
50 000 inv. Premien avser hushåll som bor i lägenhet. Kontrollera att 
hushållet inte är ”dubbelförsäkrat” genom facklig organisation eller 
hyresvärd. Om det accepteras att sökanden bor i egen fastighet tillkommer 
skäligt belopp för villaförsäkring.  
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Fackföreningsavgift och medlemskap i a-kassa/alfa-kassa 

Avgift för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa är ett 
tilläggsbelopp till riksnormen. Bistånd ska utgå med det belopp som gäller 
för sökandens organisation. Är sökanden arbetslös eller långtidssjukskriven 
ska han undersöka om det finns möjlighet att få avgiften reducerad innan 
bistånd beviljas. 
 
För anställda betalas ofta avgiften genom avdrag på lönen. Kontrollera om 
avgiften även inkluderar olika former av försäkringar. För hemförsäkring 
gäller att avgiften ska rymmas inom riktlinjerna. För andra typer av 
försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring, ska inte bistånd utgå. 
 
Alfakassan är ett komplement till de organisationsanknutna a-kassorna med 
syfte att ge fler tillgång till inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. 
Ytterligare information ges på www.alfakassan.se. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
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Livsföring i övrigt 

Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses alla de olika behov som den 
enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte 
omfattas av försörjningsstödet. Besvärsrätt föreligger. 

Läkarvård och sjukvårdande behandling 

Faktiska, godtagbara kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandling 
är tilläggsbelopp till riksnormen. I de fall den enskilde väljer att gå till privat 
vårdgivare som ej är ansluten till Försäkringskassan och merkostnader 
uppstår utgår ej försörjningsstöd. Högkostnadsskyddet ska utnyttjas. Vad 
som ska ersättas bör avgöras med utgångspunkt i att syftet med vården ska 
uppnås. Försörjningsstöd till läkarvård omfattar kostnader för åtgärder som: 

 omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och avser sådan vård och 
behandling ett landsting är skyldigt att svara för enligt 1 och 3 §§ 
hälso- och sjukvårdslagen, även i de fall insatserna tillhandahålls av 
en privat vårdgivare 

 vidtas efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och 
 görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
Uppgift om aktuella patientavgifter, se: www.vgregion.se/patientavgifter.  

Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 
Högkostnadsskyddet är 1 150 kr för läkarbesök och sjukvårdande 
behandling under en tolvmånadersperiod. 
Högkostnadsskyddet omfattar patientavgifter för: 

 läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård) 
 sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad 

vård) 
 inkontinensartiklar för vilka landstinget har kostnadsansvar 

(personkrets: brukare med eget boende) 
 hembesökstillägg 
 gruppbesök 
 oralkirurgisk behandling. 

Högkostnadskort 
Vårdgivaren tillhandahåller högkostnadskort. Avgifter som patienten betalar 
för läkarbesök och sjukvårdande behandling ska noteras i 
högkostnadskortet. Det är patienten själv som får bevaka att detta sker och 
när högkostnadsgränsen uppnås. Mot uppvisande av originalkvitto eller 
kvitto på betalning av faktura kan avgifter noteras i kortet i efterhand.  

Frikort 
När patienten inom en tolvmånadersperiod har betalat patientavgifter upp till 
högkostnadsgränsen (1 150 kr 2020) utfärdas frikort som ger rätt till fri 
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sjukvård. Frikortet gäller tolv månader räknat från det första besöket som låg 
till grund för frikortet, d.v.s. den äldsta betalningen på högkostnadskortet. 

Bistånd till läkarvård och sjukvårdande behandling 
Personer som kontinuerligt uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om 
högkostnadsskyddet. Kostnader för patientavgifter ska verifieras genom 
notering i högkostnadskortet. Kvitton ska vara införda i högkostnadskortet 
och ska uppvisas när ansökan om ekonomiskt bistånd till läkarvård eller 
sjukvårdande behandling görs. Bistånd kan utgå innan högkostnadsskyddet 
inträder. Maximalt 1 100 kronor kan beviljas per vuxen person och år till 
läkarvård och sjukvårdande behandling inom öppenvård. I de fall den 
enskilde väljer att gå till privat läkare som ej är ansluten till 
Försäkringskassan och merkostnader uppstår utgår ej försörjningsstöd. 
 
Kostnader som debiteras för uteblivet besök berättigar inte till ekonomiskt 
bistånd. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Vårdavgift sluten sjukhusvård  
Avgift för barn och ungdomar t.o.m. 19 år:              0 kr 
Avgift vid sjukhusvård:                                    50/100 kr/vårddag, se nedan 
Kortperiodiskt högkostnadsskydd:                     1 500 kr 
 
(Högsta belopp per löpande trettiodagarsperiod.) Den som har hel 
aktivitetsersättning eller sjukersättning, och som är yngre än 40 år, betalar 
halv avgift under de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Efter dessa 30 
dagar är kostnaden 100 kronor per dag. Vårdavgiften kan betraktas som en 
kostnad för mat och logi. Avgiften är högre än posten för livsmedel som 
ingår i riksnormen. Vid biståndsberäkningen tas hänsyn till de merkostnader 
som förorsakats av vårdavgiften och ev. övriga merkostnader i samband 
med sjukfallet. Om vårdavgiften förfallit till betalning och sökanden inte 
varit berättigad till bistånd i samband med sjukhusvistelsen kan inte 
ekonomiskt bistånd utgå. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Sjukresor 
Västra Götalandsregionen ersätter vissa kostnader för sjukresor. Upplys-
ningar lämnas av Sjukreseenheten, Regionens Hus, Vänersborg,  
tel. 010-47 32 100. Information om sjukresor finns på: 
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
sjukresor-i-Vastra-Gotaland/  
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Ersättning kan utgå från regionen för resa vid: 
 sjukvårdande behandling  
 läkarvård 
 sjukhusvård 
 tandläkarbehandling 
 utprovning av handikapphjälpmedel 

 
Högkostnadsskydd inträder när kostnaden för sjukresor under en  
12-månadersperiod uppgår till 1 650 kr (2020). För barn inom samma familj 
gäller gemensamt högkostnadsskydd. Resor som understiger egenavgiften 
kan räknas till godo för högkostnadsgränsen. 
Egenavgiften för sjukresor upp till gällande högkostnadsskydd betraktas 
som ett tilläggsbelopp till riksnormen. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Kostnad för intyg 
I vissa fall tar VG-regionen betalt för utfärdande av intyg. I de fall begäran 
om intyg initieras av handläggaren bör kostnaden för detta beviljas.   

Receptförskrivna läkemedel  

Kostnaden för receptförskrivna läkemedel, läkemedel för födelsekontroll, 
förbrukningsartiklar för stomiopererade och förbrukningsartiklar som 
behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egenkontroll av 
medicinering är att betrakta som tilläggsbelopp till riksnormen. Fysisk 
aktivitet på recept innebär inte att sökande är berättigad till bistånd utöver 
riksnormen. Receptet medför att sökande får rabatter på idrottsanläggningar, 
gym, badhus mm. Kostnaden anses vara tillgodosedd genom posten lek och 
fritid. Se även https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-
fysisk-halsa/far--fysisk-aktivitet-pa-recept/  

Högkostnadsskydd för läkemedel 
Läkemedelsförmånen omfattar ovan uppräknade artiklar. 
Kostnadsreducering inträder när inköpen under en 12-månadersperiod 
överstiger 1 150 kr. Reducering sker stegvis. 
 
När egenavgiften uppgått till 2 300 kr inträder kostnadsfrihet för återstoden 
av tolvmånadersperioden. 
Registrering av gjorda läkemedelsinköp görs av apoteket, legitimation skall 
uppvisas i samband med inköp.  

Särskilda regler för barn 
Från och med 1 januari 2016 är läkemedel och varor som ingår i 
läkemedelsförmånerna kostnadsfria för barn under 18 år. 
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Möjlighet till delbetalning 
Det finns möjlighet att dela upp betalningen av läkemedelskostnaden. I 
första hand ska möjligheten till delbetalning utnyttjas. Har sökande 
betalningsanmärkningar går det i regel inte att få delbetalning. Avisering 
sker med 192 kr per månad tills hela beloppet är betalt. En aviseringsavgift 
på 20 kr/månad samt ränta tillkommer. Ytterligare köp inkluderas i 
delbetalnings-systemet. Varje vuxen i ett hushåll kan ha delbetalning, för 
barnen i hushållet räknas det gemensamt. Om inköp av läkemedel med 
delbetalning sker på olika apoteksföretag, kan den enskilde få två fakturor 
med delbetalning samma månad.   

Bidrag till receptförskrivna läkemedel 
Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkost-
nadsskyddet och möjligheten till delbetalning. Biståndet ska täcka den 
merkostnad som delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda 
läkemedelsinköp d.v.s. innan behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses 
som en godtagbar utgift. 
 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. 
receptspecifikation samt kassakvitto. 
 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, 
t ex pga allergi eller kraftiga biverkningar, och behov föreligger av ett 
ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är det 
sjukvårdens ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 
omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter 
särskild prövning. En förutsättning är att en läkarbedömning styrker 
behovet. 
 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- 
eller potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar 
kostnaderna utan den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte 
meningen att socialnämnden ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel 
utan vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks 
av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialnämnden göra en annan 
bedömning, till exempel efter samråd med en läkarkonsult. Tänk på att 
läkare har möjlighet att ansöka om att få vissa läkemedel att omfattas av 
högkostnadsskyddet 
 
Delegat: inom högkostnadsskyddet - handläggare, socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA  

Bidrag till ej receptförskrivna läkemedel 
Ej receptbelagda läkemedel anses ingå i posten förbrukningsvaror. Vid 
behov av läkemedel för behandling av t ex hårlöss eller mask kan undantag 
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göras efter särskild prövning. Tänk på att läkare kan förskriva receptfria 
läkemedel vid kontinuerlig användning/långvarigt behov av läkemedlet. De 
omfattas då av högkostnadsskyddet.  

Preventivmedel 
Preventivmedel är ett receptbelagt läkemedel som inte omfattas av 
högkostnadsskyddet.  Kostnad för preventivmedel kan beviljas efter en 
individuell bedömning. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef   
              AMA 

Tandvårdskostnad 

Rätten till bistånd begränsas inte till tandvård av enbart akut karaktär.  
En skälighetsbedömning får göras av kostnaden för ingreppet. Om den 
enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara av kortvarig art och 
denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta vägas in i 
bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara.  
 
För personer med långvarigt biståndsberoende (mer än ett år) kan bistånd 
utgå till regelbunden skälig undersökningskostnad. Det råder fri prissättning 
på tandvård. Priset på samma behandling kan således variera mellan olika 
vårdgivare. 

Tandvårdsförsäkringen 
Barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen har rätt till gratis tandvård  
t o m det år de fyller 24 år. När den unge fyllt 25 år räknade denne som 
vuxen och får betala ordinarie taxa.  

Det statliga tandvårdsstödet 
Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är 
tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett skydd 
mot höga kostnader.  
 
Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga 
tandvårdsstödet. Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning. 
Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika 
behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts. Patienten och tandläkaren 
kan välja en annan behandling än den som omfattas av tandvårdsstödet men 
då får patienten, om den är dyrare, betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk 
tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet. 
 
För vissa oralkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus är 
patientavgiften densamma som för hälso- och sjukvården. Avgiften får 
räknas med i högkostnadsskyddet för den öppna sjukvården (1 150 per  
12-månadersperiod 2020). 
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Grönt kort 
Grönt kort är ett intyg om nödvändig tandvård som ger den enskilde rätt till 
en undersökning per år samt förebyggande och nödvändig tandvård hos 
valfri tandläkare. För detta betalar den enskilde vanlig besöksavgift. Fasta 
broar, kronor och implantat beviljas normalt inte. 
 
Den som har omfattande hjälp från kommunen och är i behov av ett grönt 
kort ska vända sig till sin biståndsbedömare. Den som vårdas av anhöriga i 
hemmet och därför inte har någon kontaktperson i kommun, ska skicka en 
ansökningsblankett till Tandvårdsenhetens bedömningstandläkare. 
Läkarintyg som visar sjukdomen, medicinering och funktionsnivå ska 
bifogas.  Det gröna kortet ska visas upp vid varje tandläkarbesök.  

Besöksavgifter vid grönt kort 
 specialisttandläkare 300 kronor  
 allmäntandläkare 200 kronor  
 tandhygienist, tandsköterska, psykolog eller motsvarande 100 kronor 

 
Besöksavgift erläggs vid varje besök. Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor, 
kortet är samma som inom hälso- och sjukvården. 
 
Äldre och funktionshindrade som omfattas av den kommunala omsorgen 
och som har svårt att ta sig till tandläkare/tandhygienist kan få kostnadsfria 
hembesök där behov av tandvård fastställs. Kostnaden för 
tandvårdsbehandling är densamma som avgiften för öppen hälso- och 
sjukvård. 

Övrigt tandvård, t ex vid sjukhusvård eller institution 
Den som behöver tandvård under en begränsad tid som ett led i en 
sjukdomsbehandling (t.ex. patienter som behöver vara fria från infektion 
inför ett kirurgiskt ingrepp eller har en defekt i käke eller i ansiktet) gäller 
samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård. 
 
Patienter som är föremål för sluten sjukhusvård kan få akut tandvård genom 
sjukvårdens försorg. Den klinik som patienten är inskriven vid svarar för 
patientdelen av kostnaden. 
 
Tandvårdsförvaltningen vid sjukhuset kan i särskilda fall svara för 
patientdelen vid tandvårdsbehandling som är medicinskt motiverad. 
Kriminalvården svarar för akut tandvård för personer som är intagna på 
kriminalvårdsanstalt. 
 
LVM-hem svarar för akut tandvård för personer som är föremål för 
tvångsvård. Akut tandvård ingår även i vårdavgiften på § 12-hem. I 
fickpenningsbeloppet som beviljas vid institutionsvård ingår i normalfallet 
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kostnad för akut tandvård. Vid mer omfattande akut tandvård ska en 
individuell prövning alltid göras. Möjligheten till delbetalning hos 
tandläkaren ska beaktas.  

Bistånd till tandvårdskostnader 
Om behovet av tandvård varit akut accepteras tandläkarens åtgärd även om 
behandlingen genomförts före ansökan om bistånd. Kan behandlingen utan 
större olägenhet skjutas upp ska kostnadsförslag inhämtas. Obs. att 
sökandens samtycke krävs för att socialnämndens blankett ska kunna 
användas. Blankett försedd med handläggarens underskrift innebär att 
socialnämnden svarar för kostnaden för undersökning och erforderliga 
röntgenbilder. Vid utlämnade av blankett för kostnadsförslag ska datum för 
utlämnande framgå. 
 
Akut tandvård: Avser behandling av smärtsamma och/eller infektiösa 
tillstånd, traumaskador etc. 
 
Nödvändig tandvård: Avser nödvändig konserverande och protetisk bett-
rehabilitering för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och 
utseendemässigt godtagbart resultat. Komplicerade konstruktioner ingår ej. 
Behandlingen ska inte utesluta möjligheten för patienten att i ett senare 
skede få en optimal bettrehabilitering på egen bekostnad. 
 
Bistånd till nödvändig tandvård kan utgå till personer som varit långvarigt 
beroende av försörjningsstöd (minst ett år) eller levt på motsvarande 
inkomstnivå. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tand-
lossning. Det kan till exempel vara fluorbehandling, kostutredning och tand-
hygienistbehandling. I vissa fall kan även bettskena vara motiverad. 
Nämnden bör i regel grunda sin bedömning på behandlande tandläkares val 
av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nämnden bör väga 
in om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. 
 
Kostnadsförslag över 4 000 kr ska översändas till socialnämndens 
förtroendetandläkare, Anna-Karin Stenhamre, Box 26, 305 04 Haverdal, för 
bedömning. Även vid lägre kostnad än 4 000 kr för tandvård kan ibland en 
bedömning behöva göras, t ex vid upprepat behov av tandvård.  
 
Vid ansökningar från personer med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd 
ska hänsyn tas till hur inkomstförhållandena sett ut tidigare och framtida 
försörjningsförmåga. Sökandens möjligheter att själv genom delbetalning 
helt eller delvis stå för kostnaden måste beaktas. 
 
Nivåerna nedan gäller per tolvmånadersperiod och per person i hushållet. 
 
Delegat: max 25 % av basbeloppet (11 825 kr 2020) per 12-månadersperiod –  
               socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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              max. 50 % av basbeloppet (23 650 kr 2020) per 12-månadersperiod  
              - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
              optimal tandvård - KSO 

Glasögon/linser 

Glasögon och kontaktlinser kan ordineras som synhjälpmedel.  
 
Ersättning lämnas enligt särskilda regler för olika grupper. Ytterligare 
information ges på http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-
rattigheter/Glasogonbidrag/ 

Glasögon till vuxna 
Bistånd till glasögon/linser ingår i skälig levnadsnivå och prövas särskilt. 
För glasögon krävs recept från ögonläkare eller rekommendation av 
legitimerad optiker. Behov av progressiva glas ska styrkas av läkare eller 
legitimerad optiker. Bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är 
medicinskt motiverat och kan styrkas med läkarintyg. 
 
Sökanden ska inkomma med kostnadsförslag. Använd socialnämndens egen 
blankett (samtycke krävs). Bistånd beviljas till den faktiska kostnaden för 
synundersökning, standardglas och arbetskostnad. Kostnaden för färgade 
glas, AR/hård-behandling och fotokromatiska glas beviljas under 
förutsättning att behovet är styrkt. 
 
Om inte särskilda skäl föreligger ska paketpris tillämpas. Bidrag till bågar 
utgår med max. 2 % av basbeloppet (946 kr år 2020) om paketpris inte kan 
tillämpas. Hos vissa optiker lagas/ersätts skador på glas och båge som 
inträffar inom ett år från köptillfället av optikerns garanti. Tänk på att 
glasögon kan beställas till en lägre kostnad på internet om recept finns.  

Glasögon till barn  
Västra Götalandsregionen ger fr o m 1 mars 2016 bidrag för glasögon till 
barn och ungdomar i åldrarna 8–19 år. Bidraget ges för den faktiska 
glasögon- och linskostnaden. Bidragsbeloppet reduceras om glasögonens 
och linsernas kostnad är lägre än bidraget. Den enskilde betalar kostnaden 
som överstiger bidragsbeloppet samt synundersökning och tillbehör som till 
exempel glasögonbågar. Vissa optiker har förmånliga erbjudande såsom t ex 
gratis glasögon om recept från ögonläkare kan uppvisas eller om 
synundersökning betalas. Information om detta kan få från respektive 
optiker.  
 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 730 kr 2020) - socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Hemutrustning, husgeråd m.m. 

Bistånd till hemutrustning kan utgå på tre olika nivåer: 1. Grundutrustning, 
2. Förnyelse på grund av slitage och 3. Fullständig hemutrustning. 
Bistånd till hemutrustning ska bedömas restriktivt. För att utröna behovet 
bör hembesök göras. För flyktingar gäller särskilda bestämmelser för lån till 
hemutrustning, se nedan. Flyktingar som har möjlighet att få komplettering 
av hemutrustningslån genom CSN är ej berättigade till möbler och annan 
hemutrustning. 
 
Det är det individuella behovet som ska avgöra bidragets storlek. Om det 
redan finns viss hemutrustning eller om sådan kan anskaffas på annat sätt än 
genom bistånd, ska detta vägas in. Andra faktorer som har betydelse vid 
bedömningen är sökandens ålder och framtida försörjningsmöjligheter.  
 
Ungdomar som flyttar hemifrån är i normalfallet inte berättigade till bistånd 
utan förutsätts planera sin flyttning. Enligt Regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 
180) är det rimligt att en ung biståndssökande får godta en betydligt enklare 
standard på hemutrustning än vad som annars är fallet. Hänsyn bör tas till 
att unga biståndsökande i regel har goda möjligheter att skaffa hemut-
rustning som är begagnad eller som av annan anledning har ett lågt pris. För 
studerande ungdomar får det anses skäligt med boende i basutrustat student-
rum eller inackorderingsrum. 

1. Grundutrustning 
För personer som saknar grundläggande hemutrustning (startutrustning) och 
där bidragsbehovet bedöms vara kortvarigt kan hjälp utgå i begränsad 
omfattning. Utrustningens kvalitet kan vara relativt låg då sökanden efter 
hand förutsätts kunna komplettera och byta ut. Ungdomar under 25 år 
prövas individuellt och 10 % av basbeloppet kan tjäna som riktlinje. 
 
I grundutrustning ingår det absolut nödvändigaste i husgeråd, städutrustning 
(dammsugare kan beviljas separat), gardiner, mattor, sänglinne och möbel-
utrustning i kök och sovrum. 
 
Beloppen ska inte betalas ut schablonmässigt. En individuell prövning ska 
alltid ske. 

2. Förnyelse på grund av slitage 
Bistånd till förnyelse av hemutrustning kan utgå för att ersätta förslitna 
möbler, hemtextilier, husgeråd, städredskap etc. Det kan även avse repa-
ration av TV. 
 
Förhållanden som kan föranleda behov av förnyelse av hemmet kan t.ex. 
vara behov av större säng till växande barn och förnyelse av köksutrustning 
som gått sönder. Biståndet kan utgå till personer som långvarigt levt på en 
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nivå motsvarande bidragsnormen och som inte inom överskådlig tid själv 
kan tillgodose behovet. 
 
Bistånd ska inte betalas ut schablonmässigt. En prövning av behovet ska 
göras i varje enskilt fall. 

3. Fullständig hemutrustning 
Endast i undantagsfall beviljas bistånd till fullständig hemutrustning. Det 
kan t.ex. gälla personer som flyttar från särskilt boende till eget boende, 
eller flyttar ut från långvarig vistelse i familjehem eller behandlingshem. 
 
Delegat: max 20 % av basbeloppet (9 460 kr 2020) per 12-månadersperiod -    
               socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
               AMA 
               fullständig hemutrustning max. 75 % av basbeloppet (35 475 kr  
               2020) per 12-månadersperiod - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

TV 
Om behov föreligger kan bistånd beviljas för inköp av TV. Det kan t.ex. 
gälla barnfamiljer, personer med litet nätverk och personer som av hälsoskäl 
är hänvisade till sin egen bostad. En individuell bedömning skall alltid 
göras. Vid kortvarigt behov av bistånd ska möjligheten till att själv 
tillgodose behovet inom kort genom egna inkomster beaktas. 
 
Skälig kostnad för införskaffande av TV utgår från marknadspris, för 
närvarande ca 2 500 kronor. 
 
Om den enskilde innehar TV som går sönder kan inköp av ny TV vara ett 
billigare alternativ än reparation.  
 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 730 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 

Dator 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som 
behövs för att ett hem ska kunna fungera. Även radio, TV och dator med 
internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av 
behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn 
till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Dator med internet-
uppkoppling kan vara viktig för det skolarbete som görs hemma men också i 
sociala sammanhang barn och ungdomar emellan. Men hänsyn tagen till 
detta kan nämnden pröva behovet på samma sätt som för övrig utrustning 
till hemmet, dvs. i förhållande till om behovet kan tillgodoses på annat sätt 
och inom rimlig tid. 
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Skälig kostnad för införskaffande av dator utgår från marknadspris för en 
”basdator”, för närvarande ca. 2 500 kronor. Observera att i t ex de flesta 
friskolor samt på mellan- och högstadiet samt gymnasiet i Uddevalla erhåller 
alla elever lånedator eller iPad, dock ej i särskolan. Beslut är fattat att alla 
barn och unga i Uddevalla successivt kommer att erhålla dator eller 
motsvarande i grundskolan. Enligt dom i Kammarrätten 2017 bedöms barns 
lånedator kunna tillgodose även föräldrars behov, t ex för att betala räkningar 
mm.  
 
Delegat: max 15 % av basbeloppet (7 095 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 

Internet i hemmet 
Löpande kostnad för internetuppkoppling är, enligt dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen 2017, nödvändig för att en skälig levnadsnivå ska 
uppnås och bistånd utgår därför till detta. Skälig kostnad för 
internetuppkoppling bedöms motsvara cirka 130 kronor per månad. Se även 
sid 17–18 angående internetbank. 
 
Delegat: Handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Inköp av vitvaror 
Bistånd till inköp av t ex. spis, tvättmaskin och frys beviljas endast om 
särskilda skäl föreligger. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hemutrustningslån för flyktingar och vissa andra utlänningar 
Flyktingar och vissa andra utlänningar som flyttar in i en bostad kan ansöka 
om lån till hemutrustningen hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
Sökanden måste omfattas av kommunernas flyktingmottagande och ha fyllt 
18 år när han första gången togs emot i en kommun. Hemutrustningslån 
beviljas den som flyttar till en omöblerad eller möblerad bostad. Även den 
som är inneboende kan söka lån. Ansökan måste ske inom 2 år från 
kommunplaceringen. Denna möjlighet att bekosta hemutrustning ska prövas 
i första hand.  
 
Tillägg till tidigare lån kan beviljas inom två år om man vill utöka lånet upp 
till maxbelopp för sin hushållsstorlek eller om nära anhörig tillkommer och 
man vill utöka lånet upp till maxbelopp för den nya hushållstorleken. Till 
nära anhörig räknas make, maka, sambo och barn under 21 år. 
Kompletterande lån kan även sökas om familjen får barn inom 2 år från 
kommunplacering. Familjen ska i första hand uppmanas lån till 
spädbarnsutrusning hos CSN och uppvisa avslag från CSN om ekonomiskt 
bistånd enligt gällande riktlinjer i övrigt ska utgå. Kan familjen uppvisa att 
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de tagit maximalt lån, vilket 2018 uppgår till 35 000 kr ska de inte 
uppmanas att göra ansökan till CSN. Man kan också söka om utökning av 
lånet när man flyttar från möblerat till omöblerat boende. Lånet är 
amorteringsfritt i två år från första utbetalningen. 
 
Lån får högst beviljas till följande belopp: 
 

Antal  
personer 

Omöblerad max. belopp kr Möblerad/inneboende 

1 10.000 5.000
2, utan barn 15.000 5.000
2, varav 1 barn 20.000 5.000
3 25.000 5.000
4 30.000 5.000
5 35.000 5.000

 
För ytterligare information kontakta CSN. Hemutrustningslånet är avsett att 
täcka det fullständiga behovet av hemutrustning. 

Spädbarnsutrustning 
Observera att nyanlända kan söka kompletterande hemutrustningslån till 
spädbarnsutrustning via CSN, se sid. 82.  
 
Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse om 
familjen lever på en nivå som motsvarar försörjningsstödsnormen och inte 
på annat sätt kan få tillgång till behövlig utrustning. För ensamstående ska i 
möjligaste mån den andra förälderns betalningsutrymme att bidra till 
spädbarnsutrustningen utredas. Posten för personliga kostnader inom 
riksnormen för barnet bör ge utrymme för successiv komplettering. I 
grundutrustning ingår bland annat:  

 begagnad vagn med tillbehör 
 säng och sängutrustning 
 skötbädd med tillbehör 
 bärsele  
 bilbarnstol  
 tillbehör för matning inkl. matstol 
 utrustning för bad 
 de första kläderna 

 
Bidrag till grundutrustning betalas inte ut schablonmässigt utan prövas i 
varje enskilt fall. Vid syskons födelse behöver oftast endast mindre 
kompletteringar göras. 
 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 730 kr 2020) - socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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                max. 20 % av basbeloppet (9 460 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
                enhetschef, avdelningschef AMA 

Cykel och cykelhjälm  

För barn i skolåldern, som saknar cykel, tillämpas ett generöst förhållnings-
sätt vid ansökan. För yngre barn räknar man med att cykel köps begagnad 
men ett riktpris kan vara cirka 700 kronor. Beviljas bistånd till cykel ska även 
bistånd till cykelhjälm beviljas om detta saknas, rimlig kostnad är ca. 300 
kronor. Bistånd till cykel till vuxna kan beviljas när den enskilde t ex har 
långt till allmänna kommunikationer, maxbelopp 1 000 kronor. I första hand 
ska möjligheten att köpa begagnad cykel nyttjas.  

Körkort 

Innehav av körkort ingår ej i skälig levnadsnivå och bistånd kan ej utgå. I vissa fall kan 
körkortslån beviljas av CSN, se https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html.  
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 
AMA 

Kläder 

I riksnormen ingår ett belopp som avser att täcka det vardagliga klädbehovet 
för hela året och även tillbehör som väska, klocka och paraply. Det är endast 
om särskilda skäl föreligger som bidrag utöver norm kan utgå t.ex. vid stora 
viktförändringar eller anknytningar till nyanlända flyktingar som anländer 
till Sverige vintertid och saknar kläder för årstiden. En individuell prövning 
ska alltid göras.  
 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 365 kr 2020) - socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Arbetskläder 
Bistånd till arbetskläder kan utgå då särskilda kläder/skor krävs av 
arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Undvik inköp i 
yrkesbutiker som i regel är ett dyrare alternativ och billigare inköpsställen 
finns för godkända kläder/skor. 
 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 365 kr 2020) - socialsekreterare, 1:e  
               socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Studentmössa 
Kostnad för studentmössa räknas som godtagbar utgift vid normberäkning 
och bistånd kan utgå till rimlig kostnad, maximalt 700 kronor. Det är vanligt 
att leverantörer tar kontakt med elever via skolan. I regel är dessa 
studentmössor ett betydligt dyrare alternativ än om den enskilde själv köper 
via internet.  
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Legitimation 

Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort. Id-kortet kostar 400 kronor 
inklusive foto och avgiften betalas vid ansökningstillfället. Giltigt id-kort 
anses ingå i skälig levnadsnivå för vuxna personer. I enstaka fall har 
Migrationsverket ej hunnit leverera uppehållskort till sökande vid ankomst 
till Sverige. Då kan bistånd utgå till resa med kollektivtrafik till 
Migrationsverket för att få detta utfärdat.  
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
               AMA 

Resor 

Lokala resor 
Bistånd till lokala resor med allmänna kommunikationer kan beviljas om 
särskilda skäl föreligger. Det kan t.ex. gälla personer som har 
gångsvårigheter men inte är berättigade till färdtjänst, personer som behöver 
särskild stimulans för att ta del av samhällsservice eller hålla kontakt med 
det närmaste nätverket, barns resor till fritidsaktiviteter etc. I varje enskilt 
fall prövas behovet av typ av kort (kontoladdning, periodkort, etc.).  
 
Barn åker gratis t.o.m. 30 juni det år de fyller 6 år. Priset för ungdom gäller 
fram till den dag man fyller 20 år, i vissa fall 26 år. Den som är 20 år eller 
äldre, och har ett periodkort, får ta med tre personer under 20 år utan extra 
kostnad på alla Västtrafiks fordon inom Västtrafiks område. För aktuell 
prisuppgift se www.vasttrafik.se.  
 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och 
från skolan beviljas normalt sett inte, hänvisning ska göras till Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Ungdomar under 20 år kan köpa en s.k 
Fritidsladdning som gäller 100 dagar med all Västtrafiks trafik. 
Fritidsladdningen gäller på vardagar från klockan 14.00 till 04.00 och 
dygnet runt på helger och större skollov.  
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
               AMA 

Genomresa, hemresa 
Vistelsekommunens ansvar begränsas till att avse sådant som den enskilde 
behöver under sin vistelse i kommunen eller under hemresan. Detta gäller 
även nordiska medborgare. Om behoven kan tillgodoses genom att 
sökanden reser hem lämnas bidrag till reskostnaden med 
billigaste/lämpligaste färdsätt.  
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Övriga utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige, t.ex. 
turister eller affärsresande, har endast rätt till bistånd i en nödsituation. I 
första hand ska sökanden hänvisas till egen ambassad eller konsulat. 
 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Umgängesresor 
Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans 
med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att behovet tillgodoses. 
Umgängesföräldern har det primära ansvaret för reskostnaderna. Den andre 
föräldern ska delta i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till 
båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter (FB 6 kap. 15 b §). 
Bestämmelsen gäller inte vid växelvis boende.  
 
Umgängesföräldern kan få bistånd till högst två resor per månad till annan 
ort med billigaste färdsätt. Vid tveksamhet ska umgänget 
styrkas/kontrolleras. Barnperspektivet ska alltid beaktas vid bedömning och 
barnets behov av umgänge med föräldern ska vara avgörande.  
 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Rekreationsresa, semester 
Förutsättningen för att en barnfamilj ska beviljas bidrag till semestervistelse 
är att det föreligger ett klart uttalat behov av miljöombyte och rekreation. 
Gruppen som avses är barnfamiljer med sociala problem och som levt länge 
på försörjningsstöd. Med rekreation menas sådana aktiviteter som normalt 
hör ihop med semester såsom resor och vistelse på annan ort t ex för att 
träffa släktingar. Bidrag kan då utgå för resa till släktingar med buss eller 
tåg samt till logi. Om familjen är aktuell för insatser från Familjekontoret 
ska samråd alltid ske med barnets socialsekreterare innan bistånd beviljas. 
Detta i syfte att undvika att dubbelt bistånd utgår.   
 
För ensamstående/sammanboende utan barn ska behovet av rekreation vara 
synnerligen starkt, t ex vid långvariga medicinska eller sociala problem. 
Kostnaderna ska vara skäliga. Handläggaren ska förvissa sig om att 
rekreationsvistelsen kommit till stånd och motsvarar beviljat belopp. 
 
Bidrag till semester och rekreationsvistelse utom Norden ska inte beviljas. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Koloni- och feriehemsvistelse 

I den mån barn behöver koloni- eller feriehemsvistelse görs en individuell 
prövning av föräldrarnas ekonomiska vilja/förmåga att själva svara för 
insatsen. Barn som är utsatta för "sociala" risker ska vara den egentliga 
målgruppen. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Städkostnader 

Städ – eller saneringskostnad 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 
betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till städ- eller 
saneringskostnad ska därför behandlas skyndsamt och med ett generöst 
förhållningssätt. Beakta möjligheten till återkrav. Tänk på att den enskilde 
kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den enskilde.  
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 
ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, lokalvårdsservice.  
 
Delegat: max 50 % av basbeloppet (23 650 kr 2020) – 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 

Flyttstädning 
Flyttstädning ska normalt ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt 
och vänner. Om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl 
såsom t ex. avsaknad av nätverk bör bistånd utgå till skälig kostnad. Tänk på 
att den enskilde kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av 
den enskilde.  
 
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 
ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalservice.  
 
Delegat: max 25 % av basbeloppet (11 825 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 

Flyttkostnader 

Har sökanden godtagbara sociala eller medicinska skäl, för att uppnå skälig 
levnadsnivå, att flytta kan bidrag till flyttkostnaden beviljas efter sedvanlig 
prövning. Ersättning för milkostnad i egen eller lånad bil beviljas enligt 
gällande bränslepris. Avgift för hyrbil kan också utgå. Den sökande ska 
alltid själv stå för hyresavtalet. Om sökande inte har något kvitto pga. en 
bekant el. annan har hjälpt till är en rimlig kostnad maximalt 1 395 kronor, 
detta motsvarar den minsta kostnaden för att hyra en flyttbil. Behöver 
flyttfirma anlitas ska sökanden själv ombesörja att kostnadsförslag inhämtas 
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från minst två firmor. Var observant på att anlitad flyttfirma har gällande 
försäkring.  
 
Utflyttningskommunen svarar för flyttkostnaden, ev. uppehälle och hyra 
under första månaden. Sker ansökan efter inflyttningen ska 
inflyttningskommunen pröva ansökan. Har sökanden skuldsatt sig för 
flyttningen gäller samma överväganden som vid övriga skulder. Bedömer 
man att sökanden även efter flyttningen kommer att vara i behov av bistånd 
från socialnämnden bör inflyttningskommunen kontaktas före flyttningen. 
En sådan kontakt förutsätter den enskildes samtycke. 

Flyttning på grund av genomgripande renovering 
Orsakas flyttningen av att fastigheten ska genomgå en genomgripande 
renovering svarar hyresvärden som regel för såväl flyttkostnaden som vissa 
andra merkostnader. Utbetalade ekonomiska kompensationer skall ej 
medräknas som inkomst vid normberäkning. 

Flyttning av arbetsmarknadsskäl 
Arbetsförmedlingen kan ge ekonomiskt stöd/flyttningsbidrag till en person 
som är eller riskerar att bli arbetslös och som flyttar av arbetsmarknads-
politiska skäl. Information finns på www.arbetsformedlingen.se. 

Flyttning till annat land - asylsökande 
En asylsökande som inte får asyl kan få resan tillbaka betald av Migra-
tionsverket. Bidraget söks på särskild blankett som tillhandahålls av Migrations-
verket. Den asylsökande bör ha giltiga passhandlingar för inresa i hemlandet. 

Flyttning till annat land - flyktingar 
Flyktingar som önskar återvända till hemlandet eller bosätta sig i annat land 
kan få bidrag från Migrationsverket till skäliga resekostnader. För dem som 
ämnar återvända hem gäller att hemlandet utfärdat giltigt hemlandspass. För 
dem som önskar bosätta sig i annat land måste mottagarlandet ha utfärdat 
bosättningstillstånd. Flyktingar som blivit svenska medborgare kan inte söka 
detta bidrag. 
Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på: 
www.migrationsverket.se.  

Flyttning till annat land 
Ansökning om bistånd för flyttning till annat land kan beviljas om 
synnerligen starka skäl föreligger.  
 
Delegat flyttkostnader: max. 25 % av basbeloppet (11 825 kr 2020) –  
                        socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
                        avdelningschef AMA  
                      därutöver samt flyttning till annat land - 1:e socialsekreterare,  
                        enhetschef, avdelningschef AMA 
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Telefon 

Kostnader för abonnemangs- och samtalsavgifter för mobiltelefon och 
telefon och ingår i riksnormen. Bistånd till inköp, installation och flyttning 
av fast telefon ska prövas individuellt och särskilda skäl ska föreligga. Av 
betydelse är sökandens framtida försörjningsmöjligheter och den sociala och 
medicinska situationen. Vid behov av trygghetslarm krävs ej fast telefon, 
men den enskilde behöver ha en mobiltelefon för att vara nåbar av 
Trygghetslarmet.  
 
I första hand beviljas bistånd till mobiltelefon med kontantkort.  Ett riktpris 
för mobiltelefon kan vara ca. 300 kronor. 
 
Delegat: telefonabonnemang - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA        

Barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsavgiften är ett tilläggsbelopp till normen. Kommunen tillämpar 
maxtaxa. Skattepliktiga inkomster/ersättningar är avgiftsgrundande. De 
olika avgifterna finns på Barn och utbildnings hemsida. Avgiften debiteras 
12 månader per år och betalas månadsvis i förskott. Var uppmärksam på att 
den enskilde lämnat korrekta inkomstuppgifter.  
 
I tveksamma fall kontrollera med Barn och utbildnings handläggare att 
avgiften baserats på korrekt underlag (obs. medgivande krävs).  
 
Fr.o.m. höstterminen det år ett barn fyller fyra år erbjuds barnet avgiftsfritt 
en plats i förskolan under 525 timmar per år (15 timmar per vecka). 
 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin 
utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov 
av sådant stöd kan tillgodoses på annat sätt. När bistånd till skulder prövas 
ska barnets bästa särskilt beaktas. 
 
Delegat: löpande avgift - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 
               skuld - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 

Vid avgiftsberäkning inom äldreomsorgen förbehålls pensionären en 
grundgaranti.  Grundgarantin ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader 
och personliga behov inkl. läkarvård och medicin. 
 
De avgifter som kan komma i fråga är: 

 vårdavgift 
 avgift för trygghetslarm 
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 avgift för kost/matdistribution 
 hyra – boendeavgift 

 
I vissa fall kan den enskilde på grund av särskilda omständigheter få ett 
högre förbehållsbelopp. Kontakta avgiftshandläggare på sektion vuxen och 
funktionshinder för en bedömning av förhållandena. Är behovet av bistånd 
mer än tillfälligt dvs. att den enskilde inte klarar sin försörjning på grund av 
avgiften, ska kontakt tas med avgiftshandläggare för utredning av 
möjligheten att få avgiften jämkad. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Dubbelhyra vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild 
service 
Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorgen, sektion 
vuxen och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre 
månader om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras 
dubbelhyra och därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av 
med avgiftshandläggaren).  

Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten 
Avgifter inom socialtjänstens LSS- och rehabiliteringsverksamheter anses 
som godtagbara utgifter för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Reparation av hyreslägenhet 

Kostnad för reparation/onormalt slitage beviljas som regel inte. Onormalt 
slitage eller skadegörelse från hyresgästens sida kan ge värden rätt att 
begära att reparationskostnaden helt eller delvis betalas av hyresgästen. 
 
Frågan kan t.ex. aktualiseras när en hyresgäst önskar byta bostad för att 
sänka sin hyra eller när hyresvärden ställer betalning för reparation som 
villkor för att hyresgästen ska få behålla sin hyresrätt. 
 
Förefaller värdens anspråk oskäliga kan man vända sig till hyresgästfö-
reningen och begära en motbesiktning. Hyresgästföreningen agerar endast 
om hyresgästen är medlem. Blir frågan aktuell kan bidrag till medlemsavgift 
utgå. 
 
För BOG och RKL-lägenheter gäller särskilda regler. 
 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 555 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
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Studielitteratur 

Bistånd kan utgå till studielitteratur för studier som bedrivs av arbets-
marknadsskäl. På många utbildningar finns möjlighet att köpa begagnad 
litteratur. Inköp av kurslitteratur ska alltid styrkas med kvitto. Vid SFI-
studier kan bistånd utgå till t ex. lexikon. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef  
               AMA 

Advokatkostnader 

Rättsskydd 
Rättsskydd ingår i alla svenska hem-, villa- och bilförsäkringar och är avsett 
för kostnader vid privaträttsliga tvister. Vad rättskyddet omfattar framgår av 
försäkringsvillkoren. 

Rättshjälp 
Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den 
som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Lagen innehåller 
bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. För ytterligare information se 
www.dom.se (Domstolsverkets hemsida). 

Rådgivning 
Rådgivning är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att 
rättshjälp ska kunna beviljas. Rådgivning lämnas av advokat eller 
biträdande jurist på advokatbyrå i högst 2 timmar. 

Allmän rättshjälp 
Omfattas tvisten av rättskyddet utgår inte rättshjälp. Ansökan om rättshjälp 
sker hos advokat eller annan jurist som meddelar rättshjälp t.ex. i samband 
med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall 
eller den domstol där processen förs. Kostnaden för rådgivning får som 
regel den enskilde själv betala. För rättshjälpen utgår en egenavgift baserad 
på sökandens inkomst och förmögenhet. Bistånd kan endast i undantagsfall 
utgå till kostnader för juridisk konsultation. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Begravningskostnader  

Bistånd till begravningskostnader kan utgå då dödsboet helt eller delvis 
saknar tillgångar som täcker kostnaderna för en skälig begravning. Kost-
naden för städning och utflyttning av den avlidnes bohag ingår inte i vad 
som kan räknas som skälig levnadsnivå. Transportkostnad vid hämtning av 
bår i hemmet till bårhuset är en godtagbar kostnad utöver beloppet som kan 
beviljas som begravningskostnad. Kostnader för transport därefter ingår i 
begravningskostnaden. Begravningskostnader är en prioriterad skuld och 
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går före alla andra kostnader som dödsboet har att betala t.ex. hyra, privata 
skulder och avbetalningsskulder. 
 
Ansökan sker i den avlidnes namn och i den kommun där den avlidne hade 
sin hemvist vid dödsfallet. Det är oftast en nära anhörig som gör framställan 
men ansökan kan också göras av annan person eller myndighet som har 
befattning med dödsboet eller begravningen. 
 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska 
den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om 
den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 
dödsfallet inträffade. Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för 
kostnaderna. 

Kyrkoavgift 
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skatten en begravningsavgift, 
detta oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. Kyrkoavgift betalar den 
som är medlem i svenska kyrkan. Om den avlidne inte är medlem i svenska 
kyrkan och anhöriga väljer en traditionell begravning i kyrkan tillkommer i 
regel merkostnader (t ex hyra av kyrka, organist, vaktmästare). Bistånd ska 
ej utgå till dessa merkostnader.  

Dödsfall på grund av arbetsskada, olycksfall etc. 
Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till eller från 
arbetet har de efterlevande rätt till begravningshjälp från arbetsskadeför-
säkringen. Motsvarande gäller bl.a. den som deltar i arbetsmarknads-
utbildning, arbetsprövning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
Begravningshjälp utgår från det statliga personskadeskyddet om dödsfallet 
beror på en skada under militärtjänst, under vistelse på kriminalvårdsanstalt, 
§ 12-hem eller LVM-hem. Begravningshjälp administreras av 
Försäkringskassan.  

Begravningskostnad för barn 
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina underåriga barn. Det innebär 
att de även ska svara för kostnaderna för ett avlidet barns begravning. Vid 
biståndsbedömningen beaktas således även föräldrarnas inkomst- och 
förmögenhetsförhållanden. 

Kostnader som täcks av begravningsavgiften 
För den som vid sin död var folkbokförd inom en huvudmans (Uddevalla 
kyrkliga samfällighet) förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad 
för dödsboet tillhandahålla: 

 gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid 
av 25 år 

 gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och 
iordningsställande av öppnad grav 
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 transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet 
till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för 
gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten 
beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser 

 kremering 
 lokal för förvaring och visning av stoftet, samt 
 lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 

Om någon begravs i annan församling än där han eller hon varit folkbokförd 
regleras kostnaderna genom obligatorisk begravningsclearing. 

Bidrag till begravningskostnad 
Vad som menas med rimliga begravningskostnader får avgöras från fall till 
fall, kostnaden ska i regel dock ej överstiga ett halvt basbelopp. Hänsyn bör 
tas till familjetradition, olika religiösa och etniska gruppers speciella 
önskemål etc. Det finns idag möjlighet att tillgodose flertalet religiösa 
samfunds begravningsceremonier inom landet. Svenska kyrkan ansvarar för 
att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla oavsett samfunds-
tillhörighet. Bidrag utgår inte för transport till och begravning i annat land. 

Biståndsprövning 
Betalning av begravningskostnaden får som regel anstå tills boutredningen 
är klar (3 mån. efter dödsfallet). Tillgångarna i boet ska i första hand täcka 
begravningskostnaderna (Förmånsrättslagen 10 §). Detta innebär att 
tillgångarna ska avräknas från begravningskostnaden (riktbeloppet). Innan 
beslut fattas ska ha konstaterats att den avlidne inte har försäkringar som 
täcker begravningskostnaderna. Finns det anledning anta att ersättningar kan 
komma dödsboet till del i efterhand t.ex. genom skatteåterbäring, ska 
ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § avslås, besvärshänvisning lämnas och 
en prövning enligt 4 kap. 2 § ske. Av beslutet ska framgå om biståndet getts 
med återbetalningsskyldighet.  
 
Observera att även om det finns äktenskapsförord kan makar/ sammanboende  
vara försörjningsskyldiga för varandra avseende begravningskostnader.  
 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 555 kr 2020) - handläggare,  
               socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               särskilda kostnader därutöver enligt riktlinjerna - 1:e social-  
               sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA  

Gravsten 
Bidrag till inköp av gravsten kan utgå om dödsboet helt eller delvis saknar 
tillgångar. Utredning och prövning enligt ovan. 
 
Delegat: max. 20 % av basbeloppet (9 460 kr 2020) - handläggare, socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Dödsboanmälan  
Täcker inte tillgångarna i boet kostnaderna för begravning och tillhörande 
utgifter, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Den görs av 
socialnämnden. Dödsboanmälan kan inte ske om det råder oklarheter om 
boets tillgångar eller om dödsbodelägarna är oeniga. Ej heller om den 
avlidne efterlämnat fast egendom eller tomträtt.  
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
               avdelningschef AMA 

Kostnader i samband med närståendes begravning 
Bidrag med skäligt belopp kan utgå för resa till närståendes begravning 
inom Sverige och blommor i samband med begravning. Resan ska företas 
med billigaste färdsätt. I undantagsfall kan bistånd även beviljas till inköp 
av kläder. 
 
Som vägledning för kostnad för blommor cirka 500 kronor, vid krans kan 
högre belopp beviljas. Som närstående betraktas förälder och personer i 
förälders ställe, egna eller makes barn/barnbarn, make/maka/sambo, syskon, 
svär-, mor- och farförälder, svåger/svägerska. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Skulder 

Bistånd till skulder beviljas normalt aldrig, men kan beviljas om det skulle 
innebära allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden ej 
betalas, t ex. vid hyresskuld, elskuld, a-kassa eller barnomsorgsskuld. Den 
hjälpsökande måste i första hand utnyttja de möjligheter som kan finnas för 
att få skulden avskriven. 

Skuldsanering 
Skuldsaneringslagen ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att få en 
uppgörelse med sina fordringsägare. Ansökan om skuldsanering görs hos 
Kronofogden. För mer information se www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html.  
Konsumentsekreterare på Kontaktcenter ger budget- och skuldrådgivning samt 
upplysningar om hur man ansöker om skuldsanering. 

Hyresskuld 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 
betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till hyresskuld 
ska därför behandlas skyndsamt. Särskild hänsyn bör tas till ev. minderåriga 
barn, familjemedlemmarnas hälsotillstånd, bostadens betydelse för 
försörjningen liksom tillgången på bostäder. Se sidan 12 avseende 
barnperspektiv. 
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Om sökanden varit berättigad till, men inte sökt försörjningsstöd under den 
tid skulden uppkommit, kan bistånd utgå till hela eller delar av skulden. Har 
sökanden haft inkomster motsvarande skälig levnadsnivå eller uppburit 
ekonomiskt bistånd men inte betalat sin hyra kan biståndet ges mot återkrav.  
Uppgörelse med värden om avbetalning av hyresskulden där socialnämnden 
medverkar genom förmedlingsmedel kan vara en möjlighet. Kontaktcenter 
erbjuder hushållsekonomisk rådgivning. Tänk på möjligheten att betala via 
autogiro. 
 
Om stödinsatser inte har förutsättningar att lyckas eller inte ger resultat efter 
långvariga försök, kan frågan om god man eller förmedlingsmedel bli 
aktuell. God man utses av tingsrätten på begäran av den enskilde eller med 
dennes samtycke efter ansökan om eller anmälan om behov av god man 
lämnats till överförmyndaren. Har sökanden utan godtagbar anledning 
misskött hyresbetalningen vid upprepade tillfällen bör en restriktiv 
bedömning göras, även om det skulle innebära avhysning. Finns det 
minderåriga barn i familjen ska det framgå av utredningen hur 
bostadssituationen löses samt eventuella konsekvenser för dem vid en ev. 
avhysning. Se särskild rutin avseende hyresskuld och störningar i boendet. 
 
I de fall 4 kap. § 1 SoL inte är tillämplig utan bistånd till hyresskuld lämnas 
enligt 4 kap. § 2 SoL och sökandens inkomster väsentligt överstiger normen 
för försörjningsstöd, ska frågan om återkrav aktualiseras. Beslut om 
ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas ska vara skriftligt. Beslutet 
ska innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt 9 kap. § 2 
SoL utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den enskilde. 
 
Delegat: max 30 % av basbeloppet (14 190 kr 2020) - socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               max 75 % av basbeloppet (35 475 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver vid mycket brådskande situation avseende barnfamiljer –  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
               upprepad skuldsättning - KSO 

Elskuld 
Bistånd till elskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 
Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd 
till elskuld.  
 
Delegat: max 5 000 kronor - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  
               enhetschef, avdelningschef AMA 
              därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Barnomsorgsskuld 
Bistånd till barnomsorgsskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 
Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd till 
barnomsorgsskuld. En skuld kan uppstå pga. att den enskilde lämnat felaktiga 
inkomstuppgifter och blivit uppräknad efter kontroll av barn- och utbildnings-
förvaltningen.  Bistånd ska ej utgå om skuld uppkommit pga. detta.  
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Skuld på bankkonto, kontokort. 
Skuld på bankkonto eller kontokort uppkommer genom att kontot 
överskrides. Socialnämnden ska inte bevilja bidrag till denna typ av skulder. 

Privata skulder 
Bistånd till privata skulder beviljas i regel inte. Om den sökande varit 
berättigad till försörjningsstöd men tvingats ta privatlån till t ex. hyresskuld 
eller elskuld på grund av lång väntetid för besök hos handläggare eller varit 
förhindrad att uppsöka socialnämnden på grund av sjukdom eller dylikt kan 
bidrag utgå motsvarande det försörjningsstöd som skulle utgått från den 
tidpunkt behovet anmäldes. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Förmedlingsmedel 
En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av 
olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan 
han/hon hos socialnämnden ansöka om hjälp med att hantera ekonomin. Om 
ansökan beviljas lämnar den enskilde en fullmakt till nämnden på sin 
inkomst, t.ex. lön eller pension och i samråd med den enskilde gör nämnden 
en plan över vilka räkningar som den enskilde behöver nämndens hjälp med 
att betala. Resterande belopp hanteras av den enskilde själv. Fullmakten kan 
när som helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Insatsen kan även 
avslutas av socialnämnden.  
 
Skulle behovet bedömas långvarigt är god man/förvaltare alternativet. 
Förmedlingsmedel bygger ofta på att den enskilde kan ombesörja 
inlämnadet av handlingar själv. De utgifter som kan förmedlas är i princip 
endast räkningar såsom hyra, elräkningar, A-kassa samt barnomsorg. Vid 
första ansökan om förmedlingsmedel beviljas insatsen maximalt under sex 
månader, därefter omprövning minst en gång per år.  
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Böter 
Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd kan inte utgå för att undanröja en 
straffpåföljd. Om indrivning av skulden handläggs av kronofogde-
myndigheten ska sökanden hänvisas dit för utredning om betalningsförmåga 
och begäran om anstånd/upprättande av avbetalningsplan. 

Underskott på skattekontot (kvarskatt) 
Underskott på skattekontot orsakas vanligen av att man inte betalat skatt på 
sidoinkomster eller betalat för låg preliminär skatt. Det framgår av 
kontobeskedet från skattekontoret när underskottet ska vara reglerat. 
Den som begär omprövning eller överklagar ett beslut kan få anstånd med 
betalningen. Man kan också få anstånd om betalningsförmågan är nedsatt på 
grund av t.ex. arbetslöshet eller sjukdom. Man ansöker om anstånd hos 
Skattekontoret. 
 
Regleras inte skulden i tid skickas en betalningsuppmaning, därefter 
överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten.  
Den som under längre tid uppbär dagersättning i form av skattepliktiga 
socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetskassa kan få underskott på 
skattekontot på grund av att skatteuttaget är lägre än kommunens skattesats. 
För att undvika underskott bör personer som uppbär dessa förmåner mer än 
tillfälligt informeras om möjligheten att söka skattejämkning s.k. 
plusjämkning.  
 
Bistånd ska inte utgå till skatteskuld.  

Obetalda underhåll 
I föräldrabalken finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av 
underhållsbidrag. Förbehållsbeloppen innefattar underhåll för egen del, 
hemmavarande barn och i vissa fall även maka/sambo. Förbehållsbeloppen 
för underhållsskyldiga överstiger socialnämndens normbelopp. 
 
Dom eller avtal om underhåll kan, om vissa villkor föreligger, jämkas av 
rätten. Utgår underhållsstöd från Försäkringskassan kan den bidragsskyldige 
vända sig till Försäkringskassan och begära anstånd med att fullgöra 
återbetalningsskyldigheten om han på grund av den inte kan klara sin 
försörjning. Anstånd kan också beviljas med hänsyn till andra personliga 
förhållanden. Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år. Den 
bidragsskyldige kan också ansöka hos Försäkringskassan om att fordran 
efterges.  
 
Bistånd ska inte utgå vare sig till betalning av löpande underhåll eller till 
betalning av skuld på underhåll. 
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Skuld till Försäkringskassan m fl. 
Vid felaktiga utbetalningar från t ex. Försäkringskassan händer det ibland att 
en skuld uppstår och det felaktiga beloppet reglerar myndigheten etc. vid 
nästa utbetalning. Vid normberäkning skall ingen hänsyn tas till detta 
avdrag. Exempel på förekommande situationer är bostadsbidrag där den 
enskilde ej meddelat korrekta inkomster till Försäkringskassan.  

Skuld avseende receptförskrivna läkemedel 
Bistånd kan utgå till den löpande månatliga delbetalningen av receptför-
skrivna läkemedel även om sökanden inte var berättigad till bistånd när 
läkemedlen inhandlades. Månadskostnaden inkl. faktureringsavgift är en 
godtagbar kostnad vid normberäkningen. 
 
Om det uppkommit en skuld utöver den löpande månadsbetalningen kan 
försörjningsstöd utgå endast under förutsättning att sökanden varit 
berättigad till försörjningsstöd när delbetalningen skulle erlagts. 
 
Delegat: max 3% av basbeloppet (1 419 kr 2020) - socialsekreterare,  
               1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
               därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Återbetalning  

Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd 
utan att han eller hon är skyldig att återbetala det. De undantag som finns 
från denna princip regleras av bestämmelser dels i Socialtjänstlagen, dels i 
socialförsäkringsbalken, (SFB).  
 
OBS! Delegationsnivå återfinns på andra ställen i detta dokument samt i 
delegeringsordningen. 

Återkrav enligt socialtjänstlagen  

Reglerna om återkrav finns i 9 kap. SoL och delas upp i  
 återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt 

bistånd (1 §)  
 andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd (2 §).  

 
I 9 kap. 1 § SoL regleras den enskildes återbetalningsskyldighet av felaktigt 
eller för högt utbetalt ekonomiskt bistånd. Enligt paragrafens första stycke 
blir den enskilde återbetalningsskyldig om han eller hon har förorsakat den 
felaktiga utbetalningen.  
 
I paragrafens andra stycke framgår att om någon, i annat fall än vad som 
avses i första stycket, obehörigen eller med för högt belopp beviljats 
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ekonomiskt bistånd och skäligen borde ha insett det, får socialnämnden 
också återkräva vad som utbetalats för mycket.  
 
I 9 kap. 2 § SoL anges de fall som socialnämnden kan återkräva bistånd 
utöver vad som anges i första paragrafen. Enligt huvudregeln är bistånd en-
ligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med återbetalningsskyldighet. Första stycket 
anger när socialnämnden kan göra undantag från huvudregeln. 
Bestämmelsen nämner också bistånd som beviljats enligt 4 kap. 2 § SoL, 
som endast får återkrävas om det getts under villkor om återbetalning.  

Återkrav av bistånd som betalats ut på felaktiga grunder  
Socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde fått felaktigt eller 
med för högt belopp på grund av:  

 oriktiga uppgifter  
 underlåtenhet att lämna uppgifter  
 på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

utgetts obehörigen eller med för högt belopp. Det står i 9 kap. 1 § 
första stycket SoL.  

Den som har fått ekonomiskt bistånd genom att ha lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter, underlåtit att lämna uppgifter eller på något annat 
sätt förorsakat den felaktiga utbetalningen är skyldig att återbetala beloppet.  

Återbetalning  
Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte orsakade den 
felaktiga utbetalningen avsiktligt.  
 
Om nämnden konstaterar att den enskilde förorsakat den felaktiga 
utbetalningen är han eller hon skyldig att betala tillbaka. Det kallas strikt 
ansvar. Men socialnämnden kan ta hänsyn till orsaken till underlåtelsen eller 
beteendet när den prövar om återbetalningsskyldigheten inte ska gälla, enligt 
9 kap. 4 § SoL.  
 
Socialnämnden ska kunna återkräva bistånd som betalats ut på oriktiga 
grunder, även om personen inte kan få någon straffrättslig påföljd, om han 
eller hon avsiktligt eller vårdslöst lämnat oriktiga eller vilseledande 
uppgifter. Det framgår av förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 
1996/97:124 s. 97). Enligt regeringen bör bestämmelsen om återkrav inte 
påverka eller ersätta nämndens beslut att göra polisanmälan, om den 
enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.  
 
Om någon, i annat fall än som avses i paragrafens första stycke, tagit emot 
ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp, får 
socialnämnden återkräva vad som betalats ut för mycket. Det framgår av 9 
kap. 1 § andra stycket SoL.  
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Den enskilde blir bara återbetalningsskyldig om han eller hon har insett el-
ler skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Den enskilde kan 
till exempel ha fått samma belopp utbetalt två gånger för samma period trots 
att det endast finns beslut om en utbetalning. En utbetalning kan också ha 
skiljt sig från det belopp som den enskilde tidigare fått meddelande om i 
beslut.  

Bidragsbrott  
En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga 
uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är 
skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån 
felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 
bidragsbrottslagen (2007:612). Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, 
pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som bland 
annat kommunerna beslutar om enligt lag eller förordning.  
 
Myndigheter och kommuner ska anmäla till Polismyndigheten eller till 
Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har 
begåtts, enligt 6 § bidragsbrottslagen. Handläggning vid misstänkt 
bidragsbrott sker enligt särskild rutin, se rutinbeskrivning på Inblicken, 
Individ- och familjeomsorg, Rutiner och kvalitetssäkring.  

Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m.m.  
Enligt 9 kap. 2 § SoL får socialnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats  

 som förskott på en förmån eller ersättning  
 till den som är indragen i en arbetskonflikt  
 till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat 

råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 

Återbetalning  
Bestämmelsen anger när socialnämnden får återkräva bistånd som den 
enskilde fått enligt 4 kap. 1 SoL, utöver vad som anges i 9 kap. 1 § SoL. 
Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med 
återbetalningsskyldighet, men ovanstående exempel (1-3) anger när det går 
att göra undantag från huvudregeln. Den enskilde kan vara berättigad till 
ekonomisk hjälp medan han eller hon väntar på en förmån.  
 
Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till 
exempel löpande utbetalningar av pension, sjukersättning eller aktivitets-
ersättning, livränta, sjukpenning, föräldrapenning, 
vårdbidrag/omvårdnadsbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Andra 
ersättningar eller förmåner kan till exempel vara lön, arbetslöshetsersättning 
och studiestöd (RÅ 1987 ref. 103), eller utbetalningar av förmåner som den 
enskilde har rätt till men där en utbetalning är fördröjd, det vill säga förskott 
på till exempel nästa utbetalning av aktivitetsersättning, sjukpenning, 
bostadsbidrag eller underhållsstöd.  
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Bestämmelsen i 9 kap. 2 § SoL ger socialnämnden rätt att också återkräva 
ekonomiskt bistånd som någon fått när han eller hon hindrats från att 
förfoga över sina inkomster eller tillgångar på grund av förhållanden som 
han eller hon inte har kunnat råda över. Det kan handla om löner som inte 
betalas ut på grund av tekniska felaktigheter, en pågående 
arbetsmarknadskonflikt, till exempel inom bankväsendet, som medför att 
löner och andra ersättningar inte betalas ut eller liknande.  
 
Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt denna bestämmelse 
ska vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgifter om de omständigheter 
som ligger till grund för återbetalningsskyldigheten och vilken förmån eller 
ersättning det gäller, och den enskilde ska ha fått meddelande om beslutet. 
Socialnämnden behöver kunna styrka att den enskilde verkligen har 
delgivits beslutet, om nämnden väcker talan om återbetalning i 
förvaltningsrätten.  

Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning  
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 
det finns skäl för det. Det beviljas då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 
Socialnämnden får bara återkräva sådan hjälp om nämnden också gett den 
under förutsättning om återbetalning.  
 
Det är viktigt att socialnämnden försäkrar sig om att den enskilde vet om att 
han eller hon ska återbetala biståndet, och att det finns en tydlig 
överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt 
återbetalningen ska ske.  

Talan hos förvaltningsrätten  
Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som 
avses i 9 kap. 1 och 2 §§ SoL, kan socialnämnden väcka talan om ersättning 
hos förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL. Talan måste i så fall 
väckas inom tre år från det att biståndet betalades ut. Men förvaltningsrätten 
får inte bifalla socialnämndens krav om den ersättningsskyldige genom att 
återbetala kostnaden eller en del av den inte kommer att klara sin försörjning 
eller sin livsföring i övrigt, eller om annars synnerliga skäl talar emot 
ersättningsanspråket (9 kap. 3 § andra stycket SoL).  
 
Innan talan väcks måste socialnämnden på nytt utreda den enskildes 
möjlighet att återbetala det ekonomiska biståndet. En sådan utredning gör 
nämnden på samma sätt som andra utredningar om ekonomiska 
förhållanden. Det som ska utredas är alltså om den enskilde kan klara sin 
försörjning och livsföring i övrigt om nämnden vidhåller sitt 
ersättningsanspråk.  
 
Det är socialnämnden som ska visa att den enskilde kan återbetala det 
ekonomiska biståndet (jfr RÅ 1993 not 322). Om det inte går, kan nämnden 
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överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § SoL. Det är den enskildes situation vid 
tiden för återbetalning som är avgörande i dessa fall.  
 
Nämnden ska även ta hänsyn till om den enskilde har fått ett skriftligt beslut 
om återbetalningsskyldighet och om han eller hon har delgivits beslutet. Ett 
beslut om eftergift går inte att överklaga (prop. 1996/97:124 s. 192).  
 
Om den enskilde inte lämnar uppgifter om sin ekonomiska situation och 
socialnämnden inte kan få uppgifter på annat sätt, kan socialnämnden ändå 
väcka talan hos förvaltningsrätten. Då avgör domstolen om den enskilde ska 
återbetala biståndet eller inte. 
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Angående Uddevalla kommuns överenskommelse med 

CRCC, China Railway Construction Company 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i en skrivelse till kommunstyrelsen önskat svar på hur det 
säkerställs att det sker en juridisk avstämning innan överenskommelser och eventuella 
avtal tecknas med vänorter eller liknande samarbetspartners. Vidare önskar revisorerna 
svar på hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med 
vänorter och andra samarbetspartners är politiskt förankrade och förenligt med 
Uddevalla kommuns intresse. Frågeställningarna har uppkommit mot bakgrund av att 
Uddevalla kommun ingått en överenskommelse med China Railway Construction 
Company (CRCC).   
 
Angående möjligheterna till juridisk avstämning innan överenskommelser och 
eventuella avtal har kommunen tillgång till en kommunjurist som på förfrågan ger 
juridisk rådgivning inom kommunen. Ansvaret att se till att en överenskommelse eller 
ett avtal har bärighet rent juridiskt ligger slutligen på den eller de personer som 
undertecknar en handling. Med de resurser som finns idag för juridisk konsultation 
inom kommunen finns ingen möjlighet att ha en konstruktion där alla 
överenskommelser och avtal per automatik går genom kommunens jurist. Det är även 
tveksamt om detta är ett behov då vissa överenskommelser är av enklare karaktär där 
det inte kan anses finnas behov av en juridisk granskning vid varje enskilt tillfälle. 
Kommunen har även upphandlade juristtjänster som kommunen kan använda sig av för 
granskning av avtal och överenskommelser.  
 
När det gäller hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med 
vänorter och andra liknande samarbetspartners är politiskt förankrade så sker det på 
flera sätt. För kommunens sju vänorter har kommunfullmäktige utsett en 
vänortskommitté där samtliga partier finns representerade. Ordförande i 
kommunfullmäktige är även ordförande i vänortskommittén. När en överenskommelse 
eller avtal redigeras eller ingås tas ett förslag från tjänstemannasidan upp för diskussion 
och granskning i vänortskommittén där den politiska förankringen sker. Därefter träffas 
eller redigeras överenskommelsen eller avtalet med vänorten. Avseende 
överenskommelser/avsiktsförklaringar med utländska delegationer i övrigt, som t.ex. 
den med CRCC, kan noteras följande. En sådant dokument som det nu aktuella är att se 
som ett första steg för att insamla kompetens inför en dialog på politisk nivå i 
kommunen kring de aktuella frågorna. Mot den bakgrunden har vid tidpunkten för 
undertecknade av det ej bindande dokumentet någon bred politisk förankring inte 
ansetts nödvändig. Frågan har hanterats av kommunstyrelsens ordförande och presidiet 
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enligt den kutym som sedan tidigare gällt i Uddevalla kommun. I omedelbar anslutning 
till att undertecknandet skett informerades kommunstyrelsen i sin helhet. 
 
Upplysningsvis presenterade kommundirektören under budgetdialogen 2019 ett förslag 
om att kommunens samtliga avtal skulle samlas under kommunstyrelsen. En diskussion 
om hur dessa frågor bör hanteras pågår för närvarande inom Uddevalla kommun. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att denna tjänsteskrivelse ska utgöra svar till 
kommunens revisorer. 
    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 200113 (KS 2019/00933) 
Skrivelse från kommunens revisorer, 191220      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anta denna tjänsteskrivelse som svar till kommunens revisorer. 
 
   
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Lennernäs 
Kommundirektör Avdelningschef juridik och 

administration 

Skickas till 
Kommunens revisorer 
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Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunstyrelsen 

För kännedom till: Kommunfullmäktige 

 

 

  

  

  

Angående Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC 

 

Mot bakgrund av att Uddevalla kommun ingått en överenskommelse med China 

Railway Construction Company (CRCC) har kommunrevisionen fört en dialog med 

kommunstyrelsens presidium och kommundirektör avseende ärendets inriktning samt 

beslut om att ingå överenskommelsen. Kommunrevisionen har därtill tagit del av 

undertecknad överenskommelse. 

 

Av överenskommelsen framgår sammanfattningsvis att denna är ett första steg i att föra 

en dialog kring hur Uddevalla kommuns infrastruktur kan utvecklas. CRCC:s del i 

överenskommelsen är att beskriva risker och möjligheter för Uddevalla kommuns 

utveckling samt ge förlag på lösningar inom detta område. Överenskommelsen innebär 

inte några krav eller ekonomiska förpliktelser mellan parterna. Överenskommelsen är 

giltig i två år. Från Uddevalla kommun har överenskommelsen undertecknats av 

kommunstyrelsens ordförande (KSO).  

 

Utifrån kommunrevisionens dialog med kommunstyrelsens presidium och 

kommundirektör framgår att syftet med överenskommelsen har varit att framgent utbyta 

erfarenheter kring infrastrukturprojekt, utan någon form av förpliktelser. Avstämning 

med juridisk kompetens skedde enligt uppgift i efterhand. Av dialogen framgick vidare 

att Uddevalla kommun har flera avsiktsförklaringar med exempelvis vänorter för att 

utbyta erfarenheter. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har inte rätten att ingå 

varken överenskommelser eller avtal delegerats till KSO. 

 

Då det inte tydligt framgår under vilka villkor som kommunen får fatta beslut rörande 

samarbeten eller överenskommer med vänorter eller motsvarande ser 

kommunrevisionen en risk för att samarbeten ingås som inte är politiskt förankrade. Om 

det inte tydligt framgår på vilket sätt en juridisk avstämning ska ske innan 

överenskommelser av denna typ tecknas medför det därtill en risk att kommunen ingår 

förpliktelser som inte är önskvärda.  
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Mot bakgrund av detta önskar kommunrevisionen svar från kommunstyrelsen på 

följande frågeställningar: 

 

• Hur säkerställs att det sker en juridisk avstämning innan överenskommelser och 

eventuella avtal tecknas med vänorter eller med liknande samarbetspartners? 

• Hur säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med vänorter 

och andra samarbetspartner är politisk förankrade och förenligt med Uddevalla 

kommuns intresse? 

 

Svaret önskar skriftligen till thomas.edin@se.ey.com senast den 18 februari 2020. 

Kommunrevisionen ämnar vidare att redovisa kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige.  

 

Uddevalla den 20 december 2019 

 

För kommunrevisionen  

 

 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand    

Ordförande    Vice ordförande 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-14 Dnr KS 2019/00923 

  

 

Handläggare 

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

 

Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden inkom 2019-12-19 med beslut om inrättande av 
referensgrupp för bestämmelser för föreningsbidrag samt förslag till kommunstyrelsen 
om sammansättning av referensgruppen och förslag om att kommunstyrelsen ska stå för 
eventuella arvodeskostnader för referensgruppen.  
 
Bakgrunden till ärendet är att kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019-2021 gavs i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag. Utredningen är genomförd och avrapporterades till nämnden i 
juni 2018. Arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag ska påbörjas under januari 2020.  
 
Referensgruppens roll ska vara att lämna synpunkter på de nya bestämmelser kring 
föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen arbetar fram. Referensgruppen ska 
få utbildning i hur föreningsbidragen är utformade och fungerar idag. Vidare ska en 
workshop genomföras med referensgruppen, där deltagarna har möjlighet att framföra 
önskemål om bidragens framtida utformning. Referensgruppen föreslås ha 
representation från de partier som ingår i kommunfullmäktige. Deltagarna bör inte vara 
föreningsanslutna till förening i någon av de kategorier som bidragen syftar till. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att en målsättning för 
arbetets färdigställande fastställs, innebärande att beslut ska kunna fattas av kultur- och 
fritidsnämnden i juni 2020.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-27. 
Förvaltningschefen för kultur- och fritids skrivelse 2019-10-10.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana respektive parti representerat i kommunfullmäktige att till kultur- och 
fritidsnämnden omgående nominera en person till referensgruppen, 
 
att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter i 
referensgruppen, 
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att uppmana kultur- och fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättning att beslut 
om nya styrdokument för föreningsbidrag ska fattas under juni månad 2020.     

 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige 



 
 

Delegationsbeslut 
Kultur och fritid 

1(2) 

2019-11-27 Dnr: KFN 2019/00175 

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 
Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

 

Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Delegationsbeslut enligt delegation nr 1 om inrättande av 

referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Enligt Kultur och fritidsnämndens delegationsordning, kan ordförande besluta å Kultur 
och fritidsnämndens vägnar enligt 6 kap. § 39 Kommunallagen i ärenden som 
nödvändigtvis måste avgöras och inte kan vänta till nästa nämndsammanträde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag 
(KF ÖS 5). Utredningen är genomförd och avrapporterad till Kultur fritidsnämnden i 
juni 2018. Arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag påbörjas under januari 2020.  
 
En politisk referensgrupp ska utses, vars roll ska vara att lämna synpunkter på de nya 
bestämmelser kring föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen arbetar fram. 
Referensgruppen ska få utbildning i hur föreningsbidragen är utformade och fungerar 
idag. Vidare ska en workshop genomföras med referensgruppen, där deltagarna har 
möjlighet att framföra önskemål om bidragens framtida utformning.  
 
Referensgruppen föreslås ha representation från de partier som ingår i 
kommunfullmäktige. De förtroendevalda som ska ingå i referensgruppen kan 
företrädelsevis föreslås till kultur och fritid av partierna.   
 
 
Beslutsunderlag 
Brev, 2019-11-12. Föreningsbidrag, ändringar i bidragsnormerna 
Skrivelse, 2019-10-10, utreda och föreslå eventuella ändringar av föreningsbidrag 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inrätta en politisk referensgrupp, med 
representation från de partier som ingår i kommunfullmäktige, för arbetet med att utreda 
och föreslå eventuella ändringar av föreningsbidrag.  
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att de politiska partierna utser 
deltagare till referensgruppen. Deltagarna bör inte vara föreningsanslutna till förening i 
någon av de kategorier som bidragen syftar till.  
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Kultur och fritidsnämnden föreslår att eventuella arvoden till deltagarna i 
referensgruppen ska belasta kommunstyrelsens budget. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
 
Monica Bang Lindberg, ordförande kultur och fritidsnämnden 
 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 
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förvaltning  

avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

postadress gatuadress 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-postkulturfritid@uddevalla.se  

Utreda och föreslå eventuella ändringar av 

Föreningsbidrag 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 5). Utredningen är genomförd och 
avrapporterad till Kultur fritidsnämnden i juni 2018. Förvaltningen gör 
bedömningen att arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag kan påbörjas under våren 2020. Uppdraget 
kommer att ske i flera steg med början med Anläggningsbidrag och 
Lokalbidrag. 
 
” Ändamålet med anläggningsbidraget är, att medverka till att förening eller 
sammanslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad 
verksamhet för barn och ungdomar på och i för sitt ändamål säkra och bra 
anläggningar och lokaliteter” 
 
” Ändamålet med lokalbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning 
av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för barn och 
ungdomar i för sitt ändamål säkra och bra lokaliteter.” 
 
I nästa steg bör vi titta över Aktivitetsbidrag.  
 
” Ändamålet med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar ges likartade och 
goda förutsättningar att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och 
utvecklas i gemenskap kring ett intresse.” 
 
Förslag på prioritering: 

1. Anläggnings- och lokalbidrag (7–20 år) 
2. Aktivitetsbidrag (7–20 år) 
3. Bidrag till Kulturförening 
4. Bidrag till social förening, - länkförening, - väntjänst och kontaktverksamhet, -

samt funktionsrätts förening (f.d. handikappförening) 
5. Utvecklingsbidrag (7–20 år), -och Förbättrings- och utrustningsbidrag (7–20 år) 

 
Förslag på upplägg 

 

En politisk referensgrupp utses med representation från de partier som är representerade 
i Kommunfullmäktige men helst inga som är föreningsanslutna i någon av de kategorier 



 

 
 
 

 2 (2) 

datum 

 

 

 

      

     

    

  

som bidragen syftar till. 
 
Ett utbildningspaket till de förtroendevalda sätts ihop med innehåll; Vilka bidrag har vi 
idag? Hur är de utformade? Vilka synpunkter har vi fått på dem? 
 
Workshop-vad vill ni med bidragen? 
 
Sisu får i uppdrag att ha föreningsdialog med samma innehåll som de förtroendevalda 
haft vad gäller anläggnings- och lokalbidragen samt aktivitetsstödet.  
 
Utifrån WS resultaten arbetar Kultur och fritidsförvaltningen fram förslag som 
presenteras för referensgruppen. 
Kultur och fritidsnämnden hålls informerade om hur processen går samt hur förslag till 
eventuella förändringar är. 
 
Kultur och fritidsnämnden fattar beslut om de reviderade bidragsformerna allt eftersom 
de är klara. 
 
 
 
Uddevalla den 10 oktober 2019 
 
 
Katarina Hansson 
Förvaltningschef Kultur och fritid 
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Handläggare 

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

 

Lokalförsörjningsplan 2020-2030 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan 2020-2030.  
 
Planen är framtagen enligt lokalprocessen och av lokalförsörjningsgruppen i vilken 
representanter för samtliga förvaltningar ingår. Förslaget är behandlat i 
kommundirektörens ledningsgrupp.  
 
Kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat 
beslut om lokalförsörjningsplan för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har inga investeringar, utöver reinvesteringar och därmed har frågan inte behandlats av 
nämnden. Kommunledningskontorets förslag till lokalinvesteringar behandlas i 
kommunstyrelsen i detta ärende. 
 
I planen redovisas dels investeringar som är beslutade av fullmäktige (i flerårsplan) och 
beställda för genomförande av ansvarig nämnd, dels investeringar som är beslutade av 
fullmäktige men ej beställda för genomförande. Dessutom redovisas förslag till 
investeringar som avser schablonberäknade objekt och som föreslås läggas in i 
investeringsbudgeten. Slutligen redovisas objekt där förstudie pågår eller ska påbörjas 
inom planperioden. 
 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10. 
Lokalförsörjningsplan 2020-2030.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lokalförsörjningsplan 2020-2030 som underlag för budget i flerårsplan 
2021-2023.     
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Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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Lokalförsörjningsplan  
Uddevalla kommun 
 
0. Sammanfattning och förslag på åtgärder 

 
Denna Lokalförsörjningsplan skall ge en bild av behovet av lokaler för kommunens förvaltningar de 
kommande tio åren. Planen skall också ligga till underlag för att upprätta kommande investeringsplan. 
För att tillgodose behovet av förändringar, bibehållen status av fastigheterna samt politisk vilja av att 
förändra har lokalförsörjningsgruppen tagit fram ett antal förslag på åtgärder enligt nedan. 
 
Lokalförsörjningsgruppen har utifrån förvaltningarnas behov sammanställt ett förslag på prioriterad 
investeringsplan för de kommande 10 åren. Se bilaga 1. Observara att belopp i investeringsplanen är 
preliminära i flera fall, vi har använt oss av referensvärden i de objekt det varit möjligt. Även exaktheten 
i tidplaner varierar. För flera objekt krävs förstudie och djupare analyser för att redovisa mer exakta 
kostnadskalkyler och tidplaner. 
 
Investeringarna är prioriterade utifrån följande faktorer: 

 

• Stor effekt i förhållande till investeringen 

• Snabb effekt 

• Politiska beslut 

• För att lösa arbetsmiljöproblem eller liknande 
 

 

0.1 Förslag på åtgärder ej med i investeringsprioritering 
 
Socialtjänsten 
 
I kommande kommunala och privata byggnationer av flerbostadshus har socialtjänsten för avsikt att 
analysera möjligheten att uppföra grupp- eller serviceboenden i enlighet med investeringsprioriteringen.  
I anslutning till investeringar eller förhyrningar i gruppboenden uppstår behov av lokaler för daglig 
verksamhet. Då målgruppen bestämmer vilken typ av daglig verksamhet som behövs kommer flertalet 
av dessa att förhyras internt eller externt och är därför inte upptagna i investeringsprioriteringen. Vid 
internförhyrning i befintlig lokal eller extern förhyrning faller behovet av investering bort. 
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1. Inledning 
 
Denna Lokalförsörjningsplan gäller för Uddevalla kommuns förvaltningslokaler avsedda för kommunens 
kärnverksamheter utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid, samhällsbyggnad, kommunledning 
samt räddningstjänst.  
 
Kommersiella lokaler med externa privata hyresgäster för industri och kontor ingår ej i denna 
redovisning. 

 
1.1 Bakgrund 

 
Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor men genom 
beslutade Riktlinjer för lokalförsörjning (Ua FS23/2006, Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 
2006, § 175) så fastslogs intentionerna för lokalförsörjning.  Denna lokalförsörjningsplan är ett resultat 
av det fortsatta arbetet i dessa frågor.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med lokalförsörjningsplanering är att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler 
och sin lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. 
 
En lokalförsörjningsgrupp har bildats vars syfte (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) skall vara att: 

- samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna 
- vara stöd till lokalbehövande förvaltning 
- initiera interna lokalbyten 
- öka nyttjandet av kommunala byggnader 
- föreslå ändringar i lokalprogrammet 

 
1.3 Målsättning 

 
Det övergripande målet för lokalresursarbetet skall (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) ”att använda kommunens 
resurser på bästa sätt”. 
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2. Förutsättningar för strategisk lokalförsörjningsplanering 
 
2.1 Övergripande 

 
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar 
det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att 
minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det 
angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter 
kontinuerlig strategisk lokalförsörjningsplanering. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen kan innebära investeringar samt avyttringar av skiftande storlek. 
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens 
budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings och 
likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. 
Enligt kommunens författningssamling ska den nämnd som äskar investeringsanslag 
även redovisa förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av 
investeringen. 
Investeringar får utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande 
nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget alternativt via ökat kommunbidrag. 

 
En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar 
och huvudmannaskap. Det övergripande målet ska vara att använda kommunens 
resurser på bästa sätt. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till kommunens årliga verksamhetsplanering och 
Budgetprocess enligt punkt 5 ”Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun” nedan.  

 

2.2 Tidigare beslut om riktlinjer för lokalförsörjning 
 
Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för lokalförsörjning” genom beslut i Kommunfullmäktige den 
14 juni 2006, § 175, (Ua FS23/2006). 
 
I dessa riktlinjer finns antaget hur kommunens arbete kring lokalförsörjning skall bedrivas utifrån:  

• Lokalförsörjningsplan och organisation för arbete med lokalförsörjning 

• Förslag till modell för kommunens fastighetsinnehav 

• Lokalförsörjningsgrupp  

• Lokalpool 

• Ansvarsfördelning 

• Inhyrning av externa lokaler  

• Uppsägningstider och uppsägningsbar enhet  

• Andrahandsuthyrning 
 

Denna lokalförsörjningsplan har sin grund i dessa riktlinjer och är ett resultat av fortsatt 
utvecklingsarbete i dessa frågor. Uppdatering och revidering av riktlinjer för lokalförsörjning kommer att 
ske under 2019. 
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2.3 Tidigare beslut om riktlinjer för internhyra 
 
Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för internhyra” genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 
november 2018, § 283. 
 

Riktlinjer för internhyra syftar till att ge förutsättningar för en god lokalförsörjning, en effektiv 

fastighetsförvaltning och därigenom medverka till god ekonomisk 

hushållning i kommunens verksamheter. Riktlinjerna reglerar främst hyresförhållandet för kommunens 

egenägda lokaler utifrån följande: 
 

• Hyresmodell 

• Framräkning av driftkostnad 

• Framräkning av kapitalkostnad  

• Principer för hyressättning för nya objekt samt vid återinvesteringar  

• Gränsdragning och ansvarsfördelning  

• Gränsdragning i samband med ombyggnader  

• Kontraktsvillkor 

• Tilläggsavtal  

• Uppsägning  

• Hantering av lediga lokaler (Lokalbank)  

• Överskott och underskott  
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3. Policy för lokalanvändningen 
 
3.1 Övergripande 
 
Kommunen ska ha en övergripande lokalförsörjningsplan som samordnas med kommunens 
planerade verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar i huvudsak för anskaffning och 
förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i 
första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar fysiska och 
ekonomiska konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 
 
 

3.2 Nyinvestering i lokaler 
 
Investeringar i nya lokaler ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt 
lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt 
fastighetsbestånd. 
 
Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av 
lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. För mer information se ”Riktlinjer för internhyra” 
antagna genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 november 2018, § 283. 
 
 

3.3 Effektivhet och flexibilitet 
 
Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att 
underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem 
eftersträvas. Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga 
lokalbehov ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom 
extern förhyrning. 
 
 

3.4 Tecknade av avtal och avveckling av lokaler 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tecknar hyresavtal för kommunens räkning. 
Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska kontoret förstahandshyresgäst och hyr 
sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte förhyrning 
av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs. (Riktlinjer för lokalförsörjning p7.) 
Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, 
visar sig att de inte behövs. Se även: ”Riktlinjer för styrning och ledning §12 Lokaler”. 
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4. Nuvarande lokalbestånd samt kostnader, övergripande 
nulägesbeskrivning. 
 

4.1 Lokalytor  
 
År 2019 nyttjar kommunens verksamheter lokaler till en yta av ca 390 000 kvadratmeter. 
Cirka 75% av lokalerna är kommunägda och resten förhyrs externt.  
 

Verksamhet kvm Kommunägd 
Externt 
förhyrd 

Anm. 

BoU 210 700 183 900 26 800 Exkl. Stadshuset se nedan 

SOC 63 500 44 700 18 800 Exkl. Stadshuset se nedan 

SOC 34 500  34 500 Externt förhyrt direkt av socialtjänst. 

KULF 43 500 33 600 9 900 Exkl. Stadshuset se nedan 

KLK 8 200 4 100 4 100 Exkl. Stadshuset se nedan 

Räddn.Tj 5 700 5 700 0   

Samhällsb 7 300 6 800 500 Exkl. Stadshuset se nedan 

Stadshuset 16 500 16 500 0   

Summa 389 900 295 300 94 600   
 

Tabell 1 Kommunens förvaltningslokaler 
 

Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. 
 

 
Figur 1 Fördelning av lokalytor per verksamhet 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över den största lokalytan (55 procent). Samtidigt är det 
inom denna förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av förändring i befolkningen. 
Strategisk lokalförsörjningsplanering krävs inom samtliga verksamheter där tyngdpunkten bör läggas 
på BOU, SOC och KULF som tillsammans förfogar cirka 90% av kommunens lokalytor. 
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4.2 Lokalkostnader 
 
Kostnader för kommunägda lokaler består av: 
 
Fastighetsskötsel 
Mediaförsörjning (el, olja, fjärrvärme, va mm) 
Reparationer och underhåll 
Administration, försäkring och skatt 
Avskrivningar 
Finansiella kostnader 
 
 
Kostnader och investeringsutgifter för egenägda lokaler redovisas löpande per anläggning med särskild 
kod under koddelen Objekt. 
 
Redovisningen följer kommunal redovisningspraxis och indelas i enlighet med normalkontoplan för 
kommunal externredovisning. 
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5. Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun 
 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen, se nedanstående flödesbilder.  
Utifrån sin planering om behov av lokalytor upprättar varje förvaltning ett förslag till lokalprogram på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) vilken 
sammanställs i denna lokalförsörjningsplan (LFP). 
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6. Faktorer som påverkar verksamheternas framtida lokalbehov 
 

6.1 Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling 
 
Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 
planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 
investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. 
Utmaning för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida 
demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga 
lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom ramen för 
befintliga resurser. 
 
Uddevalla kommun genomför varje år en befolkningsprognos som är beräknad per den 
31/12 varje år. Totalprognosen är en framskrivning grundad på historisk statistik för in- och 
utflyttade, flyttarnas ålder- och kön, fruktsamhetstal och dödsrisker. Prognosen utgår från 
faktisk befolkning 2018-12-31 efter kön och ålder. Första prognosåret utgörs av innevarande 
år d.v.s. 2019. 
 
 
Sammanfattningsvis så beskrivs förändringarna i prognos för 2019 tom 2028 i följande 
diagram: 
 
 
 

Figur 2 Befolkningsutveckling 

 

 
 
Befolkningsprognosen tom 2028 visar på en ökning till ca 61 725 invånare. Jämfört med 
läget 2018, 56 259 invånare, är det en ökning med ca 5465 personer eller ca 10 %. 
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Figur 3 Befolkningsutveckling, barn 0-15 år. 
 

 
 
De kommande åren innebär en ökning i åldrarna tom 15 år. Åldersgruppen 0-5 år, dvs 
förskolan, kommer att öka med ca 400 barn eller knappt 10 % till en total på ca 4 460 barn. 
Åldersgrupperna 6 – 15 år, dvs grundskolan, kommer att öka med ca 925 barn eller knappt 
14 %, från 6 777 barn till ca 7 700.  
 

Figur 4 Befolkningsutveckling, Gymnasieåldrar 

 

 
 
Antalet ungdomar i åldern 16-18 år, dvs gymnasieskolan, kommer att öka med  
ca 565 st eller 31 % till ca 2 395 pers.  
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Figur 5 Befolkningsutveckling, Äldre 

 

 
 
De yngre äldre, dvs 65 – 79 år ökar med ca 5555 personer eller ca 7 % och kommer att 
uppgå till ca 8 985 personer år 2028.  
Invånare 80 år och äldre ökar med ca 790 personer eller knappt 24 % och kommer uppgå till 
ca 4 165 personer.  
 
 

6.2 Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån politiska beslut 
 
Ett flertal generella beslut om inriktningar av olika verksamheter eller verksamhetsområden 
påverkar lokalförsörjningsplaneringen. Exempel på beslut är: 
 

• Rimnersvallsområdet där inriktningsbeslut finns om samling av idrotts och 
fritidslokaler/anläggningar 

• Energieffektiviseringsstrategi, där beslut om nivåer medför omlokaliseringar och 
investeringar för att uppnå satta mål. 

 
 

6.3 Övriga faktorer som påverkar lokal- och anläggningsbehovsförändringar  
 
Myndighetskrav som tex tillgänglighet utgör ofta skäl till omlokaliseringar eller anpassningar 
av befintliga lokaler. 
 
Lokalernas ändamålsenlighet utifrån den verksamhets som bedrivs är en förutsättning för att 
verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är därför av största vikt vid ny- 
och omlokaliseringar att samtliga krav uppfylls och att lokalerna anpassas innan de tas i 
bruk.  
Lokalförsörjningsgruppen skall vara behjälplig med strategiska förändringar på lång sikt och 
vara involverade i tidiga skeden i förändringsarbetena. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall sedan bistå förvaltningarna i hela 
förändringsprocesserna till in-/utflyttning.  
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7. Kommunens framtida utvecklingsområden  
 
                            
Kommunens fysiska planering, användningen av mark och vatten, beskrivs och regleras i 
översiktsplaner och detaljplaner. Det finns en kommuntäckande översiktsplan samt 
fördjupningar för Ljungskile, Lyckorna och staden Uddevalla samt för Uddevalla centrum. 
Översiktsplanen är rådgivande, medan detaljplanerna är bindande.  
I översiktsplanen redovisa rekommendationer för var ny sammanhållen bebyggelse ska 
placeras. Som grund för bebyggelseutvecklingen finns också bland annat kommunens 
samhällsbyggnadsstrategi och den tillhörande genomförandeplanen samt 
lokalförsörjningsplanen. Genomförandeplanen anger i vilken ordning och i vilken takt som 
bostäder ska byggas ut. Den övervägande delen av nya bostäder ska placeras i tätorterna 
Uddevalla och Ljungskile. Därefter redovisas att kompletterande sammanhållen bebyggelse i 
vissa fall (exempelvis om VA-anslutning finns) kan förläggas till Skredsvik, Hogstorp, 
Fagerhult, Kyrkebyn, Rotviksbro samt till kustområdena mellan Ammenäs och Ljungskile 
samt mellan Utby och Sundsandvik. 
 
När det gäller strategi för framtida bostadsetableringar så redovisas följande: 
     

1. Möjliggör en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn till hållbar 
utveckling. I Uddevalla ska vi använda vårt kustnära läge till att erbjuda attraktiva 
boenden. 

2. Ta Uddevalla ett steg närmare ekologiskt och socialt hållbar utveckling, med särskilt 
fokus på att minska energiförbrukningen och bli oljeoberoende. 
 
 

När detta skrivs i december 2019 finns i antagna detaljplaner en möjlighet att starta 
byggandet av ca 1100  bostäder. 
Bland de bostadsplaner med större omfattning där byggande pågår kan nämnas 
Sundsstrand (ca 250 bostäder), Furuhall vid Rotviksbro (ca 130 bostäder). 
 
Det pågår flera detaljplanearbeten som möjliggör tillkomsten för nya bostäder. Bland större 
projekt kan nämnas Rydingsberg i Äsperöd, ca 270 bostäder, Skarsjövallen i Ljungskile, ca 
230 bostäder samt Sunningebergen ca 300 bostäder. 
I den fördjupade översiktsplanen för staden Uddevalla pekas bl a ut ett stort 
omvandlingsområde kring Kampenhof och det inre hamnområdet vid Bäveån. Vidare anges 
utbyggnadsområden bl a söder om Kurverödsleden.  
I det område som benämns Fräknestranden, d v s sträckan mellan Ammenäs och Ljungskile, 
pågår en process som underlättar att befintliga fritidshusområden omvandlas till 
åretruntboendeområden, allt eftersom kommunalt VA byggs ut.  
Arbete pågår med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.
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8. Sammanställning av verksamheternas lokal- och anläggningsbehov  
 
Varje verksamhet har i detta projekt inventerat sina kommande lokalförändringar. I bilaga 1 investeringsprioriteringar följer en sammanställning 
av samtliga verksamheters beslutade förändringar samt lokalbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling, politiska beslut mm. Mer detaljer 
kring behoven återfinns i respektive bilaga för varje verksamhet. 

 
 
Beräknade behov av kommande lokalförändringar utifrån teknisk status: 
 

Verksamhet Lokal Åtgärd 
Barn utbildning   

- Skolor Herrestadskolan Ersätts med ny/Reinvestering 

 Sandersdalskolan 
moduler 

Ersätts med tillbyggnad 

 Unnerödskolan 
extern lokal 

Ersätts med tillbyggnad 

 Hovhultskolan Reinvestering 

 Äsperödskolan Reinvestering 

 Östrabo 1 Delvis reinvestering 

- Förskolor Äsperöd Ersätts med ny 

 Källdal Ersätts med ny 

 Dalaberg Ersätts med ny 

 Helenedal Ersätts med ny 

 Killingen och Bleket Ersätts med ny 

 Parken Om- och ny-byggnad alt. ersätts med ny 

Kultur Fritid Natur   

- Fritid Rimnersvallen forts. Rivs/ Ersätts med ny 

 Badhus Ersätts med ny 

 Kulturskolan Skolgatan 4 Reinvestering 

Övrigt   

 Brandstation Uddevalla Ersätts med ny 
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Kommentarer till verksamheternas lokal- och anläggningsbehov 
 
Lokalförsörjningsgruppen kommer under året att fortsätta sitt arbete med att hitta 
optimala lösningar och förslag för ovanstående behov för att erhålla en gemensam 
planering och samordning av förändringarna inom hela kommunen samt vara stöd till 
lokalbehövande förvaltning och även initiera interna lokalbyten. 
 
Då förändringsprocesserna avseende lokaler tar tid (ofta 2-5år) är det av vikt att 
längre investeringsbeslut fattas än bara för kommande år. Detta för att möjliggöra att 
hitta optimala lösningar samt att använda tillgängliga resurser på optimalt och bästa 
sätt vilket är målsättningen i Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtagen av Lokalförsörjningsgruppen 2018-12-10. 
 
Mattias Hagelberg, KLK 
Lars-Göran Johansson, SB 
Bertil Hjertell, SOC 
Jörgen Wollbratt, KULF 
Tony Andersson, BOU 
Anna Kern, BOU 
Sten-Anders Olsson, SB 
Emma Schewenius, SB 
Yvonne Möller, SB 
Sara Norén, SB   



Bilaga 1: Investeringsprioritering

Beställda för genomförande (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift
Förbrukat
tom 2019 Återstår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa för perioden: 1 293,0 134,0 1 159,0 186,0 276,0 305,0 300,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KOF Framtidens bad, nybyggnad 464,0 32,0 432,0 20,0 20,0 70,0 230,0 92,0
BoU Ramnerödskolan, om- och tillbyggnad 303,0 96,0 207,0 85,0 80,0 42,0
KLK Brandstation Ljungskile 20,0 1,0 19,0 15,0 4,0
KLK Brandstation Uddevalla 181,0 1,0 180,0 10,0 40,0 90,0 40,0
SOC LSS-Gruppbostad Störtloppsgatan 26,0 1,0 25,0 6,0 16,0 3,0
BoU Killingens förskola, nybyggnad 45,0 1,0 44,0 22,0 22,0
BoU Skansen förskola 27,0 1,0 26,0 10,0 13,0 3,0
BoU Bokenäs förskola 33,0 33,0 10,0 15,0 8,0
SOC Rotviksbro äldreboende / hemtjänstlokal 89,0 1,0 88,0 4,0 30,0 42,0 12,0
BoU Dalaberg 1:1 förskola, nybyggnad 60,0 60,0 2,0 15,0 25,0 18,0
BoU Äsperöd förskola, nybyggnad 45,0 45,0 2,0 21,0 22,0



Beslutade flerårsplan 2020 (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift
Förbrukat
tom 2019 Återstår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa för perioden: 1 296,6 0,0 1 296,6 28,6 51,0 81,0 216,0 460,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KOF Konstgräsplan Undavallen 2,6 2,6 2,6 S

BoU Ny förskola Hälle 2, nybyggnation 45,0 45,0 25,0 20,0 S

BoU Hälle 1, Nybyggnation 45,0 45,0 15,0 30,0 S

BoU Ljungskileskolan 500,0 500,0 20,0 120,0 200,0 160,0 K

BoU Centrum grundskola F-6 300,0 300,0 20,0 130,0 150,0 S

BoU Centrum grundskola 7-9 300,0 300,0 20,0 130,0 150,0 S

SOC Servicebostad 1 LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Gruppbostad 1 LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Servicebostad 2 LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Gruppbostad 2 LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

K= Kalkyl S= Schablonberäkning



Lokalbehov
Förvaltning Projektnamn Total utgift 2019 Återstår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa för perioden: 1 116,0 0,0 1 116,0 0,0 0,0 0,0 138,0 354,0 261,0 43,0 116,0 99,0 86,0 0,0

KOF Emaus - förråd 2,0 2,0 2,0 S

KOF Konstgräsplaner - kommunövergripande 17,0 17,0 3,0 3,0 11,0 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

BoU Ny förskola Söder/Centrum 45,0 45,0 20,0 25,0 S

BoU Källdals förskola 45,0 45,0 20,0 25,0 S

BoU Helenedal förskola 30,0 30,0 10,0 20,0 S

BoU Dalaberg förskola 45,0 45,0 20,0 25,0 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Servicebostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

BoU Skola Forshälla/Ammenäs till- alt. nybyggnad 250,0 250,0 15,0 100,0 135,0 S

BoU Parken förskola, om- och tillbyggnad 80,0 80,0 10,0 30,0 40,0 S

SOC Äldreboende 180,0 180,0 30,0 90,0 60,0 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Äldreboende 180,0 180,0 30,0 90,0 60,0 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

SOC Servicebostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 S

BoU Herrestad förskola, ombyggnad 60,0 60,0 60,0 S

K= Kalkyl S= Schablonberäkning



Förstudier
Förvaltning Projektnamn Total utgift 2019 Återstår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa för perioden: 333,0 0,0 333,0 0,0 17,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KOF Rimnersvallen 33,0 33,0 17,0 16,0 S

BoU Äsperödskolan F-6 300,0 300,0 S

SOC Psykiatri/Missbruksboende 0,0
BoU Bokenäs skola, ombyggnation 0,0
KOF Lokaler kultur 0,0
BoU Unnerödskolan, om- och tillbyggnad 0,0
BoU Sandersdalsskolan, om- och tillbyggnad 0,0
BoU Herrestadskolan 0,0
SBF Hovhultskolan ROT 0,0
SBF Östrabo 1 ROT 0,0
BoU Matsal + teorisalar Östrabo 1 0,0
BoU Gymnasiet ÖboY omklädningsrum 0,0
KLK Stadshus 0,0
KOF Kulturskolan (Stadshus) 0,0
KOF Stadsbibliotek (Stadshus) 0,0
KOF Ridanläggning 0,0

K= Kalkyl S= Schablonberäkning



 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

Lokalförsörjningsplan 2020-2030 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lokalförsörjningsplan 2020-2030 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 

2(38) 

  

  

 

 

Sammanfattning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be-
hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 
unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö-
hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten, dvs. antalet tillgäng-
liga platser, befolkningsprognoser samt en översikt över objekt under arbete för att möta de 
ökande behoven. 
 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanen listade objekt varit låg. Detta be-
ror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt 
som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Orsaker till detta är bland annat att 
samtidigt som elevantalet stigit har lokalbeståndet inte ökat, och evakueringsmöjligheter har var 
färre. Besluten har därmed gett en felaktig bild av lokalplaneringen. 
 
Den lokalförsörjningsplan som nu ska fastställas måste, utifrån förvaltningarnas underlag, ta hän-
syn till genomförandekapaciteten i kommunen. Det är angeläget att den tidplan som lokalförsörj-
ningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringsplanen. 
 
Eftersom barn och elever kommer i den takt våra underlag visar är konsekvensen att lokalbehoven 
måste lösas med temporära lösningar i avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras. Detta har 
skolan löst med genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning 
(t.ex rockader i form av borttagande och ombyggnad av bibliotek, förråd och korridorer för under-
visning m.m.) Nu är alla dessa lösningar tagna i anspråk och situationen är att elever inte får plats i 
sina upptagningsområden utan det att det krävs skolskjutsar till skolor i andra områden.  
 
Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av deltagare från Barn- och utbildningsför-
valtningen och Samhällbyggnadsförvaltningen tillsammans med avdelningen för strategisk sam-
hällsplanering gemensamt tagit fram förslag till lösningar för att tillgodose grundskolans behov av 
kapacitet de närmaste tre åren (Grundskoleuppdraget). 
 
Även för gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokal-
behovet (Gymnasieuppdraget).  
 
Befolkningsutvecklingen anger att antalet förskolebarn och elever fortsätter att öka, även om tak-
ten avmattats något.  
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Inledning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola). Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren 
väntas en fortsatt befolkningsökning för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till 
fler lokaler som både erbjuder en god arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god läran-
demiljö i enlighet med uppdraget i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av 
nuvarande lokalbestånd dels nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I lokalförsörjningsplanen redovisas varje verksamhet var för sig under rubrikerna  

• Nuläge 

• Barn och elevprognos 2019 - 2028 samt kort- och långsiktiga behov 

• Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 
 
Denna lokalförsörjningsplan innehåller många tabeller och siffror och för att underlätta för läsaren 
så inleds varje kapitel med en kort sammanfattning. 

 
 
 

1. FÖRSKOLOR 

 

Sammanfattning förskola 

 

I september 2019 har 2 932 barn plats i en förskola (motsvarande siffra 2018 är 2 782). Ytterligare 
153 barn har plats i pedagogisk omsorg (jmfr 2018: 207 barn). 
 
Barnomsorgen omfattar totalt 3 085 barn. 90 % av samtliga 1-5 åringar efterfrågar plats. Mellan 
2019-2020 väntas antalet 1-5 åringar öka med ytterligare 320 barn till 3 735 barn. Prognosen har 
dämpats något jämfört med förra året då prognosen visade 380 barn.  
 
Behoven av barnomsorg är störst i område Ljungskile/Forshälla, Söder/Centrum och Herrestad. 
Under åren 2019-2022 tillkommer omkring 600 beslutade och planerade platser men de kommer 
inte att kunna täcka behoven då även uttjänta lokaler måste ersättas med nya. 
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1.1 Nuläge 

 
Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under året. I augusti finns det flest platser att tillgå och i 
maj månad är det maximalt antal inskrivna barn. I maj var 3 354 barn placerade i förskolor och pe-
dagogisk omsorg och i september var det 3 024 barn. 
 
Andel inskrivna barn av samtliga barn 1-5 år (inkl. inskrivna i pedagogisk omsorg) är i genomsnitt 
90,2 % (enligt kartläggning ht 2017). Andel inskrivna barn varierar under året: 
 
Augusti:  85,7% 
Oktober:  88,5 %   (jfr med scb 87, 7%) 
Maj:  92,9 % 
 
Antal platser ökade under 2018-2019 med totalt 49 platser. Platserna tillkom till stor del som tem-
porära platser i modulbyggnader. Förskoleverksamheten bedrivs antingen av kommunen eller av 
en fristående huvudman. Sammantaget finns 49 förskolor varav 26 är kommunala och 23 är fri-
stående. Drygt 57 % av barnen går på en kommunal förskola och knappt 43 % i en fristående för-
skola. Utöver förskolor finns pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i kommunal och enskild regi. 
 
 
Kapacitet 
Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av-
delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på 
heltid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag, dvs inte ett önskat läge. De 
röda siffrorna visar var kapaciteten förändrats från föregående år. 
 
 

Tab. 1 Förteckning över befintliga förskolor (Kursiv=fristående enhet) 
 

Förskolor 
Kapacitet 
2019 

Antal barn 
maj-19 

Antal barn 
sept-19 

Kapacitet 
2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR         

Balladen  32 31 29 36 

Hovhult  90  85 84 72 

Helenedal ULNA AB 72 83 75 72 

Snäckan Ströms Slott AB 26 27 25 26 

Diamanten Svenska kyrkan 13 18 18 13 

Dalaberg 72 82 70 72 

Fjällräven (2  avd fr Bleket juni-16!) 85 80 63 85 

Myntet 36 37 35 36 

Fasseröd ULNA AB 90 101 99 90 
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Bleket (stängt 3 avd juni-16!!) 36 31 31 36 

Killingen ULNA AB 58 63 61 58 

Jakobsberg 36 40 40 36 

Karlsberg (nya platser på Söndagsvä-
gen) 0 30 0 36 

TOTALT OMRÅDE NORR                             646 708 630 668 

      

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER         

Skogslyckan 162 165 155 162 

Dahlgrenska ULNA AB 54 56 53 54 

Ängabo 36 40 37 36 

Smultronplantan, personalkoop 20 21 22 20 

Kurveröd ULNA AB 72 76 70 72 

TOTALT OMRÅDE VÄSTER 344 358 337 344 

     

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER     

Parken 180 193 163 180 

Lancaster ULNA AB 72 82 79 72 

TOTALT OMRÅDE SÖDER 252 275 242 252 

 

Förskolor 
Kapacitet 
2019 

Antal barn 
maj-19 

Antal barn 
sept-19 

Kapacitet 
2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM         

Kaprofolen Föräldrakooperativ 28 33 34 28 

Fisken personalkooperativ 27 28 28 27 

Skansen 108 117 110 108 

Hönseberget 32 35 34 32 

Frideborg 54  51 51 36 

OMRÅDE CENTRALA STADEN 249 264 257 231 

TOTALT OMRÅDE SÖDER/CENTRUM 501 539 499 483 
 

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         

Frida Förskola AB 108 121 117 108 

Stenbackeskolans Förskola 37 43 36 37 

Rosenhäll 30 29 25 36 

Äsperöd 72 80 71 72 

Klippan ULNA AB 72 83 80 72 

Lane Ryr 54 60 59 54 

TOTALT OMRÅDE ÖSTER/LANE RYR 373 416 388 379 
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FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE         

Strumpan ULNA AB 90 93 85 90 

Hemgården Svenska kyrkan 0 23 0 24 

Hälle 108 114 94 90 

Kärr 90 100 96 90 

TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE 288 330 275 294 

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA- 
AMMENÄS         

Prästgården Svenska Kyrkan 36 23 39 24 

Lustträdgården Personalkooperativ 60 61 57 65 

Stranden 36 36 37 36 

Forshälla 54 61 60 54 

TOTALT FORSHÄLLA 186 181 193 179 

 TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 474 511 468 473 

 

Förskolor 
Kapacitet 

2019 
Antal barn 

maj-19 
Antal barn 

sept-19 
Kapacitet 

2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP         

Källdal ULNA AB 72 77 59 72 

Misteröd ULNA AB 36 40 40 36 

Sunningevägen ULNA AB 90 78 72 90 

Linet 72 70 52 72 

Norgården 36 38 34 36 

Herrestad-Norgården 90 87 84 72 

Klostergårdens Föräldrakooperativ 15 14 13 15 

Bokenäs 30 34 29 30 

Kreatören 108 125 117 108 

Hogstorp 45 47 47 36 
TOTALT HERRE-
STAD/BOKENS/HOGSTORP 594 610 547 567 

TOTALT FÖRSKOLOR 2932 3142 2869 2914 

Pedagogisk omsorg i kommunen 153  69 59 207 

Fristående pedagogisk omsorg  143 96  

Pedagogisk omsorg 
     

TOTALT I FÖRSKOLOR SAMT 
PEDAGOGISK OMSORG 

        
3085 3354 3024 3121 
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Kommentar: 

Det har tillkommit 94 förskoleplatser under 2018-2019: 
Stranden 36 platser 2 avd, utökning med modul från Strumpan (Ljungskile) 
Forshälla       - 18 platser 1 avd p g a flytt till Stranden 
Förskolebuss   36 platser platser, två bussar under 2019 

 

 

1.2 Antal barn 2018 och barnprognos 2019-2028 samt kort- och långsiktiga behov 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig fram till år 2023 och för kommunen 
som helhet t o m 2028. I tabellen redovisas befolkningsutveckling, andel inskrivna barn 90 % (inkl. 
pedagogisk omsorg) befintlig, beslutad och planerad kapacitet samt differensen mellan tillgång 
och efterfrågan på förskoleplatser. Notera att 2018 är faktiskt antal barn och att 2019 och framåt 
tillhör prognosen. 
 
Tab. 2 (fortsätter på nästa sida) Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2023 i förskoleområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

90 procent är ett genomsnitt och varierar över tid. Behov av plats och befintlig kapacitet varierar 
därför över året och rektorerna organiserar sin verksamhet så att de kan möta efterfrågan. Januari 
till maj är en månad med högt tryck. Söder/centrum och öster indikerar ökade behov så beslut 
behöver fattas om nybyggnation/ombyggnation för att möta efterfrågan. 
Kolumnen som redovisar förändring i procent visar på proportionerna kring andel i procent ökat 
barnantal i relation till proportionerna i procent av befintlig, beslutad eller planerad ökad 
kapacitet. 
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Tab. 3 Faktiskt antal barn 2018 och befolkningsprognos och kapacitet 2019-2028 i Uddevalla 
 

Förskola 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 år 637 680 690 700 705 710 715 715 720 720 725 

1-5 år 3423 3 416 3 452 3 508 3 550 3 577 3 640 3 673 3 698 3 718 3735 

90 % 1-5år 
3081 3074 3107 3157 3195 3219 

 
3 276 

 
3 308 

 
3 330 

 
3 348 

 
3362 

Kapacitet* 2895 2938 3244 3286 3498 3606 3606 3606 3606 3606 3606 

Differens 
-186 -136 137 129 303 387 

 
330 

 
299 

 
276 

 
258 

 
245 

 
Kommentar: Kapacitet* är befintlig, beslutad och under förstudie 
 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2019-2022. Platserna är av-
sedda både för att tillgodose behov p g a fler barn och för reinvestering av gamla ”utgångna” för-
skolor samt små och oekonomiska lokaler. 
 
108 pl Söndagsvägens förskola 
  36 pl Stråkets modul för särskolan byter namn till Dalabergs Förskola  
  72 pl Blekettomten (viss osäkerhet finns) 
108 pl Killingetomten 
-96 pl Avgår från nuvarande Killingen och Bleket 
 54 pl Skansens förskola (överklagan) 
 36 pl Äsperöds förskola 
 18 pl Förskolebuss Ljungskile 
108 pl Hälle 2, Ljungskile 
 18 pl Strandens förskola (modullösning) 
108 pl Sundstrands förskola 
 42 pl Bokenäs förskola 
samt 
(108 pl) Dalaberg 1:1 bör byggas under förutsättning att den ersätter dåliga och uttjänta  

lokaler, inte för att i första hand utöka kapaciteten 
 
Observera att ett antal av redan befintliga samt föreslagna platser är av tillfällig art i modulbyggna-
der, dvs de är begränsade i tid. 
 
Befolkningsprognosen visar på 3 416 barn 1-5 år 2019. Under perioden 2018-2023 beräknas en ök-
ning med 154 barn (4,5 %) och fram till 2028 med 9%.  Prognosen har skrivits ned jämfört med tidi-
gare års prognoser 11 % (2018) och 16 % (2017). Förskolans barn är mest osäkert att beräkna ef-
tersom de ännu inte är födda. 
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1.3 Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 

 
Inom förvaltningen pågår, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, ett arbete med att 
planera lokalbehovet på kort och lång sikt. Följande utökningar är beslutade/planerade/tänkbara i 
närtid (2019-2024): 
 
Tab. 4 Förslag till utbyggnad av förskoleplatser 
 
Område/  
utökning                
2020-2022 

Utökning 
av 
kapacitet 

Objekt och åtgärd   
Preliminär  
tidsplan 

Norr/Väster 
174  
(+ 108?) 

18 Förskolebuss Hovhult Vt 2019 

36 
Stråket-moduler (egna moduler, er-
sätta Balladen) 

Ht 2020 

108 Söndagsvägen 6 avd.  Vt 2020 Byggnation  
pågår 

108 Killingentomten 6 avd (nybyggnad 
projekteras) 

Ht 2021 Detaljplane- 
arbete pågår 

- 58 Avgår 58 pl Killingen Vt 2020 

144 Dalaberg 1:1, 8 avd Nybyggnad  Ht 2022 

(108) Dalaberg 6 avd nybyggnad  2023-24 

36 Äsperöds förskola 6 avd nybyggnad 2022 

36 Bokenäs förskola nybyggnad, 4 avd 2023 

Söder/Centrum 
54 

54 
Skansen ombyggnad 2021 Bygglov överklagat  

Ny förskola i centrum Vt 2020 Behovsanalys 

Öster/Lane-Ryr 
36 

36 
Ny Äsperöds förskola, 6 avd. Er-
sätta nuvarande 4 avd. 

2021  
Detaljplanearbete pågår  

Ljungskile/ 
Forshälla 
126  
 

18 
Hälle 1, 6 avd , nybyggnad 
 

2022 

108 Hälle 2, 6 avd, nybyggnad 2022 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
42  

42 Bokenäs, nybyggnad, 4 avd 2021 

 
 

Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 
Tabellerna ovan visar beslutad och planerad kapacitet. Utöver behovet av fler platser måste en re-
investeringsplan för att ersätta gamla och uttjänta förskolelokaler upprättas. Det innebär att delar 
av den redovisade kapacitet utgörs av detta. I denna reinvesteringsplan måste även förskolor som 
är små och oekonomiska att driva (2-avdelnings) ersättas med större enheter. 
 
Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvaltning 
borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga energi-
lösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för tio år sedan en 
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lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har inte 
gjorts något åt sedan dess utöver nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med 
Barn- och utbildningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på fram-
tiden. Det har främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit be-
gränsade. Situationen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. 
 
En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera av 
de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostnader 
eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisat-
ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  
 

Konsekvensanalys förskola 
Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2023. En del av den angivna kapacitetsökningen är av tillfällig karak-
tär (moduler) och en noggrannare genomgång av de olika projekten krävs för att avgöra vilka sats-
ningar som är långsiktigt bäst ur verksamhetsmässig och ekonomisk synvinkel viktiga. Dock är till-
gången på platser ojämnt fördelad inom kommunen.  
 
Efter 2024 finns inga konkreta förslag till fortsatt utbyggnad. Det är viktigt att i god tid planera för 
detta. 
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2.  GRUNDSKOLOR 

 

Sammanfattning grundskola 

 

Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Idag är 6 899 
(6 742) elever inskrivna i grundskolan vilket är en ökning med 163 (198) elever jämfört med 2017, 
393 elever fler än 2016 och hela 862 elever fler än 2015. Antalet elever beräknas fortsätta att öka 
både inom åk F-6 och åk 7-9. Det betyder en fortsatt volymtillväxt i grundskolan och i fritidsverk-
samheten, dvs i två av våra verksamheter.  
 
För 2019-2023 pekar befolkningsprognosen för elever 6-12 år på en ökning med 6,2 % (jfr 2018 -
2022, 5,7 %) och för 13-15 åringar med 13,1% (jfr 2018-2022, 11,1 %).  
 
Perioden 2019-2028 indikerar prognosen en ökning i åldersgruppen 6-15 år. Det innebär 780 fler 
elever än idag (2018 prognos för 2018-2027 visade 825 elever). Den största ökningen beräknas ske 
i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Uddevalla. I norra Uddevalla väntas utifrån 
statistiken en viss minskning, men erfarenheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i 
dessa delar av Uddevalla sällan är samstämmiga. Bristen på platser inom grundskolan inom den 
närmaste 10-års perioden är alarmerande och utbyggnad av fler platser är nödvändigt att få till 
stånd inom snar framtid. 
 
Grundskola årskurs F-6 
I september, 2019 var 4 919 elever inskrivna i årskurs F-6 skolorna. Det är en ökning med 113 ele-
ver jämfört med 2018, 116 elever jämfört med 2017 och 284 elever jämfört med 2016. Nästan 
samtliga skolor är idag överfulla och elever får erbjudas plats på andra skolor där kapacitet finns. 
Mellan 2019-2027 beräknas det tillkomma 355 elever. (Jfr prognos 2018 med 420 elever).  
 
Det behövs ytterligare platser utöver den beslutade utbyggnaden på Källdalsskolan och Ram-
nerödsskolan. Läget är särskilt alarmerande i Forshälla-Ammenäs där den största expansionen i 
kommunen sker. 
 
Grundskola årskurs 7-9 
1 950 elever är inskrivna i årskurs 7-9. Det är en ökning med 40 elever jämfört med för ett år sedan 
och med 155 elever jämfört med 2017. 2028 beräknas antalet 13-15 åringar ha ökat med ytterli-
gare 380 elever (jmfr 2018-års prognos om 375). Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och 
inför läsåret 2020-2021 fattas platser vid Norgårdenskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. 
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2.1  Grundskoleutredningen - nuläge 

 
Mot bakgrund av bristen på skollokaler tillsattes under våren 2018 en särskild utredning med upp-
drag att ta fram en kapacitetsplan (lokaler) för kommunens förmåga att de kommande tre åren 
möta de ökade volymerna av elever inom grundskolan. I uppdraget ingår även att definiera möjlig 
plats/platser för ytterligare ny centralt belägen grundskola i syfte att kunna påbörja framtida ge-
nomförande/byggnation. Det är angeläget att se över hela området i norr/väster/centrum för att 
minska segregering. Upptagningsområden har gjorts om för att gynna integration.  
 
 
 
Del 1: Fortsatta aktiviteter för genomförande de kommande tre åren 

 
Område Skola Aktivitet Status 
Ljungskile/Forshälla Linneaskolan åk 7-9 Förstudie för utökning t o m  

2024 i moduler 
Pågår 

Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-9 Förstudie ny skola Pågår 

Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-6 
Forshällaskolan åk F-6 

Förstudie för evakuering och utök-
ning i moduler vid Ljungskileskolan  

Pågår 

Herrestad Norgårdenskolan åk 7-9 Förstudie för utökning av elev- och 
personalytor 

Förstudie klar 

Centrum Centrumskola åk F-9 Behovsanalys och förstudie BoU behovsanalys 

 
Del 2: Övriga aktiviteter som behöver påbörjas/genomföras i ett långsiktigt perspektiv 

 
Område Skola Aktivitet Status 

Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-, till-, nybyggnad. 

Pågår 

Norr/Väster Sandersdal åk F-3 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-och tillbyggnad. 

Bou vt -20 

Norr/Väster Unneröd åk 4-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om- och tillbyggnad. 

Bou vt -20 

Norr/Väster Västerskolan åk ? Behovsanalys &förstudie för skola 
för om- och tillbyggnad. 

Bou vt -20 

Herrestad/Bokenäs Norgårdenskolan F-9 
Herrestadsskolan  F-6 
Grundsärskola  7-9 
Träningsskola 7-9 

Behovsanalys &förstudie för om- 
och tillbyggnad av skolbyggna-
derna 

Pågår 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6  för om- och nybyggnad 

Bou vt -20 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
för om- och tillbyggnad 

Stoppad tillsv  

 



 
 

Lokalförsörjningsplan 2020-2030 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 

15(38) 

  

  

 

 

2.2  Grundskolor åk F-6  Nuläge 

 
I september 2018 var sammanlagt 4 919 elever inskrivna i åk F-6, varav 34 elever i grundsärskolan. 
Det är 27 elever färre än september 2018. För första gången på ett antal år syns ett trendbrott där 
elevökningen stått i princip still. 2018 var situationen 160 fler elever än i september 2017 och 497 
fler elever än i september 2015. Det finns sammanlagt 19 skolor, varav 16 är kommunala och tre 
är i enskild regi. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att grundskolan skall vara organiserad i åk F-6 
och åk 7-9. Detta är en medveten organisering som följer kursplanernas indelning och tar hänsyn 
till att betygssättning sker i årskurs 6.  
 
En annan följd av elevökningarna är att några skolor har blivit så stora med många elever och barn 
på fritids samt mycket personal att de har fått delas i två enheter vardera; åk F-3 och åk 4-6 (Her-
restadsskolan och Ljungskileskolan). Elevökningen har även medfört att det har införts biträdande 
rektorstjänster på flera skolor. 
 
I och med nybyggnationen av Källdalsskolan har upptagningsområdena för skolan ändrats. 
 
Kapacitet 
Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens bygg-
nation, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten be-
räknas utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9.  
 
Det är en ”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på 
årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. 
Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. I nybyggnad planeras loka-
lerna för 30 personer/klassrum. 
 
Tab.5 Förteckning över befintliga åk F-6 skolor 
 

Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2019 
Antal elever 

sept 2019 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         

Norrskolan 336 346 315 340 

Dalabergsskolan F-5 331 312 315 296 

Hovhultsskolan 312 273 280 269 

Unnerödsskolan F-5 inkl Östanvind (36 pl) 282 276 210 260 

Sandersdalsskolan F-5 298 279 280 273 

Västerskolan musik 4-6 - - 75 43 

Ramnerödsskolan F-2 20 20 - - 

Temporära lokaler, modulskola Norrskolan 100 20  0  0 
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Ramneröd åk 6 Dalaberg 45 30 55 44 

Västerskolan åk 6 fr Sandersdal-Unneröd,modul 120 105 75 88 

Unnerödsskolan, modul 45  45   

TOTALT NORR/VÄSTER 1789 1641 1650 1613 

Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2019 
Antal elever 

sept 2019 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM       

Sommarhemsskolan åk F-6 349 339 315 343 

TOTALT SÖDER/CENTRUM 349 339 315 343 

        

SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR       

Äsperödsskolan 316 299 473 295 

Lane-Ryr 175 153 158 153 

TOTALT ÖSTER/LANE RYR 491 452 631 448 

        

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA       

Hällebergsskolan 70 84 70 56 

Ljungskileskolan 569 539 475 505 

Forshällaskolan 329 307 300 285 

TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 1169 930 845 846 

        

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP       

Norgårdenskolan åk F-6 322 288 270 272 

Herrestadsskolan 464 458 360 442 

Hogstorpsskolan 175 141 158 144 

Bokenässkolan (inkl modul) 208 198 205 204 

TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 1169 1085 993 1062 

 

GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1-6 39 34 34 46 

        

FRISKOLOR I CENTRUM       

Fridaskolan åk F-6 364 354 364 360 

Stenbackeskolan åk F-6 160 112 114 114 

Kapacitet  524 466 478 474 

TOTALT åk F-6 5329 4919 4946 4832 
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Kommentar: 

• Temporära platser redovisas särskilt (åk 6 från Dalaberg i Ramneröds 7-9, åk 6 från Sanders 
dal och Unneröd i Västerskolan, extra modul på Unneröd). 

• Friskolorna Fridaskolan och Stenbackeskolan redovisas som ”eget område” eftersom de tar 
emot elever från hela kommunen. Däremot redovisas Hällebergsskolan lokalt inom 
Ljungskileområdet. 

• En ny åk F-9 skola i Ljungskile planeras vara klar 2025 med 630 platser i åk F - 6 (utökning 
med 155 platser jämfört med idag). 

• Samtliga skolor (utom Hogstorp och Lane Ryr) har förtätats för att skapa fler elevplatser. 
Dock finns det små möjligheter att skapa ”övriga utrymmen” såsom grupprum, elevytor, lä-
rararbetsrum m fl. Verksamheten ställer krav på att kunna erbjuda goda lärandemiljöer där 
det förutom tillräckligt stora klassrum måste finnas tillgång till grupprum och andra utrym-
men som gör det möjligt att dela upp och undervisa eleverna enskilt och i mindre grupper. 
Detta saknas i tillräcklig omfattning.  

• Elevantalet på vissa skolor begränsas även av att idrottshall, matsal och kök och slöjdsalar är 
otillräckliga.  
 

• Flera tillfälliga klassrum har tillskapats av ”övriga utrymmen” i skolorna under 2016 - 2019: 
 

- 1 klassrum Dalabergsskolan ombyggnad av bibliotek/grupprum 
- 6 klassrum Västerskolan modulhus för årskurs 4 - 6 
- 1 klassrum Unnerödsskolan förhyrning av f d Östanvindsskolans lokal 
- 1 klassrum Forshällaskolan ombyggnad av skolbibliotek/grupprum 
- 1 klassrum Forhällaskolan flytt av en förskoleavdelning till modul vid Sundstrand 
- 1 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av EHT/grupprum 
- 2 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av f d kommunbibliotek 
- 2 klassrum, Norgården ombyggnad av allmänna utrymmen/klassrum och arb.rum 

 
 
Fritidshem 
Alla åk F-6 skolor har även fritidshem före och efter skoltid samt under skollov. I september var  
3 048 barn inskrivna, inklusive nattis och särskolans fritidshem. Om nattis och särskolans elever är 
undantagna så var 2 977 barn inskrivna (varav 415 i fristående enheter). Föregående år var siffran 
2 882, vilket innebär att ett större antal barn är inskrivna i fritidshem. 
 
80 % av de inskrivna barnen går i åk F-3. Fritidshemmen har inga egna lokaler i skolorna utan de är 
inrymda i klassrummen och övriga gemensamma lokaler i skolan. 10 av 15 kommunala skolor har 
mellan 160 - 314 elever inskrivna på fritids (314 hade den enhet som hade flest elever). Detta kan 
jämföras med föregående år, där nio av 14 kommunala skolor hade mellan 160 - 280 elever in-
skrivna på fritidshem. 
Sedan 1 juli 2019 har lagkrav införts om legitimerade fritidspedagoger. Det innebär att staten fo-
kuserar på att höja kvalitén genom välutbildad personal. För att ombesörja en hög kvalité på 
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fritidshemmets undervisning är det därför angeläget att kritiskt granska och utvärdera fritidshem-
mets fysiska möjligheter för att organisera för lärande. 
 
Grundsärskolan 
Grundsärskolans utformning och lokalbehov är beroende av flera faktorer runtomkring eleverna. 
Finns det många rullstolar i klassrummet till exempel, minskar kapaciteten för skolan. Grundläg-
gande förutsättningar och behov hos eleverna spelar därför en stor roll, därför är det väldigt 
vanskligt att ge en exakt siffra. 
 
 

2.3 Antal elever 2018 och elevprognos årskurs F-6 2019-2028 

 
 
Tab. 6 Elevantal 2018 och befolkningsprognos och kapacitet 2018-2028 i skolområden 
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
 

2028 
antal elever 
6-12 år 

4 848 4 955 5 005 5 090 5 160 5 175 5 185 5 210 5 250 5 310 5 370 

kapacitet, be-
slutad 4434 4534 4699 4699 4859 4859 4859 4859 4859 4859 

 
 

4859 

kapacitet, 
temporär 175 250 250 250 0 0 0 0 0 0 

 
0 

kapacitet, 
friskolor i 
centrum 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 

 
 

478 

kapacitet i 
grundsärskola 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 
 

34 

Diff kapacitet-
behov 273 341 456 371 211 61 186 161 121 61 

 
1 
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Tab. 7  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2023 i skolområden 
 
 
 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med 326 elever fram till 2023 och med ytterligare 196 
elever fram till 2028, totalt 326 elever fram till 2028. Antalet elever ökar i samtliga området utom i 
område Norr. Största ökningen sker i område Forshälla/Ammenäs. Stort uppdämt behov samtliga 
skolor visar siffror med ”minuskapacitet”, men det är löst genom olika lokala lösningar inom skol-
byggnaderna. 
  
Område Norr/Väster 

• 2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja 
processen med att ta in elever i förskoleklass till den nya skolan.  

• 2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall 
minskas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall tre-parallelliga med åk F-3 
respektive åk 4-6.  

• 2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas 
situationen i området. 

 
 
 
 

Uddevalla totalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Förändring antal 

2018-2023

Förändring i % 

2018-2023

Befolkning 6-12 år 4848 4953 5004 5090 5158 5174 326 6,7%

Kapacitet beslutad 4434 4534 4699 4699 4859 4859 425 9,6%

Diff. kapacitet – behov -414 -419 -305 -391 -299 -315

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 6-12 år 1845 1844 1834 1830 1851 1828 -17 -0,9%

Kapacitet beslutad 1650 1750 1750 1750 1910 1910 260 15,8%

Diff. kapacitet – behov -195 -94 -84 -80 59 82

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM

Befolkning 6-12 år 320 323 334 344 342 351 31 9,7%

Kapacitet beslutad 315 315 315 315 315 315 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -5 -8 -19 -29 -27 -36

SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE-RYR

Befolkning 6-12 år 721 751 781 820 830 839 118 16,4%

Kapacitet beslutad 631 631 631 631 631 631 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -90 -120 -150 -189 -199 -208

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6-12 år 875 938 970 998 1030 1062 187 21,4%

Kapacitet beslutad 845 845 845 845 845 845 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -30 -93 -125 -153 -185 -217

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 6-12 år 1084 1095 1082 1094 1101 1090 6 0,6%

Kapacitet beslutad 993 993 1158 1158 1158 1158 165 16,6%

Diff. kapacitet – behov -91 -102 76 64 57 68
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Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

• 2020: Med tanke på den förväntade elevökningen räknas Herrestadsskolans lokaler in även 
när Källdalsskolan tillkommer. I samband med detta sker en utredning om det bildas ett 
nytt skolområde Källdals-området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för ele-
verna vid alla tre skolorna; Källdal, Norgården och Herrestad. 

 
Område Öster/Lane Ryr:  

• 2019: Äsperödsskolan, behovsanalys inför beslut om skolans framtida inriktning med om-
byggnad/renovering för åk F-6.  

 
 

• Befolkningsökningen och kapaciteten visas i nedanstående diagram för kommunen som 
helhet. 

 
Diagram 1. Befolkningsprognos och kapacitet, skolor årskurs F-6 2018-2027 
 
Hela kommunen 

 
 

Kommentar: 
Diagrammet visar elevtalsutvecklingen, befintlig och temporär kapacitet. 

 
2.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-6 
 
Det är mer komplicerat att beräkna behov av skolplatser än förskoleplatser. Grundskolan är obliga-
torisk och kommunen måste därför se till att alla elever får plats. Sambandet mellan befolkning 
och kapacitet är starkare inom respektive område i grundskolan än i förskolan. Grundskolan har 
under flera år arbetat med den s.k. ”önska-skola-processen”, vilket innebär att föräldrar har fått 
önska skolplacering för sitt barn inför start i förskoleklass (6-åringar) och inför årskurs 7 (13-
åringar). Denna möjlighet att själva kunna önska plats är numera kraftigt begränsad på grund av 
platsbristen på skolorna. Undervisningstimmar ökar i olika ämnen. I idrott och hälsa utökas under-
visningstiden med 100 timmar. Av dem är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar för-
lagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha totalt 180 timmars 
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undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet. Det påverkar nyttjandegraden av idrottssalarna, 
vilket i vissa skolor ställer än högre krav på planering för rektorerna. 
 
Antalet elever i årskullarna varierar och skolorna skall ha beredskap att kunna ta emot alla bli-
vande 6-åringar till förskoleklass. Förskoleklassen är fr o m höstterminen 2018 obligatorisk vilket 
innebär att inga 6-åringar går kvar i förskolor längre.  
 
Sammantaget medför detta fortsatta ansträngningar eftersom skolorna är i princip överfulla. 
Grundskoleledningen arbetar kontinuerligt med en noggrann analys av skolornas lokalbehov både 
utifrån elevökningen samt antal elever i fristående skolor, arbetsmiljöhänseende för både elever 
och personal och lokalmässiga nödvändigheter av att kunna anpassa undervisningen till elevers 
olika behov.  
 
Analysen pekar på ett större behov av platser än vad ovanstående behovsanalys visar. Då elevan-
talet skiljer sig åt i olika årskurser ger totalbilden inte det verkliga behovet. Likaså att det kan fin-
nas ledig kapacitet i skolor som ”ligger i fel områden”. I arbetet med lokalplanering på kort och 
lång sikt är följande utökningar beslutade och planerade i närtid (2019-2022). Tack vare Ram-
nerödsskolans utökade kapacitet kommer Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan att påverkas i 
sina respektive organisationer: 
 
Tab. 8 Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs F-6 
 
Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster 
  
  

315 
Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

ht 2022. Beslutad. Bygg-
nation pågår 
 

-95 Unnerödsskolan, ny org?  
Behovsanalys vt 2020  
 inför ny förstudie 

-45 Sandersdalsskolan, ny org?  
Behovsanalys vt 2020 
 inför ny förstudie 

Söder/ Centrum 315 Söder/Centrum, nybyggnad 
Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys vt 2020 

Öster/ Lane-Ryr   
Äsperödsskolan. Ombyggnad för           
åk F-6. 

Förstudie stoppad. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

155 
  

Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

 
Forshällaskolan. Fodras om-, 
till- eller nybyggnad för att  
klara behoven. 
 

Behovsanalys vt 2020  
Ammenäs/Forshälla för-
studie pågår 
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Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Källdalsskolan. Nybyggnad. Ett nytt 
upptagningsområde Källdal  
(Norgården-Källdal) 
 
Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

ht 2020 Byggnation  
pågår. 
 
Behovsanalys vt -20 
 
Behovsanalys vt 2020 
inför förstudie 

 
Kommentar: 

Källdalsskolans tänkta tillskott om 165 platser är redan delvis intecknat p.g.a. överinskrivning på 
Herrestadsskolan (idag 442 elever på 360 platser). 
 

Antalet elever och kapaciteten skiljer sig åt mellan områdena. Det är brist på platser i de kommu-
nala skolorna i samtliga områden. 
 
Äsperödsskolans förstudie stoppades i november då förstudien visade på mycket omfattande re-
noveringsbehov. Det krävs en ny behovsanalys för skolan.   
 
 

 

 

 

 

 

 

3. GRUNDSKOLOR ÅRSKURS 7-9 

 

3.1  Nuläge 

 
I september 2019 var 1 950 elever inskrivna i åk 7-9.  Det kan jämföras med september 2018 då 
det var 1 910 elever inskrivna i åk 7-9. Elevantalet har därmed på ett år ökat med 40 elever, vilket 
skulle motsvara nästan en och en halv klass om de kommit i ”rätt” åldrar. 27 elever går i grund-
särskolan. Elevantalet har ökat sedan 2015, främst till följd av att många nyanlända elever har 
kommit.  
I Uddevalla finns åtta åk 7-9 skolor, varav fem är kommunala och tre är i enskild regi.  Grundskolor-
nas organisering i åk F-6 och åk 7-9 fick ändras ht 2016 till följd av lokalbrist i åk F-6 skolor. Ram-
nerödsskolan och Västerskolan har nu elever i åk 6 (från Dalaberg, Sandersdal och från Unneröd).  
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Kapacitet 
Kapaciteten på åk 7-9 skolorna beräknas utifrån en genomsnittlig klasstorlek på 27,5 elever/klass. 
Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser varierar dock på samma sätt som i åk F-6 skolorna 
till följd av elevantalet i de olika årskurserna samt val av skola. Även klassrummens storlek begrän-
sar klassernas storlek. Kapaciteten är också beroende av möjligheterna att skapa bra lärandesitu-
ationer för att undervisa elever enskilt eller i mindre grupper. 
 
Tab. 9 Förteckning över befintliga årskurs 7-9 skolor 
 

Grundskolor åk 7-9 
Kapacitet 

2019 
Antal elever 

sept 2019 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         

Västerskolan åk 7-9 388 360 385 344 

Ramnerödskolan åk 7-9 (- 30 pl till Dalaberg åk 6) 253 227 275 248 

TOTALT NORR/VÄSTER 641 587 660 592 

        

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM       

Sommarhemsskolan åk 7-9 360 346 360 373 

TOTALT SÖDER/CENTRUM 360 346 360 373 

        

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA       

Hällebergsskolan 30 28 30 30 

Linneaskolan åk 7-9 286 256 225 230 

TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 316 284 255 260 

          

 

Grundskolor åk 7-9 

Kapacitet 
2019 

Antal elever 
sept 2019 

Kapacitet 
2018 

Antal elever 
sept 2018 

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP       

Norgårdenskolan åk 7-9 462 452 412 406 

TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 462 452 412 406 

        

GRUNDSÄRSKOLA ÅK 7-9 48 27 37 29 

        

FRISKOLOR I CENTRUM       

Fridaskolan åk 7-9 216 207 216 206 

Stenbackeskolan åk 7-9 70 47 44 44 

Kapacitet  286 254 260 250 

TOTALT åk 7-9 2113 1950 1984 1910 
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Kommentar: 

• Dalabergsskolans elever i åk 6 är medräknade i ”temporära lokaler” Ramneröd  i åk F-6 

• Sandersdals och Unneröds elever i åk 6 är medräknade i ”temporära lokaler” på  
Västerskolan 

• Friskolorna i centrum redovisas för sig i ”eget område” då deras elever kommer från alla om-
råden. 

3.2 Antal elever 2018 och elevprognos årskurs 7-9 2019-2028  

 
Tab. 10 Faktiskt antal befolkning, samt befolkningsprognos och beslutad kapacitet 2019-2022 i 
skolområden: 
 

 
 
 
 
 
 

Uddevalla totalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Förändring antal 

2018-2023

Förändring i 

% 2018-2023

Befolkning 13-15 år 1929 1965 2033 2085 2139 2221 292 15,1%

Kapacitet beslutad 2347 2425 2425 2480 2535 2535 188 8,0%

Diff. kapacitet – behov 418 460 392 395 396 314

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 13-15 år 722 733 769 778 789 815 93 12,9%

Kapacitet beslutad 660 660 660 715 715 715 55 8,3%

Diff. kapacitet – behov -62 -73 -109 -63 -74 -100

SKOLOMRÅDE NORR-RAMNERÖD

Befolkning 13-15 år 523 509 535 531 541 558 35 6,7%

Kapacitet beslutad 275 275 275 275 330 330 55 20,0%

Diff. kapacitet – behov -248 -234 -260 -256 -211 -228

SKOLOMRÅDE VÄSTER-VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13-15 år 199 224 234 247 248 257 58 29,1%

Kapacitet beslutad 385 385 385 385 385 385 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 186 161 151 138 137 128

SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN

Söder/Centrum 122 129 133 142 146 162 40 32,8%

Öster/Lane-Ryr 301 310 327 327 327 340 39 13,0%

Befolkning 13-15 år totalt 423 440 460 468 473 503 80 18,9%

Kapacitet beslutad 360 360 360 360 360 360 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -63 -80 -100 -108 -113 -143

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13-15 år 358 352 352 383 413 429 71 19,8%

Kapacitet beslutad 255 280 280 280 280 280 25 9,8%

Diff. kapacitet – behov -103 -72 -72 -103 -133 -149

SKOLOMRÅDE NORGÅRDEN/HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år 424 438 450 453 462 472 48 11,3%

Kapacitet beslutad 412 465 465 465 465 465 53 12,9%

Diff. kapacitet – behov -12 27 15 12 3 -7
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Tab. 11 Faktiskt antal elever 2018, samt befolkningsprognos och kapacitet 2019-2028 hela kommu-
nen 
Totalt åk 7-9  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Totalt 13-15 år 1 930 1 970 2 040 2 105 2 145 2 200 2 265 2 330 2 320 2 335 2330 

kapacitet, beslutad 1687 1687 1687 1687 1742 1742 1887 1887 1887 1887 1887 

kapacitet, temporär 0 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 

kap, friskolor cent-
rum 

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 
260 

kap i grundsärskola 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Diff kapacitet-behov 54 134 64 -1 14 -41 -81 -146 -136 -151 - 146 

 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar en ökning med 270 elever fram till 2023 och ytterligare 130 elever 
fram till 2028. Antalet elever ökar i alla områden. 
 

Förändring av kapaciteten: 
 

• Område Herrestad/Bokenäs/Hogstorp 
  Norgårdenskolan har utökats med två klassrum platser till  
  följd av elevökning i årskurs 7. 

 

• Område Ljungskile/Forshälla 
  Linneaskolan utökas med moduler, fem klassrum (nov 2019)  

 
 

Diagram 2.  Befolkningsprognos och befintlig samt temporär kapacitet för årskurs 7-9 2018-2027 
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Prognos och behov 
Befolkningen fortsätter att öka och 2023 beräknas antalet elever ha ökat med 292 elever, vilket 
utgör en elevökning om 15% (jmfr 2018 215 elever 11%). Det är en uppskrivning jämfört med både 
2018-års och 2017 års prognoser. (jmfr 11 %, 2018 och 13% 2017). 2028 beräknas det finnas 400 
fler elever jämfört med idag. Det är en ökning med 18 %. Fram till 2020 råder det ett visst över-
skott på platser men därefter kommer det att saknas platser. Om inga platser tillförs kommer det 
att saknas 146 platser år 2028.  
 
Kapacitet och brist på platser 
Behoven av plats skiljer sig åt vid de olika skolorna. Friskolorna tar emot elever från alla områden. 
16 % (114 elever) av Norr/Västers elever och 30 % (73 elever) av Östers elever går på Fridaskolan 
eller Stenbackeskolan. I Ljungskile går 12% % (28 elever) på Hällebergsskolan. Friskolorna har där-
för betydelse särskilt för dessa områden. 

3.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i åk 7-9 

 
Det fodras temporära platser fram tills en ny åk F-9 skola är klar i Ljungskile 2024 samt fram tills 
beslut är fattat rörande Norgårdenskolans lokaler.  
 
Projekteringen av Ramnerödsskolans utbyggnad pågår och beroende på hur denna om-/ tillbygg-
nad kommer att genomföras påverkas skolans kapacitet under byggtiden. Under 2019 har Ram-
neröd evakueringslokaler i form av moduler intill Norrskolan. 
 
Västerskolan har utökats tillfälligt med klassrumsmoduler för åk 4-6 (+150 pl). Någon ytterligare 
plan för utbyggnad av Västerskolan finns inte i nuläget. Utökning av elevantalet på skolan begrän-
sas av att idrottshallens kapacitet inte går att utöka.  
 
Ljungskile-Forshälla/Ammenäs tillhör de starkast växande kommundelarna. Fr o m ht 2017 hänvi-
sas även Forshällaskolans elever till Linneaskolan p g a platsbrist på Sommarhemsskolan. Linnea-
skolans lokaler har utökats genom förhyrning av lokaler från Ljungskile Folkhögskolan. Det finns 
akuta behov av fortsatt utökning av Linneaskolans lokaler. Lokalerna motsvarar dock inte de krav 
som vi ställer på en högstadieskola idag och nya lokalförutsättningar krävs på sikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 12.  Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs 7-9 
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Område/ utökning                
2020-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster Beroende 
av Un-
neröd/San-
dersdal 

Ramnerödsskolan, om- och  
Tillbyggnad 
Västerskolan 

VT 2022. Byggnation 
pågår 
Behovsanalys vt 2020 

    

Söder/Centrum 330 
 
 

Ny skola i Centrum? 
 
 

Grundskoleutred-
ningen. Behovsanalys 
vt 2020 

Ljungskile/Forshälla  
         275 

 
 

Ny åk F-9 skola ersätter 
Ljungskileskolan och  
Linneaskolan 

Förstudie 
Pågår 
 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 

50 
 

Norgårdenskolan, behov    
av 1 klassrum 

Ht 2020. Behovsanalys 
och förstudie pågår 

 

 

Norgårdenskolan, inkl grund-
särskola/träningsskola, ombygg-
nad 

 
Behovsanalys, fortsatt 
utredning vt 2020  
Förstudie klar (del 1) 
 

 
Konsekvensanalys 
Grundskoleutredningen har nu lagt ett förslag till utbyggnadsplanering av grundskolans lokaler. 
Denna planering har saknats tidigare. Vid sidan om Källdalsskolan finns beslut gällande Ram-
nerödsskolan, Äsperödsskolan och Ljungskileskolan. Vidare skall behovsanalyser fördjupas och för-
studier påbörjas gällande skolbyggnaderna i Forshälla, Sandersdal, Unneröd, Västerskolan, 
Bokenässkolan, Norgården samt en Centrumskola. Det är viktigt att förstudierna följs upp med be-
slut om investeringar så att byggnationerna kommer till stånd och kan påbörjas i snar framtid. 
 
Slutsatsen blir att utbyggnaden av kommunens grundskolor måste vara prioritet nummer ett i den 
övergripande lokalplaneringen och vid bedömning av kommande års investeringsutrymme. Plane-
ringen måste dessutom gå snabbast möjligt. 

 

3.4 Särskilda undervisningsgrupper 

 
Inom grundskolans verksamhet finns det s.k särskilda undervisningsgrupper för elever som av olika 
skäl behöver ett mera kvalificerat stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen 
här är mycket anpassad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och 
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tillgång till många små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbun-
det av elevhälsan. 

 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid tre skolenheter: 

• Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9 

• Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 

• Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 

• Flexgrupp i Västerskolan för elever i åk 7-9 
 
Det saknas f n en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan komma till 
stånd.  

4.  GRUNDSÄRSKOLAN 

 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. I september 2019 är 77 elever in-
skrivna i grundsärskolan, varav tre elever är integrerade i grundskolor. (2018 var det 78 elever, 
varav tre elever var individintegrerade).  Antalet elever varierar mellan åren och väntas öka de 
kommande åren. 
 
Grundsärskolan inkl. träningsskolan finns idag vid fyra skolenheter. Efter en utredning gällande 
grundsärskolans organisering och lokaler (våren 2018) är uppdraget att samla verksamheten till 
två enheter istället. Det är både av pedagogiska, organisatoriska och lokalmässiga skäl. Avsikten är 
att grundsärskolan inkl. träningsskola skall finnas tillsammans i ”åldersadekvata” grundskolor. Käll-
dalsskolan kommer när den är färdig 2020 att omfatta grundsärskola och träningsskola för åk 1-6. 
Inriktningen är att samla grundsärskola-träningsskola för åk 7-9 på Norgårdenskolan åk 7-9. Det 
innebär att Norgårdenskolans lokaler måste anpassas till detta. 
 
Uppdraget att samla grundsärskoleverksamhet kommer att påverka lokalsituationen och i viss mån 
frigöra lokaler vid de nuvarande enheterna Stråketskolan, Äsperödsskolan och Sommarhemssko-
lan åk 7-9.  
 
Tabell 13 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
i sept 2019 

Stråkets Träningsskola 1-9 31 

Stråkets Träningsskola 6-åringar Förskoleplac 2 

Äsperöd-Skansen grundsärskola 1-6 21 

Sommarhemsskolan 7-9 7-9 15 

Norgårdenskolan 7-9 7-9 5 

Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 

Totalt antal elever i grundsärskola  77 
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Tab. 14 Förslag till utbyggnad av skolplatser i grundsärskolan årskurs 7-9 
 

Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Herrestad      15-20 
 
 
 
 

12-15 
 

Norgårdenskolan. Utökning av 
grundsärskola 7-9 med en klass 
/flytt från Sommar- hemmet). 
Ombyggnad  
 
Norgårdenskolan.Träningsskola 
för åk7-9, ombyggnad. 

Ht 2020. Behovsana-
lys, fortsatt utredning  
vt 2020 
 
 
 

 
 

5. GYMNASIESKOLAN 

  

Sammanfattning gymnasieskola 

Gymnasieskolans lokalbehov är svårare än grundskolans att förutse beroende på att det påverkas 
elevernas val av skola, deras val av program och hur samverkansavtal mellan kommuner ser ut. 
Inom Fyrbodal finns så kallat ”fritt sök”, vilket betyder att ungdomarna fritt kan söka gymnasieut-
bildning i hela området och bli mottagna i första hand. Uddevalla gymnasieskola är populär och 
förändringen kan leda till fler sökande. Mot bakgrund av elevernas val av utbildningsinriktning 
måste en beredskap för relativt täta lokalanpassningar finnas. 
 

5.1  Nuläge  

  
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet 
eller högskolestudier. I Uddevalla finns den kommunala Uddevalla Gymnasieskola och två fri-
stående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation School. Tillsammans erbjuder de ett 
brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. Uddevalla ingår i samverkansom-
råde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 45 % av eleverna i Uddevalla 
Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom Fyrbodal.  
  
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav 5 högskoleförberedande pro-
gram, 12 yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nationella 
programmen finns Introduktionsprogrammet. Detta består av 5 olika inriktningar varav en är 
Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för närvarande 
ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på Margretegär-
deskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Detta konstaterande leder 
dock inte till att gymnasieskolan saknar behov inom lokalområdet. Gymnasieskolan har helt andra 
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förutsättningar än grundskolan. Då grundskolan har enhetliga utbildningar är gymnasieskolan in-
delad i olika program. Elevernas val av utbildning ändras över tid och anpassningar måste göras till 
elevernas ändrade preferenser.  
  
Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband med 
detta gjordes lokalanpassningar. Bl a lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasiesärskolan 
från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har lämnats över till 
vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat p.g.a. antalet ny-
anlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nationella program. Ut-
vecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän utvecklas och av hur eleverna väljer utbild-
ning. Ett införande av s.k. ”fritt sök” inom Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten.  
  
I september 2019 var nära 3100 elever inskrivna i den kommunala gymnasieverksamheten. Ytterli-
gare 168 Uddevalla-elever är inskrivna i de två fristående gymnasieskolorna.   
  
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade möj-
ligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 
dock påverkats mindre av detta än många andra skolor. Orsaken finns bl.a. i att Uddevalla av trad-
ition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många program, vil-
ket gjort att vi kunnat ha kvar utbildningar som andra tvingats lägga ner. Det har i sin tur gjort att 
eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hemkommunen. Lokalbehovet påver-
kas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går lärlingsutbildning ökar, 
minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kvalitetsskäl måste dock sko-
lan ha specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som inte kan genomföras på en arbets-
plats. 53 % av eleverna går på högskoleförberedande program och 47 % på ett yrkesprogram.  
  
Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av lokalan-
passningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan minska 
samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd men 
det kan kräva lokalinvesteringar för ombyggnader.  
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Tabell 15 Förteckning över befintliga gymnasieenheter   
  

Gymnasiehus   Program  Antal elever   

Agneberg  Ekonomi  
Samhällsvetenskap  
SPINT  
Handel och Administration  
Restaurang-Livsmedel  
Lärlingsutbildning (GLUAG)  
Introduktionsprogram  
Gymnasiesärskolan  

   1030 ( 894)   
  
  
  
  
  
  
Varav 19 sär  

Sinclair  Estetiska programmet   
  

228  (264)  

Margaretegärde  Introduktionsprogram (5 st)  
Lärlingsutbildning (GLU)  
  

297  
135  
Totalt 279  (549)    

Östrabo 1  Naturvetenskap  
Teknik  
Vård och omsorg  
Introduktionsprogram  

696   (738)  

Östrabo Yrkes  Hantverksprogrammet (5 st)  
Bygg och anläggning  
El och energi  
Fordon och transport  
Industritekniska programmet  
VVS och fastighet  
Lärlingsprogram (GLU)  
Introduktionsprogram (IMY)  
Gymnasieärskolan  

 793 (730)  
  
  
  
  
  
  
  
Varav 60 sär  

Drottning Blanca  
  

Beteendevetenskap  
Ekonomi  
Försäljning och marknadsföring  
Sjukvård-omsorg-säkerhet  
Stylist  
Individuellt val Fotboll  

107  (134)  

Thorén Innovation School  Innovationsprogram  
IT-program  

47  (35)  

 
Totalt antal elever 
Samtliga program 

 
 
3 333 (3080) 

  
Kommentar: (2018)  
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5.2 Antal elever 2018 och elevprognos 2019-2028   

  
Elevantalet i gymnasieskolan nådde sin högsta punkt 2007 och har därefter minskat med mer än 
1100 elever fram till 2014. Från och med 2015 ökar antalet elever igen.  
  

Tab 16 Elevantal i gymnasieskolan 2007-2017  

  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

4079  3911  3799  3591  3329  3087  2989  2976  3003  3297  3216  

  
 

  
  Tab. 17 Antal personer 2018 och befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2019-2028   
  

Ålder  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 

16  583 660 670 660 695 735 710 745 815 780 805 

17  611 590 665 675 665 700 740 715 750 815 785 

18  634 615 600 670 680 670 700 740 715 750 805 

Uddevalla  1 828 1 870 1 935 2 005 2 045 2 110 2 155 2 200 2 280 2 345 2 395 

externa  1344  1470  1529  1576  1611  1654  1693  1712  1767  1814  1814 

Totalt  3174  3355  3489  3596  3676  3774  3863  3907  4032  4139  4164 

  

  
  

  

 
  
Långsiktig utvecklingsplan för gymnasiet 2018-2028  
  
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 43 % av sina elever från andra kommuner. Lokalplaneringen 
måste därför ta hänsyn till befolkningsutvecklingen även i grannkommunerna, dvs göra prognoser 
för hela elevunderlaget. Hittills har beräkningarna visat att ungefär lika många elever kommer uti-
från som från den egna kommunen. Prognoserna nu visar på en viss minskning och därför beräk-
nas det komma färre elever från grannkommunerna. Prognosen är att ca 37 % av eleverna i Udde-
valla gymnasieskola kommer från andra kommuner 2030. Interkommunala intäkter kommer där-
med minska och Uddevalla kommuns kostnader ökar i samma grad.  
  
En sannolik total ökning av elever från Uddevalla och grannkommunerna beräknas till ca 900 ele-
ver även om man ser en viss befolkningsminskning i tre av våra ”upptagningskommuner (Färge-
landa, Orust och Sotenäs). Idag kommer 7 % av eleverna från Färgelanda och Lysekil och 2 % från 
Sotenäs.   
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Tab. 18  Befolkningsutvecklingen för 16-18 åringar i upptagningskommunerna 2018-2030 (VGR:s 
befolkningsprognos) 
  

kommuner  2018  2019  2020  2021  2022  2027  2030  ändring  2030  

Bengtsfors  270 284 309 311 311 323 306 36  +13%  

Dals-Ed  154 155 157 159 155 146 160 6  +4%  

Färgelanda  227 213 208 215 210 207 204 -23  - 10%  

Lysekil  451 421 427 415 439 455 459 8  +2%  

Mellerud  307 316 301 283 262 309 310 3  0%  

Munkedal  344 328 325 333 341 351 373 29  +8%  

Orust  484 439 429 417 453 427 465 -19  -4%  

Sotenäs  247 215 212 208 205 199 206 -41  -16%  

Strömstad  414 417 398 405 397 485 504 110  +27%  

Tanum  382 371 388 388 394 441 434 52  +14%  

Trollhättan  2043 2139 2166 2261 2256 2397 2449 406  +20%  

Uddevalla  1828 1877 1943 2005 2034 2305 2334 506  +22%  

Vänersborg  1372 1409 1424 1454 1473 1606 1549 177  +13%  

Åmål 487 464 469 460 460 494 499   

Totalt  8523 8584 8687 8854 8930 9651 9753 1250  +15%  

  
Kommentar:  
Uddevallas befolkning beräknas öka näst mest av samtliga kommuner med 22 %, tätt följt av Troll-
hättan med 20 %, fram till 2030.   
Färgelanda, Orust och Sotenäs beräknas minska och de övriga kommunerna beräknas öka i varie-
rande grad.   
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Diagram 3.  Befolkningsutveckling samt prognos för elever 16-18 år 2018-2030 som beräknas söka 
utbildningar i Uddevalla gymnasieskola  

  

  

  

  
Vilka utbildningar som påverkas, och därmed vilken typ av lokaler som behövs, är idag omöjligt att 
säga. Idag går 53 % av eleverna på ett högskoleförberedande program och 47 % på något av yrkes-
programmen. Yrkesprogrammen ställer generellt större krav på anpassade lokaler. Dock måste 
planeringen utgå från generella elevtal och anpassas efter hand som bilden klarnar.  
  
De ombyggnadsbehov som finns inom befintliga lokalytor redovisas inte här utan redovisas i Gym-
nasieutredningen.   

  
  

5.3  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i gymnasiet  

  
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Nästan hälften av eleverna 
kommer från andra kommuner och deras val av Uddevalla Gymnasieskola hänger samman med 
tillgången till platser i de olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare planen 
men när elevantalet nu kommer att öka måste lokalplanen för de kommande åren utvecklas. Detta 
gäller särskilt yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag  
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Det är av stor betydelse för verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus-
område”, dvs. stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom området 
som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns fram-
för allt i Sinclair-byggnaden. Detta är hänsyn som måste tas i den övergripande lokalplaneringen i 
kommunen. Genom kompletteringar och tillbyggnader kan övriga skolhus bidra att ta emot fler 
elever när volymökningarna kommer. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från 
hösten 2019 nått sin maxgräns när det gäller elevantal.  
  
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar aktivt 
för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat be-
hov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-
programmet samt gymnasiesärskolan.  
   

5.4 Uppdrag gymnasieskolans lokaler  

  
Under våren 2019 färdigställdes gymnasieutredningen. De pekar på både kortsiktiga och långsik-
tiga behov. En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild 
av gemensamma flaskhalsar.   
  
Utredningen redovisar respektive gymnasiehus lokaler, behov av anpassningar samt möjligheter 
att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrågan tills ytterligare lokaler tillkom-
mer.  
  
  
Tab 19  Kartläggning av gymnasieskolans lokaler  

  

Gymnasiehus  Behov 2020-2027                         

Gemensamma   
flaskhalsar  
  
  
  

• Idrottshallar  
• Matsalar  
• Klassrum som klarar mer än 32 elever  
• Studiemiljöer och uppehållsrum  
• Kan vi begränsa förstahandsvalet? (verksamhetsfråga)  

  

Lokalkategorier 
som har under-
sökts  
  
  
  
  
  
  

• Idrottshallar  
• Matsalar  
• Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum  
• Studiemiljöer och uppehållsrum  
• Lärararbetsrum  
• Ledning, administration, receptioner  
• Elevhälsa   
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Diagram 4.  Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 
Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  
  
  

  

  

  
 Kommentar:  

  
En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 
inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 
göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.   
  
Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevökning 
med ca 500 elever fram till 2027. Under tiden är det viktigt att planera för tillbyggnader/ett nytt 
skolhus/hela Sinclair kan tas i bruk 2027 eller mycket nära i tid därefter.  
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6.   VUXENUTBILDNINGEN  

  
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-
ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 2 900 
elever/år varav 300 elever studerar på distans.  
  
 

  
Tabell 20 Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  

Vuxenutbildningens kurser  
  

  

• Grundläggande allmänna kurser  
• Gymnasiala allmänna kurser  
• Lärcentrum  
• SFI svenska för invandrare  
• Särvux  
• Uppdragsutbildning  
• Yrkeshögskoleutbildning  
• Yrkesutbildning  
• Utbildningskontrakt  

  

  
  
Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Carolinen (Östrabo Yrkes).   
Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken. Kommunen har över lång tid haft en oförändrad budget(kommunbidrag) till vuxen-
utbildningen men sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag. 2019 utgör statsbidraget 7 
miljoner kronor. Det leder dock inte till att vuxenutbildningens volymer påverkas i någon nämn-
värd omfattning eftersom de ersätter statsbidrag som verksamheten tidigare fått under en period. 
Eftersom Vuxenutbildningen påverkas av medfinansiering med KB till sökt statsbidrag för yrkesut-
bildningar påverkas det dubbelt om kommunbidraget sjunker. Om kommunen vill att vuxenutbild-
ningen ska vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till behov arbetsmarknaden och politiska 
ambitioner på nationell och lokal nivå måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksam-
hetens lokalsituation samordnas med volymbesluten. Någon prognos är omöjlig att lämna.  
  
De senaste årens stora invandring har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska för in-
vandrare. Denna kommer att fortsätta öka trots att antalet nyanlända har minskat. Vuxenutbild-
ningen har inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna asylsökande på samma sätt som 
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grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar börjar när beslut om uppehålls-
tillstånd fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen att fortsätta ytterligare en tid och 
vuxenutbildningen behöver öka sina lokaler på I17. Process kring det pågår redan. 
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Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Lokalförsörjningsplan	2020–2030	
 
Socialtjänstens organisation: 
 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar.  
Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, 
omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 
Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  
Socialtjänstens organisation består av fyra avdelningar: 

 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
 Avdelningen för Social omsorg 
 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 Administrativa avdelningen 

 
Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för verksamhet på både individ- och gruppnivå. 
Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för information, råd och stöd, omsorg 
och service samt annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det med 
speciellt fokus på utsatta barn. Verksamheter inom avdelningen ansvarar för 
myndighetsutövning huvudsakligen enligt SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och 
tobakslagen samt verkställighet av beslut om insatser inom ansvarsområdet. 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar och 
anmälningar, göra bedömning av om utredning ska inledas, därefter utreda, bedöma 
och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp beviljade 
insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. 

 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 
insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 
förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är 
individuellt utformade och anpassade till den enskildes  
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önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och 
frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt 
som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses. 

 
Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 
insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld i 
nära relation samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Övriga 
ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning för 
vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet. 
 

 
2.1.2 Avdelningen för Social omsorg 
 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett 
självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla 
den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet. 
 
För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade av 
biståndsavdelningen enligt LSS. Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god 
levnadsnivå, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av 
lagen. Det berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och 
vars behov inte tillgodoses på annat sätt. 
 
Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 
(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 
funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 
frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 
öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser.  

 
Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete. 

 
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt på 
korttidsboende. 
 
Avdelningen omfattar sektionerna: 
 Sektionen för vård- och omsorgsboende 
 Sektionen för hemtjänst 
 Sektionen för förebyggande och trygghet 
 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 
 Sektionen för stöd och service 
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2.1.3 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 

Avdelningen ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den 
kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalands Regionen 
till: 
 Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte 

kan ta sig till VG-regionens mottagningar utan större svårigheter och har planerade 
behov av hemsjukvård över tid 

 Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 

 Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL) 
 Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS) 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 
habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av  
hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 
Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 
sjuksköterskor, legitimerade  
fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och  
omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 
hjälpmedelstekniker och administratörer 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal 
inom socialtjänsten och förskolan.  
Bemanningsenheten ska lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som 
verksamheterna efterfrågar. 
Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på  
sommaren då vikarien anställs 
på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten arbetar även med: 

 
 

 Övertalig personal 
 Tillsätter personal utifrån LAS lista 
 Ökad sysselsättningsgrad 
 Information och introduktion till baspersonal 
 Schemaläggning i ”Heltidsresan” 

 
Uppdraget utförs av centralt placerade samordnare, schemaläggare och 
undersköterskor inom Bemanningspoolen. 
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2.1.4 Administrativa avdelningen 

  
Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, 
med uppgift att 
planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor samt 
kvalitets- och uppföljningsfrågor 

 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder 
verksamheten inom avdelningen.  

 
 
2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 

2023 Vård- och omsorgsboende 
 
Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  

Beräknad investeringskostnad: 80 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 15 - 20 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
Hemtjänsten 
 
2023 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro 
Äldreboende 
 
Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 
Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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Gruppboende 

2020 Avskilt, anpassat gruppboende (Vildvinet)Mistelgatan 14 
 
Beskrivning och syfte 
Planering för gruppbostad för personer med behov av ett mer avskilt boende, 
gärna utanför centrum, ljudisolerat och med egna ingångar. 
 
Mål och uppdrag 
Att minska antal köpta platser 
och möta behov av ansökningar för en målgrupp som vi har sett ökar. Planering 
och introduktion för att ”flytta hem” tidigare köpta platser beräknas ta ca ett år. 
 
Beräknad investeringskostnad: 26 Mkr 

Årlig driftskostnad 

beräknad till, 6,0 - 8,0 Mkr. 

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2023 Ny Gruppbostad,(Fasseröd)Störtloppsgatan 27 
 
Beskrivning och syfte: 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag: 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen 
 
Beräknad investeringskostnad: 26,0 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5 - 6 Mkr. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Inga beslutade avyttringar/uppsägningar 
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2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2020 - 2030 
 
Avdelningen Social omsorg 

  

Äldreboende 

2025 Vård- och omsorgsboende 
 
Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2028 Vård- och omsorgsboende 
 
Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2020 Daglig verksamhet 
Utegruppen på Hovhultsvägen 4 och Kabelgruppen på Admore kan slås ihop och 
behöver då ny lokal som kan inrymma båda verksamheterna 

Årlig ökning av driftskostnad för hyran beräknad till 220 tkr 
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Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
Junogatan 4 D (Kretsloppet och Sinnenas rike) behöver ha nya lokaler, skall utredas 
under r 2020. 
 
2021 Ny Gruppbostad och nya servicelägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad 
om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2021 Nytt Serviceboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen. Beräknad investeringskostnad 20 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2021 Fristående lägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra två fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 
 
Mål och uppdrag 
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Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad 250 tkr per lägenhet 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2022 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2023 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 
lägenheter/fristående lägenheter. 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2023 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2023 Fristående lägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra två fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 
 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad 250 tkr per lägenhet 
 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2024 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2024 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen. 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2025 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en endeplats i  
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2025 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
kommunbidrag 
 
 
2025 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2026 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2026 Nya platser Daglig verksamhet 
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En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2027 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2027 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2028 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
 
 
2028 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet, när nya 
gruppbostäder/serviceboenden tas i bruk. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2028 Ny Gruppbostad 
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Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6–8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2029 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2029 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 5 -15 Mkr 
Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 
 
Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
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kommunbidrag 
 

Avdelningen Individ och familjeomsorg 
 
 
2020 Säkerhetshöjande åtgärder IFO besöksmiljöer 
 
Ombyggnad Junogatan 9 predestinerade besöksrum och 
möteslokaler samt utökning av kontorsarbetsplatser i redan 
befintliga lokaler. 
Ökad hyreskostnad – kan ej täckas inom verksamhetsområdets befintliga budgetram. 
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Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Lokalförsörjningsplan	2020–2030	
 
Socialtjänstens organisation: 
 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar.  
Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, 
omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 
Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  
Socialtjänstens organisation består av fyra avdelningar: 

 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
 Avdelningen för Social omsorg 
 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 Administrativa avdelningen 

 
Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för verksamhet på både individ- och gruppnivå. 
Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för information, råd och stöd, omsorg 
och service samt annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det med 
speciellt fokus på utsatta barn. Verksamheter inom avdelningen ansvarar för 
myndighetsutövning huvudsakligen enligt SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och 
tobakslagen samt verkställighet av beslut om insatser inom ansvarsområdet. 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar och 
anmälningar, göra bedömning av om utredning ska inledas, därefter utreda, bedöma 
och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp beviljade 
insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. 

 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 
insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 
förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är 
individuellt utformade och anpassade till den enskildes  
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önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och 
frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt 
som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses. 

 
Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 
insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld i 
nära relation samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Övriga 
ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning för 
vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet. 
 

 
2.1.2 Avdelningen för Social omsorg 
 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett 
självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla 
den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet. 
 
För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade av 
biståndsavdelningen enligt LSS. Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god 
levnadsnivå, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av 
lagen. Det berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och 
vars behov inte tillgodoses på annat sätt. 
 
Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 
(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 
funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 
frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 
öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser.  

 
Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete. 

 
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt på 
korttidsboende. 
 
Avdelningen omfattar sektionerna: 
 Sektionen för vård- och omsorgsboende 
 Sektionen för hemtjänst 
 Sektionen för förebyggande och trygghet 
 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 
 Sektionen för stöd och service 
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2.1.3 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 

Avdelningen ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den 
kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalands Regionen 
till: 
 Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte 

kan ta sig till VG-regionens mottagningar utan större svårigheter och har planerade 
behov av hemsjukvård över tid 

 Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 

 Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL) 
 Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS) 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 
habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av  
hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 
Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 
sjuksköterskor, legitimerade  
fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och  
omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 
hjälpmedelstekniker och administratörer 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal 
inom socialtjänsten och förskolan.  
Bemanningsenheten ska lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som 
verksamheterna efterfrågar. 
Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på  
sommaren då vikarien anställs 
på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten arbetar även med: 

 
 

 Övertalig personal 
 Tillsätter personal utifrån LAS lista 
 Ökad sysselsättningsgrad 
 Information och introduktion till baspersonal 
 Schemaläggning i ”Heltidsresan” 

 
Uppdraget utförs av centralt placerade samordnare, schemaläggare och 
undersköterskor inom Bemanningspoolen. 
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2.1.4 Administrativa avdelningen 

  
Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, 
med uppgift att 
planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor samt 
kvalitets- och uppföljningsfrågor 

 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder 
verksamheten inom avdelningen.  

 
 
2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 

2023 Vård- och omsorgsboende 
 
Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  

Beräknad investeringskostnad: 80 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 15 - 20 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
Hemtjänsten 
 
2023 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro 
Äldreboende 
 
Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 
Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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Gruppboende 

2020 Avskilt, anpassat gruppboende (Vildvinet)Mistelgatan 14 
 
Beskrivning och syfte 
Planering för gruppbostad för personer med behov av ett mer avskilt boende, 
gärna utanför centrum, ljudisolerat och med egna ingångar. 
 
Mål och uppdrag 
Att minska antal köpta platser 
och möta behov av ansökningar för en målgrupp som vi har sett ökar. Planering 
och introduktion för att ”flytta hem” tidigare köpta platser beräknas ta ca ett år. 
 
Beräknad investeringskostnad: 26 Mkr 

Årlig driftskostnad 

beräknad till, 6,0 - 8,0 Mkr. 

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2023 Ny Gruppbostad,(Fasseröd)Störtloppsgatan 27 
 
Beskrivning och syfte: 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag: 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen 
 
Beräknad investeringskostnad: 26,0 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5 - 6 Mkr. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Inga beslutade avyttringar/uppsägningar 
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2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2020 - 2030 
 
Avdelningen Social omsorg 

  

Äldreboende 

2025 Vård- och omsorgsboende 
 
Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2028 Vård- och omsorgsboende 
 
Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2020 Daglig verksamhet 
Utegruppen på Hovhultsvägen 4 och Kabelgruppen på Admore kan slås ihop och 
behöver då ny lokal som kan inrymma båda verksamheterna 

Årlig ökning av driftskostnad för hyran beräknad till 220 tkr 
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Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
Junogatan 4 D (Kretsloppet och Sinnenas rike) behöver ha nya lokaler, skall utredas 
under r 2020. 
 
2021 Ny Gruppbostad och nya servicelägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad 
om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2021 Nytt Serviceboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen. Beräknad investeringskostnad 20 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2021 Fristående lägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra två fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 
 
Mål och uppdrag 
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Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad 250 tkr per lägenhet 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2022 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2023 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 
lägenheter/fristående lägenheter. 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2023 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2023 Fristående lägenheter 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra två fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 
 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad 250 tkr per lägenhet 
 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2024 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2024 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen. 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2025 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en endeplats i  
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2025 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
kommunbidrag 
 
 
2025 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2026 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2026 Nya platser Daglig verksamhet 
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En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2027 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2027 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2028 Ny Gruppbostad 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
 
 
2028 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet, när nya 
gruppbostäder/serviceboenden tas i bruk. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2028 Ny Gruppbostad 
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Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6–8 lägenheter’ 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 

boendeplats i kommunen.  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2029 Nya Servicebostäder 
 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2029 Nya platser Daglig verksamhet 
 
En utökning av 12 platser Daglig verksamhet behövs för att täcka behovet. 
 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 
 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 5 -15 Mkr 
Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 
 
Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
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kommunbidrag 
 

Avdelningen Individ och familjeomsorg 
 
 
2020 Säkerhetshöjande åtgärder IFO besöksmiljöer 
 
Ombyggnad Junogatan 9 predestinerade besöksrum och 
möteslokaler samt utökning av kontorsarbetsplatser i redan 
befintliga lokaler. 
Ökad hyreskostnad – kan ej täckas inom verksamhetsområdets befintliga budgetram. 
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Bilaga 5, Övriga förvaltningar 
 

 

1 KLK 
 

1.1 Beskrivning av lokaltyper samt omfattning av nuläge 
 

1.1.1 Uddevalla Brandstation 

 

Brandstationen på Bastiongatan uppfördes 1960 för stadens brand- och ambulansväsen. 

I dag inrymmer stationen endast Räddningstjänstens traditionella verksamheter samt 

sedan några även kommunens säkerhet och krisberedskaps funktion. I stationen pågår 

24 timmars verksamhet med jourlagd personal och kontorsverkssamhet med 

dagtidsförlagd personal. Totalt arbetar 45 personer heltid och 20 personer deltid i 

verksamhetslokalerna. Stationen lokaler används i huvudsak som: verkstäder och 

vagnhallar för ca 20 tunga och lätta fordon och räddningsutrustning, 15-20 

kontorsplatser, logement för ca 30 personer i skifttjänst, undervisningslokaler och 

personalrum.  
 
 

1.1.2 Ljungskile Brandstation 

 

Ljungskile brandstation på Aröd i Ljungskile är inrymd i en gammal båthall och var 

tänkt som ett provisoriskt alternativ när räddningstjänsten 1978 flyttade in, stationen 

används fortfarande efter nästan 35 år. 

Stationen används, av 20 personer anställda på deltid, vid larm och övningstillfällen, 

övrig tid står den tom. 

 
 

1.1.3 Sammanställning av nuvarande omfattning 

 
Uddevalla brandstation 4936 kvm BRA 

 Ljungskile brandstation 533 kvm BRA 

 
 

1.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

1.2.1 Ljungskile Brandstation 
 

Investeringsmedel för ombyggnad av Ljungskiles gamla VA verk till ny brandstation är 

beslutat för 2017 projektering är avlutad och upphandling av entreprenadarbetena pågår 

med planerad byggstart under första kvartalet 2020 med beräknad inflyttning 2021. 

 
 

1.2.2 Uddevalla Brandstation 
 

Brandstationen i Uddevalla är byggd 1960 och har inte genomgått några större 

förändringar eller anpassningar under denna driftperiod.  
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Brandstationen är i mycket stort behov av en totalrenovering alternativt nyetablering. 

Jämfört med moderna brandstationer saknas exempelvis separerade utrymmen för tunga 

fordon och utrustning, vilket utgör ett arbetsmiljöproblem, samt omlastningsmöjligheter 

efter larm. Trafiksituationen i centrum gör att det idag finns begränsningar avseende 

framkomlighet under vissa tider på dygnet.  

 

Nuvarande brandstation har i sitt nuvarande skick begränsade möjligheter till 

samordning och samverkan med andra samhällsaktörer så som andra kommunala 24-

timmarsverksamheter, ambulans och polis. På samma sätt är stationen begränsad som 

samverkansplats med andra Räddningstjänster, detta främst beroende på 

trafiksituationen och dåliga omlastningsmöjligheter samt små utrymmen för 

ledningsarbete.  

 

Räddningstjänsten har under hösten 2012 utfört en lokaliseringsutredning för ny 

brandstation i Uddevalla. Utredningen förordar en samlokalisation med andra ”24 

timmars” verksamheter med placering av ny brandstation vid Exercisvägen i anslutning 

till RV 44, förslaget redovisades för politiken under våren 2013. 

 

Under december 2013 påbörjades arbete med att parera arbetsmiljöproblemen i 

brandstationens vagnhall, en slussfunktion byggs vilket innebär att fordonen separeras 

från personal- och kontorsutrymmen. 

 

Räddningstjänsten har beställt förstudie för ny brandstation av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2016 vilken godkänts av kommunstyrelsen 

2017-11-29. 

 

Ny detaljplan för området har antagits av Kommunfullmäktige i december 2019 och 

förväntas vinna laga kraft i början av 2020. En upphandling för utförande av såväl 

brandstation som anslutande gatunät förbereds under våren 2020. Brandstationen 

beräknas vara färdig för inflyttning 2023 

 

 

 

1.3 Beslutade uppsägningar/avyttringar 
 

1.3.1 Ljungskile Brandstation 
 

När den nya brandstationen blir klar kommer gamla stationen på Aröd att avyttras. 

 
 

1.4 Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor 2020-2030. 
 

Under 2020 och 2021kommer en idéstudie för Stadshus i centrum med lokaler för 
bibliotek och andra ändamålsenliga lokaler för kulturverksamhet att utföras. 



 

 
Antagen av …. 

Genomförandeplan 
för bostadsförsörjning 

2021–2023 
- en del av samhällsbyggnadsstrategin 
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Sammanfattad beställning 2021–2023 
Denna genomförandeplan för bostadsbyggnad ger en översiktlig beskrivning av pågående och 

planerad bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat som kommunal regi. Åren 2021–2023 

bedöms ca 1 100 nya bostäder kunna färdigställas. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås 

vilka ytterligare bostadsprojekt kommunen bör gå vidare med genom förstudier, detaljplanearbete 

och markanvisning under planeringsperioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet med 

hållbarhetsperspektiven. Dessa åtgärder är en beställning till berörda förvaltningar och bolag. 

Åtgärderna ska inplaneras i budgetarbetet för utförande under perioden 2021–2023. 

Genomförandeplanen revideras årligen som en del i underlaget för kommunens budgetarbete, varför 

nya bedömningar/komplettering av uppdragen kan komma att göras i samband med detta. 

 

Beställning för åren 2021–2023: 

Objekt Bostäder 
totalt 

Bostadstyp1 Aktivitet 

Tuvullsvägen, 

Ljungskile 

23 FB+SH Markanvisning 2021 

Skarsjövallen, 

Ljungskile 

200 FB+SH Detaljplan pågående - 2020,  
Genomförandeplanering 2021 - 2023 

Windingsborg X FB Detaljplan pågående - 2021 
Genomförandeplanering 2021 - 2023 
 

Sunningebergen 270 FB+SH Detaljplan pågående - 2021,  
Genomförandeplanering 2021 - 2023 
 

Riversideängen 300 FB Detaljplan 2020 - ff 

Anegrund2 1 800 FB Förprövning/Planuppdrag, detaljplan 2021-ff 

Vännerberg 15 SH Detaljplan 2021 - 2023 

Lindstam 2  
(Parken fsk) 

X FB Förstudie, Förprövning/Planuppdrag, 
Detaljplan 2020 - ff 
 

Områdesplan/ 

Kampenhof 

400 FB Förstudie 2020 

Södra Kurveröd 400 FB+SH Förstudie 2020 

Annan förtätning inom 

tätorterna 

X FB+SH Förstudier 

Summa: Ca 3 400   X i bostadskolumn – Antal bostäder utreds i 
kommande förstudier 

                                                           
1
 Bostadstyp 

FB = flerbostadshus 
SH = småhus 
2
 Privat och kommunalt projekt – beställning avser kommunalt projekt 
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Varför en genomförandeplan?  
Bostadsbyggandet har stor påverkan på hur vi lever och på hur samhällets resurser tillvaratas och är 

därför en central del av samhällsutvecklingen. Bostäder förutsätter infrastruktur i form av vägar, 

vatten och avlopp, el- och värmesystem vilka bildar den struktur som också blir utgångspunkt för en 

fortsatt utveckling av samhälle och boendemiljöer. Boendet har också stor påverkan på behovet av 

transporter vilket bl.a. ger effekter på energianvändning och miljö. En attraktiv levnadsmiljö måste 

dessutom ta hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för 

rekreation, kulturliv, trygghet osv. Hållbarhetsaspekterna i samhällsplaneringen måste därför 

betonas.  

Kommunens översiktsplan ger en beskrivning av kommunens mark- och vattenanvändning, dvs var 

kommunen vill bygga bostäder och ge plats för verksamheter mm. Samhällsbyggnadsstrategin 

beskriver hur vi ska gå tillväga för att utveckla samhället hållbart och vilka prioriteringar vi gör under 

den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad utveckling. Genomförandeplanen, talar om när och i 

vilken ordning som bostadsprojekt ska påbörjas/genomföras under den närmaste 3-årsperioden. 

Genomförandeplanen är därmed ett verktyg som prioriterar vilka kommunala bostadsprojekt som 

ska genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Samhällsbyggnadsstrategin 

med genomförandeplanen är därmed ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och 

budget för planering, investeringar, exploatering osv.  

Genomförandeplanen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande. Med planerat 

bostadsbyggande avses bostäder som ännu inte påbörjats men förväntas färdigställas under 

planperioden. För dessa bostadsprojekt pågår detaljplanearbete eller genomförandeplanering. I 

denna genomförandeplan finns en bedömning av när dessa bostäder beräknas vara färdigställda och 

inflyttade. Bedömningen avser såväl privata som kommunala projekt. Med utgångspunkt från det 

byggande som pågår och planeras görs en analys över vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg 

för att upprätthålla en planberedskap för att skapa förutsättningar för nya bostäder men också för 

att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Genomförandeplanen är en beställning av åtgärder i form av förstudier, detaljplaner och 

markanvisningar till berörda förvaltningar och bolag för den kommande planeringsperioden. 

Genomförandeplanen omfattar en beställning för 3 år framåt och beslut tas årligen inom ramen för 

kommunens budgetrutiner. Förändringar av 3-årsplanen kan således ske utifrån de bedömningar 

som görs vid varje beslutstillfälle. 

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar planera så att 

förutsättningar skapas för alla att leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder som 

förberedelse och genomförande av bostadsförsörjningen. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs 

kommunens mål och riktlinjer för att detta ansvar ska uppfyllas för olika boendegruppers behov med 

hänsyn till målen om att bygga hållbart och med hänsyn till bl.a. kulturhistoriska värden. Att verka för 

tillkomsten av fler hyreslägenheter är en viktig del i bostadsförsörjningen.  

Bostadsbyggandet kan ske genom att kommunen själv bygger eller tillåter privata exploatörer att 

bygga på privat eller kommunal mark. Kommunen och privata exploatörer utvecklar därför 

tillsammans framtidens kommun. Detta betyder att kommunen måste beakta samtliga pågående och 

planerade bostadsprojekt och analysera marknad, konkurrens och ekonomi inför beslut om att 

öppna egna områden för exploatering eller medge planbesked eller anvisa mark för exploatering. 

Kommunens ställningstagande utgår från bostadsförsörjningsansvaret och målsättningen om att 

skapa ett hållbart samhälle.  Privata och kommunala exploateringar ska ses i ett sammanhang och 

komplettera varandra snarare än konkurrera. Samhällsbyggnadsstrategin är ett viktigt instrument för 

att visa kommunens inriktning för bostadsutvecklingen.   
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Om bostadsbeståndet 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver bostadsbeståndet och den utveckling av 

bostadsbyggandet som skett genom åren. Utbyggnaden av lägenheter i flerbostadshus skedde till 

stor del under 1960–70 talet då en övervägande del av kommunens lägenhetsbestånd kom till. Från 

1980-talet ökade fokus på boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles 

samhällsstruktur. Småhusproduktion har i hög grad dominerat även under senare år varför 

kommunen nu har en relativt hög andel bostäder i småhus. Under de senaste åren har dock 

byggandet av lägenheter i flerbostadshus åter tagit fart. Uddevalla är Sveriges snabbast växande stad 

– befolkningen (i %) i stadskärnan har ökat med 30 procent mellan 2013 - 2018. Sett till absoluta tal 

växte dock Jönköping mest (1 800 personer)3, (se faktaruta sid 8). Stadskärnans utveckling har ett 

starkt samband med i vilken grad kommunen planerar sitt byggande genom nya stora områden med 

inriktning på småhus eller prioriterar ambitionen att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom 

tätorternas redan bebyggda delar.   

 

 

______________________ 
Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.  
Även bostäder i småhus definieras som lägenheter.  
Hustyp: 
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. 
Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

                                                           
3 WSP Stadsbarometern 2019. Stadsbarometern är en jämförelse av 67 svenska mellanstora till större 

stadskärnor. Stadskärnor analyseras med avseende på bl.a. demografi, ekonomi, arbetsmarknad och 
utbildning. Högst SB-index har Jönköping, Karlstad och Lund.  
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Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder.  
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Antalet färdigställda bostäder4 varierar kraftigt över tid. Konjunktur, efterfrågan, politiska beslut osv. 

påverkar utvecklingen. De senaste åren har byggandet av lägenheter i flerbostadshus skjutit fart 

genom en ökad efterfrågan och genom ett ökat fokus på hållbarhetsperspektiven i bostads-

byggandet. 2015 färdigställdes 175 lägenheter i flerbostadshus vilket inte överträffats sedan början 

av 1980 resp. 1990-talet. 2019 pekar mot ca 200 färdigställda lägenheter i flerbostadshus.  

Sett till den senaste 10-årsperioden har dock produktionen av småhus övervägt i kommunen vilket 

innebär att det finns en potential för ökat bostadsbyggande i flerbostadshus. Många andra 

kommuner av motsvarande storlek som Uddevalla har en större andel byggande i flerbostadshus. 

Flera olika orsaker kan förklara detta, bl.a. efterfrågan, byggande av studentlägenheter, men den 

politiska styrningen (se sid 10) avgör ytterst vad som produceras.  

  

                                                           
4
 Eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter förekommer i SCB:s statistik, framför allt senaste året. 

För 2017 - 2019 redovisas uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Jämförelse mellan jämnstora kommuner, bostadsutbyggnad 2009-2018 (10 år) 

Kommun Invånare 2018 Lgh/år snitt Lgh i  
flerbostadshus 

Småhus 

Borlänge 51 964 87 54 % 46 % 

Hässleholm 52 121 68 58 % 42 % 

Skövde 55 729 202 68 % 32 % 

Nyköping 56 011 190 66 % 34 % 

Örnsköldsvik 56 089 197 61 % 39 % 

Uddevalla 56 259 162 53 % 47 % 

Trollhättan 58 728 125 68 % 32 % 

Falun 58 923 114 54 % 46 % 

Norrtälje 61 769 217 56 % 44 % 

Östersund 63 227 64 54 % 46 % 

Varberg 63 630 260 51 % 49 % 

Mölndal 68 152 279 80 % 20 % 

 

I Uddevalla kommun fanns vid utgången av år 2018 strax över 27 500 bostäder. Nyproduktionen 

under de senaste 10 åren uppgår till ca 160 bostäder/år5 vilket motsvarar drygt en halv procent av 

bostadsbeståndet. 

Upplåtelseformer 

Även upplåtelseformen är av intresse vid analys av bostadsbehovet. Hyresrätter och äganderätter6 

(småhus) är ungefär lika stora i nuvarande bostadsbestånd. Sett till senaste tio åren har det 

producerats många bostadsrätter vilket bidragit till ett ökat antal lägenheter i flerbostadshus.  

Upplåtelseform7 efter lägenhetstyp 2018 (27 577 lägenheter) 

 Andel 

Äganderätt/småhus 41 % 

Bostadsrätt 19 % 

Hyresrätt 40 % 

 

Fritidshus 

I kommunen finns ca 3 600 fritidshus. En viss omvandling av fritidshus till permanentboende har 

skett bl.a. i samband med utbyggnaden av nya kommunala verksamhetsområden för vatten- och 

avlopp t.ex. på Fräknestranden. Antalet fritidshus i kommunen har dock totalt sett inte minskat.  

Antal fritidshus 10 år 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3 576 3 563 3 549 3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 3 636 

  

                                                           
5
 Uppgift om antal färdigställda lägenheter för 2018 släpar för Uddevalla. Preliminära uppgifter för 2018 ger 

162 lgh/år i snitt för tioårsperioden och fördelningen 53 % lägenheter i flerbostadshus och 47 % i småhus.  
6
 Upplåtelseform äganderätt förekommer i flerbostadshus och avser då ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör 

ännu en liten del i bostadsbeståndet. 
7
 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 

hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt. 
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Om hushåll 
Ett hushåll består av personer som är folkbokförda tillsammans. Av Sveriges 4,7 miljoner hushåll bor 
nästan 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus. Av de lägenheterna är 1,3 miljoner hyresrätter och 
drygt 940 000 bostadsrätter. Av de cirka 2 miljoner hushåll som bor i småhus äger 1,9 miljoner sitt 
hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus med bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till 
exempel studentbostad eller någon form av boende för äldre eller så saknas uppgifter om boendet i 
statistiken. 
 

Fakta från SCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadskärnor med bäst framtidsutsikter 

I stadskärnan finns stora ekonomiska värden, dels av materiell karaktär i form av t.ex. infrastruktur 
och bostäder men också i form av humankapital. Att förvalta dessa värden handlar i grunden om att 
stärka stadskärnan ur ett ekonomiskt perspektiv. Centralorten har i allmänhet mycket stor betydelse 
för välståndet i en kommun. Här finns näringsliv, utbildning och humankapital koncentrerat på en 
liten yta. Detta skapar i sin tur incitament för människor att söka sig dit, antingen för att bo eller för 
att jobba. 

Man bör därför jobba aktivt för att fler boende och kontor/arbetsplatser flyttar till stadskärnan. En 
ökande befolkning leder till en större köpkraft, vilket bl.a. gynnar handel och service. Fler företag 
bidrar till att stärka klustereffekter vilket bidrar till ekonomisk tillväxt. Ju större branschspridningen 
är, desto bättre rustad är staden mot konjunktursvängningar och strukturomvandlingar som snabbt 
kan förändra behovet av arbetskraft. 

Stadskärneutveckling har ibland lite för mycket fokus på att stärka enbart handeln och andra 
besöksintensiva näringar. Det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin 
helhet och även stärka den omkringliggande regionen. Går det bra för staden går det bra för 
regionen och vise versa. 

Ur Stadsbarometern 2019 (WSP)  
Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP. 

 

Stadsbarometern är en jämförelse av 67 svenska mellanstora till större stadskärnor. WSP analyserar 
hur dessa stadskärnor står sig mot varandra med avseende på bland annat demografi, ekonomi, 
arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att försöka förstå vad som skapar en ekonomiskt stark 
stadskärna.  
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Bostadsbehov och förutsättningar för byggande 
Kommunen har sedan länge en stadig befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten beror på ett 

inflyttningsöverskott och till mindre del av födelseöverskott. Stor del av denna ökning kan tillskrivas 

inflyttning av personer från andra länder. Kommunens befolkningsprognos beskriver 

befolkningsutvecklingen mer detaljerat t.o.m. 2028.  

Möjligheterna att flytta såväl till som inom kommunen påverkas av utvecklingen i befintligt 

bostadsbestånd samt av bostadsbyggandets omfattning. Befintligt bostadsbestånd påverkar 

nettoinflyttningen genom ex v generationsväxling, om- och tillbyggnation, rivning samt omvandling 

av fritidshus till permanentbostäder. Vissa flyttningar sker utan att bostäder friställs för andra, 

exempelvis då barn flyttar hemifrån eller vid separationer där ena parten bor kvar i bostaden.   

Länsstyrelsen redovisar 2019 ett underskott av bostäder i 47 av 49 av länets kommuner. Kommunen 

måste fortsätta utveckla boende för olika målgrupper. En grundläggande förutsättning för 

bostadsförsörjning är de redan befintliga bostäderna då de allra flesta som flyttar till en ny bostad 

gör det inom det redan byggda. Vidare är det inom det befintliga beståndet som hyresrätter med 

lägre hyresnivåer återfinns. Nyproduktionen innebär dock ett begränsat men ofta strategiskt viktigt 

tillskott till det totala beståndet. I Uddevalla kommun fanns vid slutet av år 2018 över 27 500 

bostäder. Nyproduktionen under senaste 10 åren uppgår till ca 160 bostäder/år vilket motsvarar 

drygt en halv procent av bostadsbeståndet. 

Behovet av hyreslägenheter som tillgodoser behovet för grupper som är nya på bostadsmarknaden  

t ex unga och nyanlända är fortsatt stort. Bostäder med hyresnivåer för grupper med mindre 

ekonomiska förutsättningar behövs som komplement till den bostadsproduktion som vänder sig till 

de grupper som redan etablerat sig på bostadsmarknaden och har förutsättningar för boendekarriär. 

Kommunen har också ett ansvar enligt bostadsförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer att skapa 

förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeenden samt boende för grupper med särskilda 

behov.  

Bostadsförsörjningsprogrammet anger ett behov om 250 nya bostäder årligen och den senaste 

bedömningen från länsstyrelsen visar ett behov om ca 240 - 270 för att möta den prognostiserade 

befolkningsökningen fram till 2028. En planberedskap för nya bostäder bör upprätthållas som tillåter 

en jämn produktion av bostäder över tid.  

Under 2019 avvecklades ett antal bostadspolitiska statliga stöd och bidrag. De som påverkar 

förutsättningarna för bostadsbyggnationen i kommunen är det generella statliga bidraget till 

kommunen för ökat bostadsbyggande samt investeringsstöd till exploatörer för byggnation av 

hyresbostäder vilket avsåg att stimulera byggandet av mindre billiga hyreslägenheter.  
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Att påverka/styra bostadsbyggandet 
Kommunen har flera verktyg för att styra och påverka utvecklingen av bostadsbyggandet. 

Samhällsbyggnadsstrategin med planeringsprinciper är ett av de viktigaste för att skapa ett 

gemensamt fokus och en gemensam inriktning att förhålla sig till i olika planeringssammanhang. 

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015 och ger nu synliga resultat i bostads-

utvecklingen. Planeringsprinciperna har bidragit till ett ökat byggande av lägenheter i flerbostadshus 

och ett tydligare fokus på att utveckla tätorterna i dess centrala delar. Områdesplanen för 

Kampenhof/Bäveån är ett tydligt exempel, vilket när det genomförts, kommer att förändra och 

tillföra Uddevalla många nya boendekvaliteter och också bidra till en utveckling av stadskärnan.  

Kommunens planmonopol ger också stora möjligheter att styra bostadsbyggandet. Kommunen har 

därför tagit fram rutiner och regelverk för bedömning av planinitiativ. Den s.k. förprövningen av 

nya/ändrade detaljplaner för olika bostadsprojekt innebär en prövning av projektets konsekvenser 

och effekter i ett tidigt skede för att avgöra om ett projekt bidrar till önskad utveckling utifrån 

hållbarhetsaspekter och andra kommunala målsättningar. Planförfrågningar bereds av en 

förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp utifrån fastställda kriterier för bedömning av 

planfrågor. Privata och kommunala planinitiativ bedöms på samma sätt i en tydlig och transparent 

process där kommunstyrelsen fattar det slutliga avgörandet. Förprövningen av bostadsprojekt i ett 

tidigt skede är en nyckel för att bedöma och tidigt avstyra projekt som inte bidar till önskad 

utveckling.  

Kommunen kan genom sitt markinnehav och genom strategiska köp och försäljningar av byggbar 

mark påverka bostadsbyggandet. Kommunen behöver arbeta aktivt med markstrategiska frågor.  

Markanvisningar är ett annat viktigt instrument för att styra utvecklingen mot önskade bostäder. 

Kommunen kan vid anvisning av kommunal mark ställa krav på upplåtelseformer, hustyper mm. En 

tydlig markanvisningspolicy är ett viktigt kommunalt verktyg. 

En aktiv dialog med aktörer på bostadsmarknaden är också ett sätt att skapa samsyn och förståelse 

för målen i samhällsutvecklingen. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer i 

samhällsbyggandet men dialogen måste också fördjupas med övriga exploatörer på marknaden.  

Med ett proaktivt arbetssätt kan kommunen nå målet om ett hållbart samhällsbyggande som 

tillgodoser bostadsbehoven för olika grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett attraktivt 

samhälle. 
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Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2020–2023 
Flera bostadsbyggen med framför allt flerbostadshus pågår och planeras i tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. Parallellt byggs också två stora bostadsområden för småhus och mindre flerbostadshus 

genom det av kommunen tillskapade bostadsområdet Sundsstrand och de privata nära 

sammanhängande områdena Furuhall (Rotviksbro) och Överbyhöjd (Lanesund).  

Till detta ska läggas pågående och planerade exploateringar (enskild byggnation och andra mindre 

områden) som sker efter Fräknestranden och genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Ytterligare potential finns i tidigare antagna detaljplaner vilka legat vilande och där projektstart är 

svår att bedöma (ej redovisade i karta nedan).  
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Pågående bostadsutbyggnad 

 2020 2021 2022 2023 

Flerbostadshus 65 180 307 298 

Småhus 89 120 102 117 

Summa: 154 300 409 415 

Summa 2021–2023  1 124 

 

Lägenheter i flerbostadshus 

I privata och kommunala byggnadsprojekt beräknas ca 1 100 bostäder kunna färdigställas i perioden 

2021 till 2023. I denna produktion utgör boendeformen flerbostadshus störst andel. Den kommunala 

bostadsstiftelsen Uddevallahem bidrar aktivt till tillkomsten av fler hyreslägenheter inom tätorten 

Uddevalla. Under perioden tillkommer hyresrätter på Strömstadsvägen genom nybyggnation och på 

västra Skogslyckan genom påbyggnad av ytterligare våningsplan i samband med rot-renovering. 

Ytterligare hyreslägenheter tillkommer genom flera privata exploateringar. I pågående och planerad 

produktion (ca 1 100) under planperioden 2021 - 2023 utgör ca 25 % hyresrätter vilket innebär att 

bostadsförsörjningsprogrammets målsättning om minst 20 % hyresrätter bör kunna uppfyllas.  

Det pågående och planerade bostadsbyggandet (ca 1 100) är det bedömda antalet möjliga 

färdigställda bostäder. Förändringar i konjunktur och marknadsläge, överklagande i byggprocessen, 

ekonomiska förutsättningar osv. påverkar det verkliga utfallet. 

Småhus  
Även om merparten av alla nya bostäder 2021 - 2023 tillkommer som lägenheter i flerbostadshus 

sker en betydande produktion av nya bostäder som småhus. Det är framför allt i de större bostads-

områdena Sundsstrand, Furuhall och Överbyhöjd som tomter för småhusbebyggelse upplåtes. 

Genom bygglov för enskild bebyggelse spridd på landsbygden och i tätorterna tillkommer 

genomsnittligt ca 40 småhus/år. Under planeringsperioden beräknas ca en tredjedel av alla nya 

bostäder utgöras av småhus.  
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Bedömning för åren 2021–2023 
Planerad och pågående produktion av nya bostäder ligger för närvarande i nivå med angivna mål i 

kommunens bostadsförsörjningsprogram liksom länsstyrelsens beskrivning av bostadsbehovet för 

Uddevalla. 240 - 270 lägenheter per år bör genomsnittligt byggas för att tillgodose kommunens 

behov av nya bostäder. En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter dock att olika typer av 

bostäder produceras. Kommunen måste därför göra en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika 

gruppers boendebehov men också utifrån perspektivet att skapa boenden som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Bostadsbyggandet ska därför ha hållbarhetsperspektiv. Av resursskäl måste 

därför redan gjorda investeringar i väginfrastruktur, V/A, fjärrvärme osv. tillvaratas. Bostads-

byggandet ska planeras så att energianvändningen minimeras och att behovet av transporter 

minskas t.ex. genom närhet till handel, arbetsplatser och goda kollektiva förbindelser. Bostads-

bebyggelse ska också bidra till trygghet, trivsel och till att naturligt minska segregation och klyftor i 

samhället. Samhällsbyggnadsstrategin prioriterar därför i nuläget att fler bostäder skapas i 

tätorternas centrala delar och att möjligheten till förtätning och byggnation inom den redan 

bebyggda strukturen tillvaratas. 

Planeringsperioden 2021 - 2023 

I linje med planeringsprinciperna i samhällsbyggnadsstrategin inriktas planeringen för planperioden 

2021 - 2023 mot ökat byggande av flerbostadshus i tätorternas centrala och i redan bebyggda delar. 

Områdesplanen för Bäveån är central för att utveckla inte bara bostäder utan också för att forma en 

attraktiv stadskärna och ett hållbart samhälle. Utvecklingen av nya bostäder kring Bäveån ökar 

antalet människor i stadskärnan vilket skapar ökat underlag för service, kulturaktiviteter mm och 

därmed ett levande centrum. Planarbetet och genomförandeplaneringen för Windingsborg har hög 

prioritet. För Kampenhofsområdet bör förstudier för framtida byggnation av såväl bostäder som 

verksamhetslokaler påbörjas under planeringsperioden. Planarbetet för såväl privata som 

kommunala kvarter i området Anegrund bör påbörjas inom planperioden. Planarbetet för 

Riversideängen ska fullföljas.  

I tätorternas utkanter fortgår även planering för större områden med blandad bebyggelse genom 

Sunningebergen och Skarsjövallen i Ljungskile (småhus och flerbostadshus). Bägge områdena har 

tillkommit genom tidigare planuppdrag. Till dessa områden kommer ett antal privata exploateringar 

av varierande storlek vilket sammantaget medför att boende i småhus och mindre flerfamiljshus är 

väl tillgodosett de närmaste åren. Ytterligare oexploaterad mark i tätorternas utkanter som ökar 

orterna utbredning är för närvarande inte aktuellt. Detaljplan för Sunningebergen ska färdigställas 

och för Skarsjövallen ska planering för exploatering påbörjas efter detaljplanens färdigställande. 

Det är fortsatt angeläget att tillvarata möjligheterna att skapa fler bostäder inom den redan bebyggda 

samhällsstrukturen bestående av vägar, VA-ledningar, kollektiva förbindelser osv. Området 

Vännerberg är ett exempel på kompletterande småhusbebyggelse inom befintlig struktur inom tät-

orten. På den centrumnära fastigheten Lindstam 2 ska möjligheten till utveckling av bostäder och 

kommunala verksamhetslokaler utredas i linje med behov i kommunens lokalförsörjningsplan. Tuvulls-

vägen i Ljungskile markanvisas för att låta området exploateras för framför allt bostäder i fler-

bostadshus. Ytterligare förstudier av potentiella bostadsområden inom tätorterna ska igångsättas för 

att finna nya möjligheter att genom förtätning utveckla tätorterna utan att ta nya områden i anspråk.  

För att på något längre sikt upprätthålla en planberedskap som innebär att det även i fortsättningen 

finns förutsättningar för bostadsbyggande i tillräcklig omfattning och med önskade kvaliteter 

behöver ytterligare områden för framtida exploatering undersökas. Södra Kurveröd utgör ett område 

som om det visar sig lämpligt för byggnation har god potential att nå önskade kvaliteter för framtida 

boende. Södra Kurveröd ska därför studeras med avseende på möjlighet att tillskapa boende i 

formerna småhus och flerbostadshus.   
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Nedanstående beställning ska vara utgångspunkt för berörda förvaltningar och kommunala bolags 

planering åren 2021–2023. Åtgärderna ingår som ett underlag i kommunens budgetprocess och ska 

inplaneras för genomförande aktuella år. Förstudier av utpekade objekt, fortsatt detaljplanering samt 

markanvisning ska på sätt som beskrivs startas eller genomföras under planeringsperioden 2021 - 

2023.  

 

Beställning år 2021–2023: 

Objekt Bostäder 
totalt 

Bostadstyp8 Aktivitet 

Tuvullsvägen, 

Ljungskile 

23 FB+SH Markanvisning 2021 

Skarsjövallen, 

Ljungskile 

200 FB+SH Detaljplan pågående - 2020,  
Genomförandeplanering 2021 - 2023 

Windingsborg X FB Detaljplan pågående - 2021 
Genomförandeplanering 2021 - 2023 
 

Sunningebergen 270 FB+SH Detaljplan pågående - 2021,  
Genomförandeplanering 2021 - 2023 
 

Riversideängen 300 FB Detaljplan 2020 - ff 

Anegrund9 1 800 FB Förprövning/planuppdrag, detaljplan 2021-ff 

Vännerberg 15 SH Detaljplan 2021 - 2023 

Lindstam 2  
(Parken fsk) 

X FB Förstudie, Förprövning/Planuppdrag, 
Detaljplan 2020 - ff 
 

Områdesplan/ 

Kampenhof 

400 FB Förstudie 2020 

Södra Kurveröd 400 FB+SH Förstudie 2020 

Annan förtätning inom 

tätorterna 

X FB+SH Förstudier 

Summa: Ca 3 400   X i bostadskolumn – Antal bostäder utreds i 
kommande förstudier 

 

 

Kommunledningskontoret 

Strategisk samhällsplanering 

December 2019 

                                                           
8
 Bostadstyp 

FB = flerbostadshus 
SH = småhus 
9
 Privat och kommunalt projekt – beställning avser kommunalt projekt 
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Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
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Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2021-2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanen, som talar om var kommunen vill att det 
ska byggas bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och 
vilka prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad 
utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin är kopplat en genomförandeplan som talar 
om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras under den närmaste 
treårsperioden. Planen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i 
såväl privat som kommunal regi. Med denna utgångspunkt analyseras vilka åtgärder 
kommunen bör vidta i nästa steg för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, 
dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genomförandeplanen är därför en 
beställning från kommunstyrelsen som ska vara utgångspunkt för budget och planering 
hos berörda förvaltningar och bolag.  
  
Genomförandeplanen anger när bostadsområden bedöms och önskas vara utförda och 
inflyttade. Genomförandeplanen omfattar en bedömning för 3 år framåt och fastställs 
årligen inom ramen för kommunens budgetrutiner. Förändringar av 3-årsplanen kan 
således ske årligen beroende på de bedömningar som görs vid det årliga beslutstillfället. 
Genomförandeplanen för 2021-2023 visar en bedömd möjlig bostadsbyggnation av 1 
100 bostäder under planperioden och utgör en beställning av ytterligare åtgärder som 
möjliggör över 3 500 nya bostäder.  
 
 Genomförandeplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2021-2023. Planen är en 
beställning till berörda förvaltningar och bolag.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 
Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2021-2023.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna genomförandeplanen för bostadsförsörjning för planeringsperioden 2021-
2023 som utgångspunkt för planering och underlag för budget i flerårsplan 2021-2023.    
 
 
Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 
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Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Västvatten AB 
Uddevalla Energi AB 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
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Förutsättningar för budgetdialogen 2020 inför flerårsplan 2021-

2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi 
framöver är fortsatt problematisk och helt i linje med de senaste årens prognoser. 
Det beror på att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de 
ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb 
i de yngre och äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De 
närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer 
en större ökning av antalet äldre. 
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken. 
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och 
förbättringar av befintliga lokaler. 
 
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om 
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. 
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och landstings senaste 
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra 
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 
än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 
Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 
förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 
skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 
minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni. 
 
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste 
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 
omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Därför föreslås att 
inriktningen är att arbetet med budget i år läggs på att genomföra de 
kostnadsminskningar som till största delen är fördelad till nämnderna i flerårsplanen 
2020-2022. Planen innehåller minskade nettokostnader om c:a 80, 150 respektive 180 
mkr för 2020-2022. 
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om förutsättningarna 
för budgetdialogen 2021-2023 för att skapa en gemensam helhetssyn på 
tjänstemannanivån. 
 
Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 
budgetdialogen bli: 
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 Den antagna flerårsplanen 2020-2022 ska utgöra grunden för planeringen.  
 De preliminära kommunbidragen för 2021 resp. 2022 i flerårsplanen 2020-2022 

utgör grundförutsättning med tillägg för de ofördelade minskade 
nettokostnaderna om 45 mkr fördelas enligt bilaga 1.  

 Det finansiella nettokostnadsmålet om 99% skall gälla 2021-2023.  
 Inget utrymme finns för ökade kommunbidrag utöver kompensation för 

tillkommande kostnader pga. den demografiska utvecklingen. Denna 
kompensation förutsätter i sin tur att minskningen av nettokostnaderna kan 
genomföras med 150 mkr för 2021 

 Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 
och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 
finansiering som finns.  

 Kommundirektören ges i uppdrag att på budgetdialogen samlat redovisa 
förslagen för möjliga områden som leder till minskade nettokostnader som 
sammanlagt uppgår till 180 mkr tom år 2022. 

 Befolkningsprognosen från juni 2019 utgör planeringsförutsättning för den 
demografiska utvecklingen 

 Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG) av förslagen på effektiviseringar fram till 
budgetdialogen och kommundirektören har avstämningar med ekonomiutskottet 

 Lokalförsörjningsplanen för 2021-2030 resp. genomförandeplanen för 2021-- 
2030 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 
flerårsplanen 

 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2021-2030. Därutöver 
behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 
kommunbidrag 

 Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 
övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15 
Bilaga 1 – Förutsättningar inför flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 
Bilaga 2 – Fördelning av ofördelade minskade kommunbidrag 2021      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2020 
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Peter Larsson Magnus Södergren 
Kommundirektör Controller 

Skickas till 
 



Fördelning av minskade kommunbidrag inför budgetdialog 2020   - bilaga 2 

 

I flerårsplanen 2020-2022 fördelades de minskade nettokostnaderna till nämnderna genom 

minskade kommunbidrag. Allt fördelades för 2020 men för 2021 återstod 37 mkr och 8 mkr i 

upphandlingseffekter. Totalt kvarstår 45 mkr att fördela för 2021. 

Dessa 45 mkr föreslås fördelas enligt nedanstående tabell där 20 mkr som är avsatt för kommande 

driftskostnader för nytt badhus tas bort och 5 mkr för kapitalkostnader då investeringsbudgeten 

förväntas minska. 24 mkr fördelas som minskade kommunbidrag per nämnd enligt tabellen. 

Fördelningen sker med marginal och uppgår till 49 mkr. 

 

 



Förutsättningar för budgetdialogen 2020 inför flerårsplan 2021- 
2023 med budget 2021 
 
 
Utgångsläge inför den nya flerårsplanen 2021-2023 
2019 års resultat har i kommunens senaste rapport prognostiserats till 41 mkr vilket är en 
klar förbättring jämfört med det budgeterade resultatet om 2 mkr. Även om negativa 
ekonomiska händelser efter rapporten indikerar att det blir sämre så är dessa poster i 
huvudsak av engångskaraktär och nämndernas underskottsprognos i början av året har vänts 
till ett överskott. Det innebär att nämnderna går in med en balans i budgeten inför det nya 
året.  
 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2020-2022. 
Planen är antagen i juni 2019 och efter det har förutsättningarna förstås förändrats men inte 

mer än att det kan anses vara en grund för att genomföra denna plan även för 2021-2022. 

Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de 

yngre och äldre i kombination med en svag tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår. 

Denna plan har ett tydligt fokus på att åstadkomma reduceringar i kostnader som tar kraft 

och resurser och genomföra. Det är därför viktigt att rikta resurserna för organisationen att 

genomföra de förändringar som krävs. 

 
Aktuell bedömning av den ekonomiska tillväxten för kommunsektorn som helhet 
(Sveriges Kommuner och Regioner) 
Hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt 2020  
Svensk ekonomi i riktning mot lågkonjunktur nästa år Den prognos om låg svensk BNP-
tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt – som SKR lanserade i december 
förra året står sig. Under årets första tre kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent 
(jämfört med samma period 2018), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för 
helåret 2019 landar på 1,2 procent, precis som föregående prognos1. Detta ser vi som en 
rätt ”normal” nedväxling i tillväxt vid en högkonjunktur; 2018 ökade BNP med 2,3 procent. 
Att den svenska konjunkturen snart ska börja stärkas ser vi som en högoddsare. En 
vändpunkt till det bättre går inte att utesluta men vi ställer oss frågan vilka drivkrafterna 
skulle vara för en sådan utveckling. Den försvagning på arbetsmarknaden som börjat skönjas 
i år antas fortgå också under 2020 – inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-
tillväxten 2020 blir fortsatt låg. 
 
Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen, samt en svag utveckling för 
världshandeln, har den svenska utrikeshandeln 2019 gått starkt. Den oväntat starka 
exporten följer sannolikt i hög grad på (den också oväntade) försvagningen av den svenska 
kronan. Men att importen har ökat betydligt långsammare än exporten har varit avgörande. 
Bidraget till BNP från nettoexporten står faktiskt i år för nästan hela den ökning vi beräknar 
för BNP. 
 
Trots vad som möjligen kan vara små ljusglimtar nyligen, i Brexit-frågan respektive 
handelskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (liksom några andra) 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen är också 



svårt att tänka sig i närtid. Utan hjälpen från en ytterligare försvagning av den svenska 
kronan – vilket vi inte räknar med – och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och 
handelstillväxt 2020, väntas en betydligt svagare svensk utrikeshandel nästa år. En fortsatt 
svag trend för näringslivets investeringar lär också bli fallet nästa år, i likhet med 2019.  
 
Visserligen tycks merparten av nedgången för bostadsbyggandet vara avklarad, men en viss 
minskning ligger i prognosen för 2020. Sammanfattningsvis bedöms varken exporten eller 
investeringar ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa år. Stämningsläget bland hushållen har i 
år varit mer pessimistiskt än normalt, det svagaste sedan 2012 (enligt KI-barometern). 
Tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter väntas bli svaga 1,0 procent för helåret 2019, 
men det följer delvis av perioden av svag bilförsäljning (vilken inleddes redan sommaren 
2018). Nästa år väntar en svagare arbetsmarknad samt långsammare inkomstökningar. Men 
låga räntor förutses 2020, liksom en – trots allt – relativt stark arbetsmarknad; något 
brantare fall i sysselsättning bedöms ej ske. Dessa faktorer understödjer hushållens reala 
inkomster. En något högre konsumtionsbenägenhet än i år (och lägre sparande) antas även 
2020, vilket möjliggör en större ökning av hushållens konsumtion nästa år. En ytterligare 
försvagning av stämningsläget hos hushållen skulle dock kunna försvaga utsikterna. 
 
SKR:s konjunkturprognos visar på ihållande svag BNP-tillväxt (i princip under 2 procent i 
årstakt under 13 efterföljande kvartal, med start i kvartal tre 2018). Vikande sysselsättning 
framstår därmed som det mest troliga framöver, inte minst utifrån de senaste årens svaga 
produktivitetstillväxt. Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas alltså mer och mer komma 
att innebära nedjusteringar av bemanningen varför den totala sysselsättningen minskar 
något 2020. Redan under loppet av 2019 har antalet arbetade timmar i princip stått still. 
Sysselsättningsgraden antas sjunka något framöver, och andelen arbetslösa beräknas 
fortsätta stiga under 2020. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och mot slutet av 
2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade 
timmar skjuter då något under de jämviktsnivåer vi bedömer för ett balanserat läge, då 
varken hög- eller lågkonjunktur råder. Arbetslösheten beräknas då överstiga 
jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till knappa 7 procent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Demografisk utveckling i riket – försörjningskvoten ökar 

 
 
Orsakerna till obalansen i ekonomin finns att framförallt finna i den demografiska 
utvecklingen där befolkningen ökar i de åldersgrupper som behöver kommunernas 
service men antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än 
den totala befolkningen och det innebär att det är allt större behov som skall finansieras 
av dessa – försörjningskvoten ökar. Ökningen av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år 
har tidigare följt ökningen av de demografiska behoven. 

Det kan också beskrivas som i nedanstående diagram där de förväntade kostnaderna för 

demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar)  

 

 

Diagrammet ovan sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. 



När ekonomin nu övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte 
att vara tillräcklig för att klara behovsökningarna och ännu mindre några 
kostnadsökningar utöver vad som följer av befolkningsutvecklingen. 
 
Bedömning av aktuellt ekonomiskt läge inför 2019-2021 med utblick fram till 2028 
för Uddevalla 
 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi 
framöver. Den ökade befolkningen och de kostnader som det medför tillsammans med 
en skatteintäktsökning som inte ökar i samma takt som kostnaderna ger ett allt tydligare 
avtryck i kommunens ekonomi och ett växande behov av åtgärder för att få ekonomisk 
balans.  

Demografi 

 

 

Diagrammet ovan är det lokala perspektivet på befolkningsförändringarna i enlighet med 
Uddevallas befolkningsprognos. Den visar samma slutsats som för riket men lite mer tyngd 
på de yngre och en mindre ökning av de äldre.  
För den första delen av perioden är tyngdpunkten på de yngre medan den 
under senare delen ökar alltmer inom äldreomsorgen. Det bör noteras att 
befolkningsprognosen och den reella utvecklingen har nedreviderats från föregående 
gång. I de beräkningar som lokalt gjorts för Uddevalla den demografiska kostnaden i enlighet 
med resursfördelningsmodellen som beräknas på förskola, grundskola, fritids, 
gymnasieskola samt särskilt och ordinärt boende inom äldreomsorg. Det finns 
uppenbara kostnader för övrig verksamhet som kan kopplas till en ökad befolkning som 
inte ingår i denna beräkning. 

 
 
 
 
 



 
 
Utfall av resursfördelningsmodell: 

 

 
 
 
Preliminär avstämning av flerårsplan 2020-2022 
 
En avstämning av nya förutsättningarna har gjorts i jämförelse med flerårsplan har gjorts.  
På kostnadssidan ökar försörjningsstödet, pensioner, arvoden samt effekter av nya 
redovisningsprinciper. Minskade kostnader för lägre utfall i löneavtal samt outnyttjad reserv 
för kapitalkostnader balanserar kostnadsökningarna i stort med nuvarande information. 
För skatteintäkterna är det inte några större förändringar i jämförelse med planen. 
 
Ny information kommer på plats fram till budgetdialogen och där kommer en komplett 
redovisning av kommunens resultaträkning att ske baserat på de senaste tillgängliga 
prognoserna. 
 
Avgörande för det framtida behovet av minskade kommunbidrag och effektiviseringar efter 

2022 är hur fort återställningen av det ekonomiska resultatet skall ske från nuvarande 1% till 

2% eller mer. Detta kommer att vara en fråga för processen framåt till budgetdialogen och 

beslutas i flerårsplanen i juni.  
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Handläggare 

Projektledare Jeanette Norgren 
Telefon 0522-69 64 82 
jeanette.norgren@uddevalla.se 

 

Avsiktsförklaring för etablering på del av Fröland 3:25. 

Sammanfattning 

I början av 2000-talet konstaterades markföroreningar, sättningsproblematik och 
stabilitetsproblem utmed kajerna på Badöområdet. Detta föranledde att ett arbete med att 
avveckla verksamheterna på plats påbörjades.  

År 2016 beslutade Kommunfullmäktige att Områdesplanen för Bäveån ska vara vägledande 
för kommunens planering och utveckling av området. I planen föreslås Badöområdet 
omvandlas från hamn och tung industri till bostäder och småskaliga verksamheter. 
Hamnverksamheten på Badöområdet flyttas och koncentreras till Sörvik och på Fröland.   

På Badöområdets södra spets har det pågått spannmålsverksamhet under senare halvan av 
1900-talet. Deras råvara kommer landvägen för att sedan skeppas vidare med båt. 
Upplåtelseformen är arrende, och avtalet har just skrivits om för att synkronisera med en 
flytt av verksamheten till Fröland. Arrendeavtalet är skrivet mellan Uddevalla 
Hamnterminal AB och Lantmännen ek för.  

I dialogen med Lantmännen har önskemål framförts om att få möjlighet att fortsätta verka i 
Uddevalla kommun. Vid omarbetandet av den gällande detaljplanen för frölandstäkten, 
”Detaljplan för industriområde på Fröland” (2010-11-12), så har en förnyad dialog tagits 
med bolaget då de har gods som går på båt och har en verksamhet som behöver flyttas från 
Badöområdet.  

För att förtydliga Uddevalla kommun och Lantmännens gemensamma vilja att verka för en 
etablering på Fröland när täktverksamheten avvecklats så har en avsiktsförklaring skrivits 
mellan parterna.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27 
Avsiktsförklaring.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och  
Lantmännen ek för.   
 

 
 
Peter Larsson Jeanette Norgren 
Kommundirektör Projektledare 

Skickas till 















 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00610  

Begäran om planbesked berörande Hog 1:1  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Hog 1:1 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål på fastigheten som 
medger ca 24 enbostadshus / villatomter, flerbostadshus samt plats för offentlig service i 
form av förskola.  
Sökanden beskriver i ansökan att man har intentioner att skapa förbättrade 
förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser 
för barn och ungdomar inom området. 
I Uddevalla kommuns översiktsplan från 2010 är delar av området utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Resterande områden har man inte tagit ställning till vid 
upprättandet av översiktsplanen, se Illustrationsplan enligt Uddevalla kommuns 
översiktsplan, bilaga 1 
  
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Hog 1:1 upprättas     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Hog 1:1, Bilaga 1  
Byggnadsplan 14-RES-599, bilaga 2     

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Hog 1:1 upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2025 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Hog 1:1  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Hog 1:1 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål på fastigheten som 
medger ca 24 enbostadshus / villatomter, flerbostadshus samt plats för offentlig service i 
form av förskola.  
Sökanden beskriver i ansökan att man har intentioner att skapa förbättrade 
förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser 
för barn och ungdomar inom området. 
I Uddevalla kommuns översiktsplan från 2010 är delar av området utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Resterande områden har man inte tagit ställning till vid 
upprättandet av översiktsplanen, se Illustrationsplan enligt Uddevalla kommuns 
översiktsplan, bilaga 1 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Hog 1:1 upprättas      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Hog 1:1, Bilaga 1  
Byggnadsplan 14-RES-599, bilaga 2      

 

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Hog 1:1 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2025 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Hog 1:1 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål på fastigheten som 
medger ca 24 enbostadshus / villatomter, flerbostadshus samt plats för offentlig service i 
form av förskola. Flerbostadshusen föreslås i ansökan få upplåtelseformen hyresrätt då 
sökanden ser att det finns en stor efterfrågan på just den upplåtelseformen i kommunen. 
I förslaget har förskolan fått en central placering som är lättillgänglig för hela området. 
Sökanden beskriver i ansökan att man har intentioner att skapa förbättrade 
förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser 
för barn och ungdomar inom området. 
I Uddevalla kommuns översiktsplan från 2010 är delar av området utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Resterande områden har man inte tagit ställning till vid 
upprättandet av översiktsplanen, se Illustrationsplan enligt Uddevalla kommuns 
översiktsplan, bilaga 1 
 
En mindre del i planområdets norra del berörs av en byggnadsplan från 1973 där 
området i dagsläget är planlagt som allmän platsmark, park eller plantering, se bilaga 2. 
I planförslaget är området tänkt att fortsättningsvis vara allmän platsmark.  
På det tänkta planområdet finns två stycken fornlämningar vilka är registrerade som 
boplats respektive bytomt / gårdstomt. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Hog 1:1 upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 
Vatten och avlopp: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten 
och spillvatten. Hur det ska ske får utredas vidare. Utförligare information om planerat 
flerbostadshus krävs för att kunna göra beräkningar. 
Mark- och vattenanvändning (ÖP): Överensstämmer delvis med ÖP 2010 
Dagvatten: Dagvattenutredning kommer att krävas. 
Översvämning: Inga risker för bebyggelsen, men Ulvesundsvägen riskerar att 
översvämmas om 100 år vid högsta högvatten. 
Infrastruktur (övrig): VA-nätet, fiber etc finns utbyggt i närliggande områden. 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Fornlämning finns, boplats, öster om 
”mellanrummet” mellan de planerade bostadsområdena, där sökanden föreslagit ny väg. 
Beakta skyddszon. Möjligtvis är den undersökt och borttagen. 
Folkhälsa mm: Friluftsvärden finns. Viktigt att skog öster om vägen är kvar (nordöstra 
hörnet på det norra planerade bostadsområdet). Positivt med flerbostadshus i det södra 
området. Viktigt att man har tillgång till Stranden, att vägar som leder dit och som går 
igenom planområdet (ex.vis vägen genom den södra delen av planen) är tillgängliga. 
Bristfälliga gång- och cykelmöjligheter längs väg 675. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
Samhällsbyggnadsstrategi: Överensstämmer med planeringsprinciperna för 
fräknestranden 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Positivt att tomterna är uppdelade i två med 
bevarad mark emellan. Området är behandlat i kulturmiljöprogrammet. Rekommenderat 
är bland annat att genomföra en fördjupad studie för att utvärdera kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och objekt, där skyddsbestämmelser bör gälla. Viktigt med varsam 
komplettering. Sökanden visar ambitioner att anpassa exploateringen till platsen, viktigt 
att det följs.  
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 
Miljö och energi: Bidrar inte till målet om minskad energianvändning och 
transportbehov 
Offentlig service: Bidrar inte till effektiv utveckling av offentlig service 
Kollektivtrafik: Bidrar inte till målet om ökat kollektivt resande 
Trafiksäkerhet/tillgänglighet: Norra Strandskogsvägens anslutning till väg 675 har 
mycket låg standard och är inte lämplig att belasta med ytterligare trafik. 
Infrastruktur (vägnätet): Gång- och cykelväg saknas utmed väg 675. 
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Av vikt i detaljplan: 
Skred- och rasrisk: Geoteknisk utredning kommer att krävas för att visa 
grundläggningsförhållanden. Bebyggelsen i huvudsak placerad där det finns berg. 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Förorenad mark: Inga kända föroreningar. Dock 
angränsar fastigheten till Resteröd 3:7 (Aneby handelsträdgård) vilket är ett identifierat 
objekt som har branschklass 2. D v s kan vara förorenat p g a bedriven verksamhet. En 
historisk utredning som ligger till grund för en översiktlig miljöteknisk undersökning 
bör genomföras. En översiktlig undersökning i det ytliga marklagret behövs inför 
byggnation. (3-5 provpunkter). (Om inte den historiska utredningen visar på att det 
behövs ytterligare undersökningar). Förslag till provtagningsplan bör inkomma till 
miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Naturmiljö: Strandskydd: Ett strandskyddsärende är i rättsprocess på samma fastighet, 
dom från Mark- och miljödomstolen kan bli vägledande eller påverka 
ställningstaganden i planprocessen. Frågan om återinträdande och/eller upphävande av 
strandskyddet måste utredas inom ramen för planarbetet. 
Naturmiljö: En NVI över berört område bör utföras. Strandskydd, vägar ser ut att läggas 
inom strandskyddat område. Vattendrag som ser ut att löpa genom området, hantering 
av detta 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 5 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering  
 
 Expediera till 
Joakim Dahlgren 



 
  PLANFÖRSLAG 
 

Presentation av sökande till planbesked 
Dan och Joakim som träffades för 5 år sedan, och har sedan dess haft både en affärsmässig 
och privat relation har ofta diskuterat att tillsammans förvärva och utveckla fastigheter, då de 
anser att deras gemensamma kunskaper skulle kunna leda till något positivt. 
Dan driver idag Elinsta Nät, som är ett fiber- och markentreprenadsföretag. Elinsta 
sysselsätter idag 45 man. Dan har stor erfarenhet inom lant- och skogsbruk då han tidigare 
drev det i 15 år på sin fastighet Elofs kärr. Arbetet inom skogsbruket utfördes då åt VIDA skog. 
 
Joakim driver idag ett flertal bolag men med grunden i Persson Hyrmaskiner AB som verkar i 
flertalet kommuner bl.a. Uddevalla med en depå på Almås/Herrestad.  Han har också ett stort 
engagemang i flertalet branschorganisationer och sitter även med i Sveriges Byggindustrier 
FoU Väst med en styrelseposition för att kunna påverka utvecklingen i de olika branscherna.  
Joakim har drivit företag sedan -98 och anser sig ha en mycket stor kunskap ekonomiskt och 
rent strategiskt. Bolaget har blivit utnämnt till Super företag i Sverige 3 gånger, blev Årets 
företagare i Stenungssund med vinst i Västra Götaland och final i Blå hallen Stockholm.  
 
När de båda hittade fastigheten Hog såg de en stor potential till en bygdeutveckling, och 
möjligheten att skapa kvalitetsboende i ett naturnära område. Fler skulle ges möjlighet att få 
bosätta sig på en så fin plats utan att för den delen kompromissa med naturvärden.  
Området ger goda möjligheter för de som gillar natur och friluftsliv. Att få ha skog, mark och 
havet precis utanför dörren i form av promenad- och cykelvägar, gemensamma utsiktsplatser 
över havet och närhet till en gemenskap skulle ge platsen ett välkommet tillskott.  
Närheten till naturen, E6:an, Ljungskile samt Uddevalla gör detta området till en attraktiv 
plats att bosätta sig på. Deras vision är följaktligen att bygga ett attraktivt bostadsområde 
tillsammans med deras markgranne som också har en pågåendeplan i detta området med 
liknande ambition.   

1. Sammanfattning 
 
Sammantaget skapar detta planförslag förutsättningar att tillskapa bostäder, offentlig service 
och gemensam plats för människor att vistas på. Detaljplan skulle syfta till att möjliggöra 
bebyggelse av villor, flerbostadshus och eventuella skolor som skall nyttjas av hela 
bostadsområdet. Det ger möjlighet för de som idag bor inom det redan etablerade 
bostadsområdet som ligger norr och söder om det nu aktuella området att ta del av 
nyetablerade naturområden, gemensamma grönytor, lekplatser och samhällsservice.    
 
1.2 Gällande översiktsplan  
Området som är aktuellt för planbeskedet befinner sig i en del av Uddevalla som omfattas av 
Översiktsplan. Under sid 73 beskrivs området på följande sätt: 
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Fräknestranden 
Kustzonen mellan Ammenäs och Ljungskile, innanför det 
som ibland kallas ”Fräknefjorden”, är mycket attraktiv för 
åretruntbosättning i fritidshus och för nybyggande. 
Kommunen håller på̊ att anlägga ledningar för vatten och 
avlopp genom området. Bussförbindelserna är redan i dag 
goda med både Uddevalla och Ljungskile. Fler inflyttade ger 
underlag för tätare turer. 
 
Det är viktigt för områdets attraktivitet att karaktären 
behålls och att jordbruket, som är av största vikt för 
landskapsbilden, inte får sämre förutsättningar och kan 
utvecklas. 
 
I området finns idag ca 1 100 bostäder. Av dessa ligger 
knappt 400 inom detaljplaner med begränsad byggrätt dar 
de flesta är fritidshus. Komplettering, förtätning och 
konvertering till helårsboende utan att väsentligt skada 
områdets karaktär bedöms kunna ge minst 500 nya 
bostäder, alltså̊ totalt minst 1 600 med plats för bortåt 4 
500 invånare. Förtätningen bör ske i en lugn takt och över 
en längre tid. I dag bor här knappt 2000. 

 
 

Hela Fräknestranden har tillgång till 3 servicecentra, Ljungskile, Torp och Uddevalla tätort inom rimligt 
avtånd. En ökad bebyggelse ger även underlag till en utbyggnad av kommunal service såsom för- 
skolor, skolor samt kollektivtrafik med pendelparkering. Det gynnar även landsbygdsutvecklingen då 
det ökar underlag för närodlade och närproducerade produkter. 
 
Målsättningen är att behålla områdets karaktär och underlätta för lämpligt placerad och utformad 
kompletteringsbebyggelse. Inga nya hus bör placeras på den öppna, sammanhängande åkermarken. 
De ”gröna korridorerna” bör sparas för rekreation, skogsbruk och viltvård. All ny bebyggelse ska 
anslutas till det kommunala va-nätet och på sikt även den befintliga bebyggelsen, som ges ökade 
byggrätter i takt med att det kommunala VA-nätet byggs ut. 
 
1.2.1 Överensstämmer med gällande översiktsplan 
Planens syfte och avgränsning har stöd i översiktsplan Uddevalla kommun antagen 2010. 
Rörande planering i Fräknestranden anges det: ”Komplettering, förtätning och konvertering 
till helårsboende utan att väsentligt skada områdets karaktär bedöms kunna ge minst 
500 nya bostäder”. Detta under förutsättning att jordbruket inte får sämre förutsättningar 
och att landskapsbilden beaktas. Illustrationen enligt nedan redovisar bebyggelsens 
anpassning till översiktsplanens intentioner. Förslaget har anpassats utifrån den kommunala 
strategin och de utpekade områden som ansetts vara lämpliga för bebyggelse utifrån nämnt 
ändamål.  
 



 
  PLANFÖRSLAG 

 
Illustration se bilaga 1. Rödmarkerat område anges som; Bostäder: Permanentning och komplettering nära VA-
ledning 
 

1 Beskrivning och syfte 
 
1.2 Bebyggelsen  
 
Planområdet är beläget på Fräknestranden ca 4,5 km från Ljungskile. Planområdets areal 
uppgår till ca 11 hektar och marken är i privat ägo. Planområdet ligger inom Riksintresse för 
högexploaterad kust och delar av planområdet omfattas av Riksintresse för friluftsliv. 
 
1.2.1 Bostäder 
Illustrationen som hör till ansökan ger en bild av föreslaget område för utveckling av den 
befintliga bebyggelsen. I den norra delen av området redovisas 12 bostadstomter. 
Exploateringsgraden föreslås hållas ner genom att tomterna får en area på drygt 1000 kvm, 
för att möjliggöra en anpassning till terrängen och de kulturhistoriska värdena på platsen.  
Husen som kan tänkas att byggas skall vara anpassade till topografin, och främst ses 
sluttningshus som ett exempel på en sådan utformningen. Minsta möjliga ingrepp i naturen, 
kulturmiljön och det befintliga landskapet skall ses som en ledstjärna vid utformning av 
bebyggelsen. Stora delar av naturområdet skall bevaras och iordningställas för rekreation. I 
förslaget har det redovisats grillplats och bevarad natur, med syftet av att skapa en 
gemensam plats för människor som vistas inom området Fräknestranden.  
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1.2.2 Bostäder och offentlig service 
I den södra delen föreslås 12 bostadstomter samt plats för flerbostadshus. Det bör ställas 
samma krav på utformningen av villabebyggelsen i detta område som för det i norr 
(anpassning direkt till den enskilda platsen och topografi). Vidare föreslås tomter för 
flerbostadshus. Ägandeform är inte avgjord i förslaget, dock bör? hyreshus ges företräde med 
tanken på den stora efterfråga som råder inom kommunen. I väst föreslås plats för offentlig 
service. Förskola har angetts som ett förslag med lokalisering i närhet av det befintliga 
bostadsområdet. Skolan ges en placering som är strategiskt centraliserat och tillgängligt för 
hela området. Förslaget har därmed intentioner att skapa förbättrade förutsättningar för ett 
fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser för barn och ungdomar inom 
området. Det framstår som att behovet av detta är stort då större sådana mötesplatser 
saknas inom området idag.  
 
1.3 Infrastruktur 
 
1.3.1 Elektronisk kommunikation, VA och dagvatten 
Planområdet kommer att förses med fiberledningar. Detta har redan utretts vid planförslaget, 
varför denna möjlighet redan är klarlagt vid tiden för detta förslag. Likaså har vatten- och 
avloppsfrågan studerats och visar att inga hinder finns som skulle innebära att platsen vore 
olämplig eller att projektet inte skulle vara möjligt att genomföra.  
 
I anslutning till planområdet har en utredning genomförts av ÅF den 12 december 2017. 
Dagvattenutredningen visade på att exploateringen kommer medföra ett ökat dagvattenflöde 
då naturmark delvis kommer att hårdgöras. Vidare redovisade ÅF hur problemet kan åtgärdas 
genom anläggande av ett fördröjningsmagasin i områdets västra del, vilket säkerställs i 
plankarta genom att marken reserveras för ändamålet. När det kommer till planläggning bör 
en utredning avseende dagvatten utföras för området i sin helhet, lämpligen av ÅF som redan 
har lokalkännedom och känner till de rådande förhållandena.   
 
1.3.2 Översvämning och frågan om trafik 
Planområdet är beläget på en sådan höjd att en stigande vattennivå inte utgör hinder för 
bostäder och verksamheter inom området. (se bild nedan hämtat från länsstyrelsens Geodata 
– Klimatförändringar) 
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Karta hämtat från https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/. Bild redovisar havshöjningar inom området 
 
I arbetet med framtagandet av detaljplanen för Restenäs 2:6 m.fl. har länsstyrelsen i sitt 
yttrande b.la anfört hur anslutningsvägen till och från planområdet (väg 675) drabbas vid en 
eventuell översvämning. Vidare har Trafikverket pekat på en viss restriktivitet vid nyttjandet 
av Väg 675 som förbindelseväg. I studier som tidigare gjorts (Åtgärdsvalsstudie 2017), 
konstaterades det att trafiksäkerheten är låg och möjligheten att bygga en GC-väg är 
begränsad. 
 
I planförslaget har det noggrant studerats alternativa vägar. Topografin är sådan att den 
medger möjligheter att skapa goda väganslutningar. I förslaget redovisas olika alternativ på 
dragningar av väg. Dessa vägdragningar är vid tiden för förslaget utarbetade tillsammans med 
den exploatör vars detaljplan varit/är ute på samråd. Eftersom vägen skall dras genom den nu 
aktuella fastigheten och området är det av stor vikt att vägen får en enhetlig och fungerande 
infrastruktur. Vägarna är redovisade utifrån de förhållanden och inom ramen för vad som 
anges enligt VGU. Lutningarna kan räknas mellan 6-10 % vilket innebär att projektering kan 
göras på sådant sätt att 8% efterlevs vilket är kravet på lutning för utryckningsfordon av tung 
kategori.  
 
Vidare har förslag studerats som innebär att trafikbelastningen flyttas delvis från väst till öst. 
Detta innebär att trafiken i framtiden skall kunna avlasta väg 675, samt vid en eventuell 
översvämning möjliggöra en infrastruktur som inte är beroende av en enda förbindelse till 
området. (I bilden nedan redovisas förslaget). Förslaget möjliggör även en gång- och cykelväg 
(redovisas med blå skylt), något som saknas för området idag.  
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Illustration – förslag på alternativ väg redovisas i väster (se blåtonad väg). Förslag redovisas även på 
cykel/gångväg som kan nyttjas.   
 
Bidrar projektet till att bibehålla eller förstärka naturvärden i landskapet? 
Planområdet ligger i en kulturmiljö och delar av planområdet är öppen åkermark. Åkermarken 
brukas inte idag och har förklarats ej brukningsvärd men i förslaget har man hänsyn till 
marken ur kulturmiljöaspekt och planerad bebyggelse har placerats i anslutning snarare än 
över den. Befintlig natur liksom gatustråk utgör en viktig del av miljön och 
bostadskomplement såsom häckar, staket, naturstensmurar kommer att skyddas och bevaras. 
 
Planförslaget har inga intentioner att försämra den rådande kulturmiljön och naturvärden 
som finns på platsen, även om den de facto innebär en exploatering av området. Istället skall 
förekommande skyddsvärden och tecken i naturen bevaras. Genom bebyggelsen skapas även 
tillgängliga gångstråk, naturområdet iordningställs och viktiga platser lyfts fram och görs 
användbara för alla som vistas på platsen. Genom detta sätt värnas även de intressen som 
strandskyddet har till syfte att skydda.  
 
 
Uppdatering 
Bilaga till illustration över planområdet har uppdaterats. Uppdateringen hittas i Bilaga 2 
revidering. Revidering är uppdaterad har tagit hänsyn till grannens senaste revidering till 
detaljplan Restenäs 2:6 m.fl.   















Ks z,/f 6/o
Sebastian Johansson

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:

Tony Andersson
den 26 november 2019 16:03

Petter Larsson

Mattias Hagelberg; Roger Ekeroos

Sv: Hog 1:1

Hej,

Jag har stämt av med BUN:s ordförande Roger E. och som jag tidigare svarat ur lokalplaneringssynpunkt kommer
denna typ av mindre förskolekapacitet platser inte påverka BUN:s platskapacitetsplanering för nya större
förskolelokaler i området.

Ärendet får åter lyftas i det "politikerforum" som avses (SPU?) och utifrån det kommenteras och hanteras.

Med vänlig hälsning

Tony Andersson
Lokalplanerare

Barn och utbildning
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Iel: +46522697007

Från : Pette r La rsso n < petter. la rsson @ uddeva I la.se>

Skickat: den 22 november 2019 IO:29
Till: Tony Andersson <tony.andersson @uddeva lla.se>

Ämne: Hog L:1

Hej

Politiken drog ur Hog 1":1" från SPU då man ville att BUN skulle titta närmare på behovet av förskola i området.
Har detta gjorts, i så fall vad har man kommit fram till och är det förmedlat till politiken så att ärendet kan
fortskrida?

Petter
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Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2019/00518  

Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15. 
   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga 1  
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 2 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 3 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 8 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar  
 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
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Kommunledningskontoret 
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2019-10-18 Dnr KS 2019/00518 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga 1  
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 2 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 3 
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Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Herrestad 5:15 samt att beslutet 
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 

 
   

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
Sökanden vill uppföra bostäder för ca 100 personer i målgruppen den lilla familjen, de 
seniora villasäljarna samt äldre med särskilt stöd.  
Sökanden vill i området skapa en boendestruktur där tillhörande trädgård, odling, 
gångstigar, cykel- och bilparkering, grillplatser, platser för lek och vila samt spontana 
möten, kan skapa närvaro och trygghet samt bidra till en bättre livsmiljö för både 
arbetsliv, familjeliv och den goda vardagen för våra äldre. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse, se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
I arbetet med den nya översiktsplanen har nya regler och riktlinjer vad gäller 
jordbruksmark kommit via regeringen till länsstyrelsen och kommunen håller därför på 
med en jordbruksmarksinventering. 
Detta innebär att även om kommunen beviljar att en detaljplan upprättas på 
jordbruksmark kommer länsstyrelsen med stor sannolikhet inte godkänna den.  
När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 
4 § användas i ärenden som rör eventuell exploatering av jordbruksmark. I den del av 
paragrafen som rör jordbruk står det: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk”. 
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Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15 
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt till följande kriterier: 
Dagvatten: Bedöms kunna lösas, utredning krävs. 
Infrastruktur (övrig): Bedöms kunna lösas, likartad exploatering direkt öst om ansökt 
exploatering. 
Kollektivtrafik: Bidrar delvis till mål om ökat kollektivtrafikresande 
Infrastruktur (övrig): Bedöms kunna lösas, likartad exploatering direkt öst om ansökt 
exploatering. 
Dagvatten: Bedöms kunna lösas, utredning krävs. 
Stadsmiljö: Föreslaget redovisar genomtänkt exploatering och ett positiv inverkan på 
stad/landskapsbilden.  
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
Vatten och avlopp: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten 
och spillvatten. Hur det ska ske får utredas vidare. 
Bostadsförsörjning: Bidrar delvis till de bostadspolitiska målen - boende för alla 
Samhällsbyggnadsstrategi: I linje med samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper 
för Uddevalla tätort 
Offentlig service: Tillgång till Källdal med bibliotek, idrottshall och fritidsgård. 
Föreningsliv finns i området. 
Stadsmiljö: Föreslaget redovisar genomtänkt exploatering och ett positiv inverkan på 
stad/landskapsbilden. 
Offentlig service: Socialtjänsten ser positivt på att det byggs mer anpassade bostäder för 
äldre.  
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Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 
Mark- och vattenanvändning (ÖP): Marken är idag betesmark, klassad som 
jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 2010 står att läsa att jordbruksmarken 
ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
Fördjupade översiktsplanen (FÖP):  I den fördjupade översiktsplanen anges att marken 
inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse samt är utpekat som spridningskorridor 
Miljö och energi: Bidrar inte till mål om minskad energianvändning och transportbehov. 
Folkhälsa mm: Det finns frilufts-värden i närheten men viktigt att skapa en bra 
övergång till området på andra sidan vägen, tex väg till badplatser. Viktigt att satsa på 
socioekonomiskt svagare grupper i detta området – hyresrätter vore bättre än 
äldreboende. 
Naturmiljö: Riksintresse för kustzonen, stort öppet område, grön korridor. 
Offentlig service: Plan att bygga äldreboende överensstämmer inte med kommunens 
lokalförsörjningsplan. 
Offentlig service: Socialtjänsten har inget behov av ytterligare äldreboendeplatser 
utöver vad som finns i lokalförsörjningsplanen. 
Övrigt: Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. Trafiken kommer 
mynna ut på Rv44, Trafikverket kommer med stor sannolikhet att motsätta sig planen 
då Riksväg 44 i egenskap av riksintresse inte tål ytterligare belastning. 
Stadsmiljö: Överensstämmer dock ej med FÖP 2017 som anger mark ej avsedd för 
sammanhållen bebyggelse. Område är utpekat som spridningskorridor. 
 
Att beakta i detaljplan 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Buller från E6 och Djurhållning/ jordbruk på 
intilliggande jordbruksfastighet.  
-Förorenad mark: Inga kända föroreningar. En översiktlig undersökning i det ytliga 
marklagret behövs inför byggnation. (2-3 provpunkter). Förslag till provtagningsplan 
bör inkomma till miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Området är idag en plats där stad ska möta 
land, vilket den gör idag på ett bra sätt. Beakta därför projektets samspel med 
jordbruksfastigheten, fyravåningshus kan störa landskapsbilden. Fornminnen finns i 
norra delen/norr om planområdet, beakta skyddszoner. 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Buller från E6 och Djurhållning/ jordbruk på 
intilliggande jordbruksfastighet.  
Förorenad mark: Inga kända föroreningar. En översiktlig undersökning i det ytliga 
marklagret behövs inför byggnation. (2-3 provpunkter). Förslag till provtagningsplan 
bör inkomma till miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Naturmiljö: Åkern kan utgöras av brukningsvärd jordbruksmark.  
På och intill åkermark finns ofta skyddade biotoper som tex diken, murar, åkerholmar 
och alléer. Vid ev. fortsättning av projektet bör utföras NVI av området för bl.a. 
identifiering av värdefulla och/eller skyddade strukturer. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Skanska Sverige AB, Anna Jacobsson 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-11-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2019/00518  

Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15     
 
Under ärendets handläggning ajournerar sig utskottet mellan kl. 14:14-14:25. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga 1  
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 2 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 3 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bordlägg ärendet till nästkommande sammanträde. 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-11-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 
finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar  
 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-11-07 
Jarmo Uusitalo, Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-07 intygar 
Sebastian Johansson 
 

















  

Huvudsakligt syfte / ändamål med planförslaget:  
  
Skanska är ett av Sveriges större byggföretag som sedan 1887 har tagit stor andel i bygg- 
och fastighetsbranschens utveckling för det hållbara samhället. Vi utvecklar, bygger och 
underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i. För oss är det 
viktigt att ta ansvar för hela samhällsutvecklingen, vara ledande inom hållbarhet och att 
bidra till en trygg stad. 
 
Skanska tillsammans med BoKlok har fått möjligheten att förvärva, del av fastigheten 
Uddevalla Herrestad 5:15, belägen i området Herrestad i Uddevalla kommun. Den 
utveckling som succesivt skett och planeras kring Herrestad och fram mot brofästet och 
havet är positiv att följa. Vi ser därför stor potential i vidareutveckling av denna stadsdel 
och skulle gärna vara en part i att bidra till områdets ökade attraktivitet.  Markområdet vi 
undersöker att utveckla ligger i nära anslutning till befintliga bostadshus längsmed 
Undavägen och är i dagsläget obebyggt.  
 
Tillsammans med fastighetsägaren ser vi möjlighet att utveckla fastigheten med attraktiva 
bostäder för både den yngre och den äldre generationen. Närheten till naturen gör 
området extra intressant, här är det lätt att trivas för dem som söker en trygg och grön 
miljö med närhet till både salta bad och service.  
 
BoKloks ambition är att komplettera detta område med cirka 36 bostadsrättslägenheter i 
2-4 våningshus för ”den mindre plånboken” och Skanska ser behovet av ett särskilt 
boende för äldre om 3-4 vån med drygt 60 lägenheter. Ambitionen är att skapa ett större 
och mer sammanhängande bostadsområde med tillgängliga mötesplatser för alla åldrar.  
 
Vi är övertygade om att denna boendestruktur med tillhörande trädgård, odling, 
gångstigar, cykel- och bilparkering, grillplatser, platser för lek och vila samt spontana 
möten, kan skapa närvaro och trygghet till området samt bidra till en bättre livsmiljö för 
både arbetsliv, familjeliv och den goda vardagen för våra äldre. 
 
Beskrivning av projektets karaktär och ungefärliga omfattning:  
 
Vårt mål är att tillföra området en bebyggelse av blandad karaktär där 
bostadsrättshusen/radhusen och det särskilda boendet harmonierar med området och 
dess historia, tillför Uddevalla dess behov av äldreomsorg och attraktiva bostäder samt 
ger en mer skiftande gestaltning som komplement till områdets befintliga bebyggelse.  
 
Bostadsrättshusen uppförs i trä och kan variera i fasadbeklädnad, från falu rödfärg till 
skiffer och tegel. Husen produceras med antingen sadeltak eller pulpettak med 
beläggning av papp, sedumtak eller tegel. Ett typhus innefattar en bottenvåning med 
gedigen entré, badrum med dusch och tvättmaskin samt kök och vardagsrum som går i 
vinkel. På ovanvåningen finns möjlighet till fyra sovrum, alternativt ett allrum, samt 
badrum med dusch. Varje intressent är välkommen att göra mer eller mindre tillval och 
anpassa sitt boende efter sitt behov.   
 
Det särskilda boendet för äldre är tänkt att anpassas efter verksamhetens behov med 9-
10 boendeplatser per avdelning och 2 avdelningar per våningsplan. Vid varje avdelning 
ser vi möjlighet till samvaro, plats för dagens samtliga måltider och tillfälle att komma ut 
på balkongen och blicka ut över grön natur och lekande barn. Verksamhetens behov av 
personalutrymmen och kontorsplatser säkerställs på ett gemensamt plan eller i 



  

kombination med respektive avdelning. På Skanska bygger vi alla våra samhällsfastigheter 
i enlighet med den internationella miljöcertifieringen LEED, vilket ställer höga krav på oss 
som byggherre och entreprenör att säkerställa närmiljön, energianvändningen, 
vattenanvändningen, rätt val av material och god inomhusklimat. 
 
Skanska vill med denna planansökan skapa en bebyggelse betonat på en livsstil som 
passar flera generationer där lägenheternas storlek kommer locka en blandad målgrupp, 
från unga vuxna till barnfamiljer och äldre villasäljare. Där detta område kan bli familjens 
första bostad eller det bekväma och trygga boendet på ålderns höst.  
 
Tänkt omfattning: 
Bostadsrätter/radhus 
2 enklaver á 18 boendeenheter per enklav.  
 
Antal lägenheter  ca 36 boendeenheter  
 
Radhusexempel 117 kvadratmeter bostadsyta 
 
Anta p-platser  ca 1-2 per boendeenhet 
 
 
Särskilt boende för äldre 
Ljus BTA  ca 4600 kvm 
 
Antal lgh  60 lgh  
 
Antal p-platser ca 16 st 
(parkeringsplatser för besökare och personal, tidig analys) 
 
 
 
 
 
 
 



Byggherrens
referensprojekt
Äldreboendet Trädgårdarna i Örebro

Projektutvecklare: Skanska Sverige AB genom Projektutveckling kommersiellt
Arkitekt: Marge Arkitekter
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Upplåtelseform: Vård- och omsorgsboende
Total bruttoarea: 8 400 Kvm, 56 + 25 lgh
Under färdigställande: 2016-2017

Innovativa lösningar ger trygg miljö för äldre
Sommaren 2016 öppnades portarna till Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende 
som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Projektet är en del av 
Örebro kommuns satsning på ett tryggt och bra boende för äldre.
Marge Arkitekter har tillsammans med landskapsarkitekten Park och Örebro kommun 
utformat ett av Sveriges mest moderna och nyskapande äldreboenden. Skanskas 
kunskap och erfarenhet kompletterar arkitekternas förslag och bidrar till en hållbar 
och kostnadseffektiv byggnad. Vi har köpt marken av Örebro kommun som sedan hyr 
Trädgårdarna av oss.
Trädgårdarna blir en spektakulär byggnad med ett varierat taklandskap och en 
mönstrad fasad i mjuka grästoner som ska likna en korsstygnsbroderad bård. Men 
som namnet antyder, är det mest fantastiska med byggnaden de grönskande 
innergårdarna, vinterträdgården, växthuset och terrasserna.

Den senaste forskningen om äldres välbefinnande visar vikten av integration. 
Restaurangen är öppen för allmänheten och byggnaden är utformad så att liv och 
rörelse skapas. För de boende finns även fotvård, festlokal, frisör, friskvård och spa.
Forskningen lyfter även fram möjligheten att vistas i gröna utemiljöer. Den fridfulla 
vinterträdgården är en lugn oas för de boende som är känsliga för intryck, medan 
de större trädgårdsrummen inbjuder till aktiviteter och stimulans. De gröna 
innergårdarna är utformade så de äldre känner sig trygga att ta en promenad. Den 
som blir trött kan vila en stund på någon av de många sittplatserna.
På de grönskande ytorna finns plats att spela spel, fika eller umgås med familj och 
vänner. Trädgårdarna har odlingsbäddar, hönshus och fågelholkar samt ytor för 
krocketspel, gymnastik och yoga. Alla lägenheter har dessutom en egen uteplats eller 
balkong.

För oss på Skanska är det fantastiskt att få jobba med Örebro kommun med detta 
viktiga projekt. Vi vill vara en samhällsutvecklare och bygga något som bidrar till 
lite guldkant på ålderns höst. Skanska renoverar och bygger om stora delar av det 
närliggande miljonprogrammet i Vivalla för att göra området mer attraktivt. Vi 
hoppas få utveckla ännu fler projekt och därmed bidra till Vivallas ljusa framtid.

Boendemiljö
Som hyresgäst kan man vara med och så och skörda, eller bara njuta av 
omgivningarna. I en härlig grannsämja är våra trädgårdar en arena för festligheter 
och samvaro. Vi har även en fin vinterträdgård.
Intill boendet finns Boglundsängens naturreservat med fina promenadstråk.
På Trädgårdarna finns 56 lägenheter, fördelade på sju enheter. På nedre plan 
finns tre enheter för personer med demenssjukdom, och på övre plan finns fyra 
vårdboendeenheter. Trädgårdarna är ett rökfritt boende och miljö. Det innebär att 
varken hyresgäster, personal eller besökare får röka i huset eller på fastighetens mark.

Lägenheter
Varje lägenhet är 35 kvadratmeter och består av ett rum med pentry, ett stort 
badrum, fransk balkong och ett litet lägenhetsförråd. Lägenheten är utrustad med 
elmanövrerad säng, sängbord och egen tvättmaskin.
På varje enhet finns en matsal och ett tv-rum där man kan umgås i en trivsam 
atmosfär. Vart man än befinner sig på Trädgårdarna så har man närhet till vacker 
utemiljö och huset har en genomtänkt design för att möta olika människors behov. 
Här finns ett utvecklat larmsystem som kan anpassas efter olika individers behov.
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Kv. Skärvet, Växjö. Lägenheter samt Vård- och omsorgsboende.

Projektutvecklare: Skanska Sverige AB genom Nya Hem och Projektutveckling kommersiellt
Arkitekt: Kjellander+Sjöberg
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Upplåtelseform: Blandad: Bostadsrätter, hyresrätter och vård- och omsorgsboende
Total bruttoarea: ca 20 000 kvm
Under färdigställande: 2017-2019
 

Byggherrens
referensprojekt

Kv. Skärvet
Skanska vann markanvisningstävling i Växjö 2014 med sitt bidrag för kv. Skärvet. Det 
nya kvarteret ligger centralt i Växjö och utgör första delen av den nya stadsdelen 
Bäckaslöv. På en bruttoarea om drygt 20 000 kvadratmeter ska en ekologiskt och 
socialt hållbar stadsdel skapas som förstärker Växjös profil som Europas grönaste stad.

Socialt och grönt hållbart
I kvarteret Skärvet ges det utrymme för framtidens boende. Staden förtätas, 
byggandet ligger i framkant ur ett miljöperspektiv och här blandas olika 
boendeformer – bland annat ett särskilt boende för äldre. 

Vårt mål har varit att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart sammanhang 
där vi koncentrerat oss på att skapa en rik, blandad programmering med olika 
upplåtelseform, både bostadsrätter och hyresrätter, adderad skola, integrerat 
äldreboende, allt samlat runt en stor, grön befintlig skog. Ett alldeles eget parkrum 
som är till för alla! 

Det är en picknickskog men också en rosträdgård, samtidigt är det en träningspark 
och ett socialt grönt rum som stimulerar till olika typer av motorisk utveckling. Här 
skapas spontana mötesplatser som präglas av natur och mångfald. Man kan bo i 
Skärvet som barn, som ung i studentbostäder och som gammal i äldreboendet. Här 
kan man gå i skolan, leka i parken, finna trygghet. Här kan alla känna tillhörighet och 
stimulans. 
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Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2019/00794  

Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 4:4 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anfasteröd 4:4, har inkommit med begäran om planbesked., se 
bilaga 1. Ansökan avser att ändra detaljplanen så att fastigheten kan styckas av och 
bilda två fastigheter.  
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-LJU-1010 och är planlagd för bostadsändamål. 
Den del av fastigheten som sökanden vill stycka av och bebygga med bostadshus är 
planlagd för bostadsändamål, prickmark, vilket innebär att ett bostadshus inte får 
uppföras på marken. 
Anfasteröd 4:4 omfattas av två fornminnen, RAÄ Ljung 49:1, ett gravfält samt RAÄ 
Ljung 52:1, en boplats. Vid eventuell ändring av planen måste fornminnena beaktas.  
Länsstyrelsen har gett tillstånd om ingrepp i fornlämning vid byggnation av den tänkta 
utfartsvägen. 
  
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 upprättas.     
     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Anfasteröd 4:4, Bilaga 1  
Stadsplan 14-LJU-1010, Bilaga 2     
Förprövningsrapport Anfasteröd 4:4, Bilaga 3 
     

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
  
att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 samt 
 
att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.   
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 4:4 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anfasteröd 4:4, har inkommit med begäran om planbesked., se 
bilaga 1. Ansökan avser att ändra detaljplanen så att fastigheten kan styckas av och 
bilda två stycken fastigheter.  
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-LJU-1010, se bilaga 2, och är planlagd för 
bostadsändamål. 
Den del av fastigheten som sökanden vill stycka av och bebygga med bostadshus är 
planlagd för bostadsändamål, prickmark, vilket innebär att ett bostadshus inte får 
uppföras på marken. 
Anfasteröd 4:4 omfattas av två stycken fornminnen, RAÄ Ljung 49:1, ett gravfält samt 
RAÄ Ljung 52:1, en boplats. Vid eventuell ändring av planen måste fornminnena 
beaktas.  
Länsstyrelsen har gett tillstånd om ingrepp i fornlämning vid byggnation av den tänkta 
utfartsvägen. Se bilaga 1. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Anfasteröd 4:4, Bilaga 1  
Stadsplan 14-LJU-1010, Bilaga 2     
Förprövningsrapport Anfasteröd 4:4, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 samt att beslutet 
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.   
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Ärendebeskrivning 

Annie Hanfelt, ägare till fastigheten Anfasteröd 4:4, har inkommit med begäran om 
planbesked., se bilaga 1. Ansökan avser att ändra detaljplanen så att fastigheten kan 
styckas av och bilda två stycken fastigheter.  
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-LJU-1010, se bilaga 2, och är planlagd för 
bostadsändamål. 
Den del av fastigheten som sökanden vill stycka av och bebygga med bostadshus är 
planlagd för bostadsändamål, prickmark, vilket innebär att ett bostadshus inte får 
uppföras på marken. 
Anfasteröd 4:4 omfattas av två stycken fornminnen, RAÄ Ljung 49:1, ett gravfält samt 
RAÄ Ljung 52:1, en boplats. Vid eventuell ändring av planen måste fornminnena 
beaktas.  
 
Länsstyrelsen har gett tillstånd om ingrepp i fornlämning vid byggnation av den tänkta 
utfartsvägen. Se bilaga 1. 
Sökanden har i sin begäran om planbesked skickat in ett yttrande från Länsstyrelsen 
daterat 3 november 2017 då sökanden ansökte om planbesked för samma åtgärd. I 
yttrandet bedömer Länsstyrelsen att en avstyckning är genomförbar ur 
kulturmiljösynpunkt så länge som fornlämningen RÄÄ Ljung 49:1, ett gravfält utesluts 
från den nya fastigheten. Avståndet från ny fastighetsgräns till fornlämningen bör vara 
minst 5 meter. 
Vid kontakt med Niklas Ytterberg på länsstyrelsen är yttrandet inte aktuellt i denna 
ansökan då länsstyrelsen inte gjort en ny prövning i ärendet. Bilagan läggs därmed inte 
med i ansökan. 
 
Uddevalla vatten ser svårigheter att dra fram VA till den nybildade fastigheten genom 
fornlämningsområdet från nuvarande förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ligger i 
anslutning till befintlig infartsväg. 
 
Trafik och förvaltning har yttrat sig i ärendet: 
Förslagen dragning av anslutningsvägen till korsningen Dirhuvudsvägen/Ostronvägen 
är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att förlägga en anslutning i korsningens radie 
är direkt olämplig och skapar en otydlighet för trafikanterna på både Ostronvägen och 
Dirhuvudsvägen. Anslutningsvägens dragning skulle inkräkta på vägområdet till 
Dirhuvudsvägen och skulle försvåra drift och underhåll av den kommunala gatan.  
 
Den mest lämpande anslutningspunkten till den tänkta avstyckningen är den befintliga 
anslutningen till Ostronvägen som Anfasteröd 4:4 har idag.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 upprättas.    
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Anfasteröd 4:4, Bilaga 3 
 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Sökanden 
 
 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00794 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande begäran om planbesked berörande 

Anfasteröd 4:4 

 
Begäran avser: Ändring av detaljplan 

 

Sökande: Annie Hanfelt, Matz Brown, Gunilla Spjuth  

Adress: Musselvägen 9, 459 33 Ljungskile  

Datum: 2019-10-29 

Fastighet: Anfasteröd 4:4    

 
Syfte och innehåll 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Ljungskile  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 

Åtgärden har ringa påverkan på bostadsförsörjningspolitiska målen 
 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad.  

 

Åtgärden har ringa påverkan på samhällsbyggnadsstrategin 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 

beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 

att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 

Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

Åtgärden har ringa påverkan på övergripande miljömål 
 
 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: 

 

Uddevalla Vatten ser svårigheter att dra fram VA till den nybildade fastigheten genom 
fornlämningsområdet från nuvarande förbindelsepunkt. FP ligger i anslutning till 
befintlig infartsväg.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Vid eventuell planläggning bör dagvattenfrågan utredas.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 

Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 

Området ligger cirka 50–60 m från havet dock ej inom riskområde.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Positivt med möjlighet att utveckla området. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 

Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 

Åtgärden har ringa påverkan på kommunens lokalförsörjningplanering 
 
 

 

5c. Offentlig service, BoU 

Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 

Inget att erinra 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

5d. Offentlig service, ST 

Måldokument:  
Styrande dokument och strategiska planer 

•  

• Inriktning för ökat anhörighetsperspektiv inom socialtjänsten.pdf  

•  

• Handlingsplan välfärdsteknologi för ökad trygghet, service och delaktighet 2017-2020.pdf  

•  

• Äldreplan.pdf  

•  

• Plan för stöd och service enligt LSS.pdf  

•  

• Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016.pdf  

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.4617b3de159121e67845f31a/1484041375160/Inriktning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kat%20anh%C3%B6righetsperspektiv%20inom%20socialtj%C3%A4nsten.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2abb691015badd047322bc78/1493900702218/Handlingsplan%20v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknologi%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20trygghet,%20service%20och%20delaktighet%202017-2020.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d56/1441708518922/%C3%84ldreplan.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d58/1441708576950/Plan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20och%20service%20enligt%20LSS.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.3b39d80615427000d2f15a9b/1461241795617/Handlingsplan%20mot%20v%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%202016.pdf
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•  

• Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.pdf 

 

 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

5e. Offentlig service, KoF 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).  Kultur och fritidsverksamheter kan exempelvis vara bibliotek, 

kulturskola, idrottsanläggningar, näridrottsplatser, eller friluftsliv. 

 

Offentlig service finns i Ljungskile centrum i form av bibliotek. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 

Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

 

Se punkt 10c. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  

Måldokument:  

 

Tillfart behöver gå över kommunal mark  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

 

 

 

 

 

 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f959f62166a8cb77f125aa5/1540909914200/Socialtj%C3%A4nstens%20ledningssystem%20f%C3%B6r%20systematiskt%20kvalitetsarbete.pdf
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  

Fiber – IT kommer att fortsätta följa kommunens senaste mål vad det gäller teckning 
och möjlighet till 100 Mbit. Fiber finns i området och bör ligga i paritet mot det samma. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  + 

 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 

Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  

 

Åtgärden har ringa påverkan på målen för kollektivtrafik 
 
 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Positivt med fler boendemöjligheter, även utanför etablerade/fastställda tätorter 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 

och övriga strategier med tillhörande uppdrag 

De maritima nyckelområdena omfattar: 

• Stadsförnyelse och boende 

• Infrastruktur och transport 

• Hamn och sjöfart 

• Maritimt näringsliv 

• Kompetensförsörjning och FoU 

• Besöksnäring och handel 

• Miljö 

 

Positivt med boende i vattennära lägen, samt utveckling av 
boendet/variationsmöjligheterna kring boendet i vår kommun som har hög andel 
kustnära områden. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 

Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

−  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

−  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
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−  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 

Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritidsverksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 

 

Eftersom bebyggelsen är på andra sidan vägen från stranden sett, blockeras inte 
stranden vilket är positivt.  
Området är inom kustzon av riksintresse enligt miljöbalkens fjärde kapitel vilket 
inkluderar friluftsliv.  
Vad gäller möjligheten för ett fysiskt aktivt liv så finns risk för bilberoende. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 

Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

 

Förslagen dragning av anslutningsvägen till korsningen Dirhuvudsvägen/Ostronvägen 
är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att förlägga en anslutning i korsningens radie 
är direkt olämplig och skapar en otydlighet för trafikanterna på både Ostronvägen och 
Dirhuvudsvägen. Anslutningsvägens dragning skulle inkräkta på vägområdet till 
Dirhuvudsvägen och skulle försvåra drift och underhåll av den kommunala gatan. 
 
Den mest lämpande anslutningspunkten till den tänkta avstyckningen är den befintliga 
anslutningen till Ostronvägen som Anfasteröd 4:4 har idag. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  

Måldokument: Statens geotekniska institut 

 

Liten risk för skred- och rasrisk föreligger. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 

Måldokument:  

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

• Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder   

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer   

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 

• Miljöbalken 9 kap 3 §, olägenhet för människors hälsa 

• Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

 

Buller: Ekvivalent trafikbuller blir troligtvis för högt på den tänkta byggnadens västra 
sida, men det bör dock gå att göra bullerskyddad uteplats på husets östra sida. Kan 
krävas bullerutredning. 
 
STRANDSKYDDET - måste utredas om det återinträder eller inte. Om strandskydd 
inträder till 100 m krävs det att strandskydd upphävs i den nya planen. Att upphäva 
strandskydd för obebyggd mark med naturvärden (ekar) bedöms vara svårt. Ändringen 
av planen bedöms oavsett strandskyddet som olämplig.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 

Viktigt i detaljplan. 

 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 

Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ett område som idag inte är ianspråktaget exploateras. Området har troligen värdefull 
funktion som grön korridor och refug för växt och djurlivet. Ser man på Lyckorna i stort 
är det ett område med mycket bebyggelse och de oexploaterade områdena hyser på så 
sätt ett särskilt stort värde. Inom området finns flera större ekar, varav en som är på 
gränsen till särskilt skyddsvärd och bör bevaras.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (-) 
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11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 

Måldokument:  

 

Ingen påverkan 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Området är behandlat i kulturmiljövårdsprogrammet. Programmet anger att all ny 
bebyggelse bör genomföras med god anpassning till den befintliga kulturhistoriskt 
värdefulla helhetsmiljön och omgivande arkitektoniska värden. Vid all ärendehantering 
ska Bohusläns museum höras. 
Viktigt att byggnaden anpassas efter terrängen.     
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

av vikt i detaljplan 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 

Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 

Kompletterande bebyggelse till befintligt område. Relativt nära väg. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 

Måldokument:  

 

Ingen påverkan. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 

Måldokument:  

 
Text 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 

Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 

kriterier? 

 
Finns inga träd som klassas som skyddsvärda, ett är dock på gränsen till att klassas 
som skyddsvärt. Dock finns det värdefulla och flera ekar på området.  
 

 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 
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LÄNSSTYRELSEN
vÄsTRÅ GÖTÅTÄNDS LÅN

Niklas Ytterberg
Antikvarie

010-2245403
   

delgivning

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning
11969:3970 {RAÄ Ljung 49:1}, Anfasteröd 4:4
Uddevalla kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att bevilja Er ansökan och l?imnar med stöd av 2 kap. 12 $
kulturmi(ölagen (1988:950) tillstånd att göra ingrepp i lagskyddat omr€de inom
rubricerad fastighet och fornlämning, se bilagt kartunderlag.

Tillstandet gäller enligt 2 kap. 13 $ kulturmiljölagen med foljande villkor:

L,l Om fomliirnning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder
arbetet ska omedelbart anmäla fiirhållandet till Länsstyrelsen.

tl Inga ytterligare ingrepp inom fornl?imningen eller fornlåimningsområdet
fär ske utan tillstånd fran Liinsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Ni har med anledning av en planerad ny väganslutning till Ostronvägen ansökt om
tillstånd enligt KML att göra ingrepp i ovan nämnda fornliimning.

Ingreppet har sin grund i att fastigheten Anfasteröd 4:4 planeras avstyckas, ftir ett
enfamiljshus. För att möjliggöra byggnation krävs en altemativ utfartsväg. Det
innebtir att en mindre grusväg anläggs med hjälp av grävmaskin, vilket innebåir
ingrepp i fomliimningsområdet.

Motivering till beslutet

Enligt 2kap. 6 $ KML är det ftirbjudet att rubba, ta bort, grävaut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt iindra eller skada en fornlåimning.
Länsstyrelsen ffir dock enligt 2 kap. t2 $ KML lämna tillstand till ingrepp i en
fornlämning om den medftr hinder eller olägenhet som inte står i rimligt
förhållande till fomliimningens betydelse.

*$ a rrr h ir i i.; t-:r;ii ii n a cJ

2019 -t0- z g

Dnr L._."-__-_..-,1 nr

nr

ff\.r,;.41-i..r*UDro l'a
11t{ ,{Nfi h,tlt

!lrr,rdsnå,iry1nd6nSamhålirirb5'q;

Postadress;
Länsstvrelsen Västra Götalands län

403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www. lansstyrelsen,selvastragotaland

Page 1 of7

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen,se
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Korlfollod OV

I
Foslighelsbeteckning - odress

Anfasterod 4:4
Kontoktperson

Sökonde (f okturomottogore) Person/orgonisotionsnummer

5
Adress E-post

 

 
Telefon (öven riktnummerJ Mobillelefon Telefon (öven riHnummer)

,/ Bosfäder Hondel Annctlndustri/loger

Lånsstyrelsen har godkänd byggnation samt alt. utfartsväg via Ostronvägen. Se bilagor

med plonförslogel
av fiastighet Anfasterfi

Huwdsokligt
Ansöker om avprickning 4:4, för att senare avstycka tomten ocfr bygga ett hus.

koroktör och ungefö11ig
inte stör

omfottnin
förlåg att den utsikten det befintliga huset på fastigheten)

Se bifogad ritning

J Fosodrilnin gl-skisser

Fullmokl fr ån foslighelsögore,t
Sifuoiionsplon

Plorvilning/-skisser





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2019/00795  

Begäran om planbesked berörande Silentz 2  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Silentz 2, har inkommit med begäran om planbesked.  
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen till lämplig användning för LSS-
boende, bostäder och kontor. Sökanden vill även att andelen yta som får upptas av 
bostäder tas bort samt att bestämmelsen om att vinden inte får inredas bör 
bostadsändamål tas bort. 
Nuvarande stadsplan 14-UDD-47/1941 medger kontors- och bostadsändamål varvid 
bostäder får uppta högst 1/3 av sammanlagda våningsarealen samt att vinden inte får 
inredas. 
  
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Silentz 2, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-47/1941, bilaga 2 
Förprövningsrapport Silentz 2, Bilaga 3 
     

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Silentz 2 upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2024 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande fastighet Silentz 2  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Silentz 2, har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen till lämplig användning för LSS-
boende, bostäder och kontor. Sökanden vill även att andelen yta som får upptas av 
bostäder tas bort samt att bestämmelsen om att vinden inte får inredas bör 
bostadsändamål tas bort. 
Nuvarande stadsplan 14-UDD-47/1941 medger kontors- och bostadsändamål varvid 
bostäder får uppta högst 1/3 av sammanlagda våningsarealen samt att vinden inte får 
inredas, se bilaga 2. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Silentz 2, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-47/1941, bilaga 2 
Förprövningsrapport Silentz 2, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Silentz 2 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2024 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Silentz 2, har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen till lämplig användning för LSS-
boende, bostäder och kontor. Sökanden vill även att andelen yta som får upptas av 
bostäder tas bort samt att bestämmelsen om att vinden inte får inredas bör 
bostadsändamål tas bort. 
Nuvarande stadsplan 14-UDD-47/1941 medger kontors- och bostadsändamål varvid 
bostäder får uppta högst 1/3 av sammanlagda våningsarealen samt att vinden inte får 
inredas, se bilaga 2. 
 
Socialtjänsten ser positivt på ändringen och åtgärden stämmer helt med socialtjänstens 
plan för stöd och service enligt LSS.  
 
Miljöenheten har synpunkter på att bullernivån är hög samt att boende inte har tillgång 
till utevistelse på uteplats med god ljudmiljö och man kan inte förutsätta att boende 
själva kan ta sig till ett grönområde/rekreationsområde med god ljudmiljö. Föreslaget 
LSS-boende på Silentz 2 är inte förenligt med miljömålet God bebyggd miljö. Se 
förprövningsrapport, bilaga 3, punkt 10e. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Silentz 2, bilaga 3 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 
standardförfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms 
omfatta 24–30 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 5 
år under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget 
är beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Sökande 
 
 
 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00795 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Begäran om planbesked berörande 

Silentz 2 

 
Begäran avser:  Ändring av detaljplan 

 

Sökande: Byggnads AB Apelman och son  

Adress: Sörkällegatan 3, 451 93 Uddevalla  

Datum: 2019-10-29 

Fastighet: Silentz 2    

 
Syfte och innehåll 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 

Uppfyller väl de bostadspolitiska målen genom att bidra med bostäder för särskilda 
grupper då det är ett LSS-boende som planeras.  
 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad.  

 

Uppfyller väl inriktningen i samhällsbyggnadsstrategin genom att fler bostäder 
tillskapas i centrumnära läge. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 

beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 

att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 

Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

Innebär ringa påverkan på de övergripande miljömålen. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: 

 

Det finns möjlighet till kommunalt vatten och spillvatten. Uddevalla Vatten har inga 
synpunkter.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Marken är idag redan hårdgjord, en ändring av detaljplan föranleder inga 
förändringar i dagvattensituationen.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 

Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 

Fastigheten ligger idag på en marknivå som gör att åtgärder ej behöver vidtas för 
översvämning.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Fastighetsägaren får en bättre affär att använda som grund för att utveckla sin fastighet 
och därmed bidra till en positiv förtätning i linje med vad vi strävar efter i vår kommun. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 

Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 

Bidrar i hög grad till ökad offentlig service genom boende för särskilda grupper enligt 

beslutade investeringar i flerårsplan. 

 

5c. Offentlig service, BoU 

Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 

Inget att erinra. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

5d. Offentlig service, ST 

Måldokument:  
Styrande dokument och strategiska planer 

•  

• Inriktning för ökat anhörighetsperspektiv inom socialtjänsten.pdf  

•  

• Handlingsplan välfärdsteknologi för ökad trygghet, service och delaktighet 2017-2020.pdf  

•  

• Äldreplan.pdf  

•  

• Plan för stöd och service enligt LSS.pdf  

•  

• Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016.pdf  

•  

• Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.pdf 

 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++  

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.4617b3de159121e67845f31a/1484041375160/Inriktning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kat%20anh%C3%B6righetsperspektiv%20inom%20socialtj%C3%A4nsten.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2abb691015badd047322bc78/1493900702218/Handlingsplan%20v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknologi%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20trygghet,%20service%20och%20delaktighet%202017-2020.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d56/1441708518922/%C3%84ldreplan.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d58/1441708576950/Plan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20och%20service%20enligt%20LSS.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.3b39d80615427000d2f15a9b/1461241795617/Handlingsplan%20mot%20v%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%202016.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f959f62166a8cb77f125aa5/1540909914200/Socialtj%C3%A4nstens%20ledningssystem%20f%C3%B6r%20systematiskt%20kvalitetsarbete.pdf
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stämmer helt med socialtjänstens plan för stöd och service enligt LSS 

 

 

5e. Offentlig service, KoF 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 

Centralt boende medför närhet till offentlig service. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 

Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

 

Inga synpunkter. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  

Måldokument:  

 

Fastigheten ligger inom befintlig infrastruktur.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  + 
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7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 

Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  

 

Bidrar till målet om ökat resande med kollektivtrafik. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Inte aktuellt i detta fall 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 

och övriga strategier med tillhörande uppdrag 

 

Inte aktuellt i detta fall 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 

Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Inga synpunkter, mer än att fler möjligheter till LSS-boende är bra. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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10b. Folkhälsa mm, KoF 

Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

−  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

−  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

−  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 

Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 

 

Brist på grönska i närområdet. Tillgång till friluftsliv finns dock i form av Skansberget. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 

Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

 
Inga synpunkter. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

8(10) 

20XX-XX-XX Dnr KS 20XX/000XX 

  

 

 

 

 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  

Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Fastigheten ligger inom redan exploaterad mark där skred- och rasrisk ej föreligger.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 

Måldokument: 

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader    

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och 

spårtrafik    

• Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)    

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 

befintligabostäder    

• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer    

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus  

• Miljöbalken 9 kap 3 §, olägenhet för människors hälsa  

• Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna   

• Miljöbalken 10 kap, förorenade områden  

 
Buller: Miljötillsynsenheten anser att platsen är olämplig för ett LSS-boende eftersom 
de boende saknar möjlighet till utevistelse på uteplats med god ljudmiljö och man kan 
inte förutsätta att boende själva kan ta sig till ett grönområde/rekreationsområde med 
god ljudmiljö. Föreslaget LSS-boende på Silentz 2 är inte förenligt med miljömålet God 
bebyggd miljö. 
 
Silentz 2 är bullerstörd från vägtrafiken på Strömstadsvägen och stadsmotorvägen (väg 
44) samt från tågtrafik på järnvägen/bangården.  
  
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges bland annat att 60 
dBA ekvivalent ljudnivå inte bör överskridas utomhus vid fasad. Cedås Akustik AB har 
gjort en bullerutredning (2019-05-29, reviderad 2019-06-24). Den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid den södra fasaden beräknas vara 63 dBA utifrån skyltad 
hastighet 50 km/h. 
  
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte bör överskridas vid uteplats. 
Kommunens bullerkartläggning från 2007 visar att hela fastigheten exponeras för 
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ekvivalenta ljudnivåer på över 50 dBA utomhus och att en stor del av fastigheten 
exponeras för maximala ljudnivåer över 70 dBA. 
  
Enligt BBR 3:22 bör en uteplats finnas i anslutning till bostaden.  
Det har inte visats att en uteplats med godtagbar bullernivå kan ordnas vid bostaden. 
 
Förorenad mark: 
Miljötillsynsenheten kan under detaljplanearbetet komma att efterfråga provtagning av 
klorerade lösningsmedel i inomhusluften i befintlig byggnad på Silentz 2 pga närhet till 
fd kemtvätt vid Bratt 14. Eventuellt även behov att mäta inomhusluft i Silentz 2 med 
avseende pga restförorening från nedlagd bensinstation på Silentz 1. 
Inga ytterligare provtagningar är nödvändiga vid befintlig markanvändning, 
provtagning behöver dock göras vid exempelvis anläggande av innergård.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: Två minus (- -)  

(Se kommentar Hälsoskydd).  För övrigt av vikt i detaljplan. 

 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 

Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 

Ingen påverkan 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 

Måldokument:  

 

Utemiljön saknar idag mer eller mindre grönytor. I samband med ev planändring bör 
man också se över vistelseytor och öka grönytefaktorn utanför byggnaden. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (-) 

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Området är inte upptaget i Kulturmiljövårdsprogrammet. Byggnaden kan anses vara 
tidstypisk, men antagande görs att yttre förändringar inte sker.   
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 

Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 

Den ansökta ändringen avser ej medföra några större förändringar i stadsbilden.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 

Måldokument:  

 

Inga synpunkter. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0  

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 

Måldokument:  

 

Text 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 

Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 
kriterier? 

 
 

 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 























 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00401  

Begäran om planbesked berörande Tvärflöjten 1 

Sammanfattning 

Tomträttshavaren till fastigheten Tvärflöjten 1, har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1.  
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en utökning 
av den befintliga tennishallen. Utökningen är tänkt att ske genom en tillbyggnad av en 
ny tennisbana, samt genom en tillbyggnad av tre padelbanor. Tennishallen skulle efter 
utbyggnad bestå av tre tennisbanor och tre padelbanor. I dagsläget består anläggningen 
av två tennisbanor. 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-UDD-5/1975, se bilaga 2, och är planlagd som 
område för samlingslokaler. 
  
Uddevalla kommun är ägare till fastigheten Tvärflöjten 1 och upplåter den till 
Uddevalla Tennisklubb med tomträtt. Utökningen av tennishallen är tänkt att ske på 
mark som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark, park eller plantering.  
Tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för allmän plats, park 
eller plantering bestående av trädgårdsingenjör, kommungeolog samt skogsförvaltare 
har varit på plats och har inget att invända mot en eventuell utbyggnad ur 
naturvårdssynpunkt.  
  
Uddevalla Tennisklubb presenterar i sin ansökan två förslag på tillbyggnation.  
I alternativ 1 sker byggnation på den norra sidan av den befintliga tennishallen. 
Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs med ytterligare en tennisbana 
och tre padelbanor. 
  
I alternativ 2 sker byggnation på både den norra sidan och på den södra sidan av den 
befintliga tennishallen. Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs på båda 
sidor om den befintliga hallen med en tennisbana på ena sidan och tre padelbanor på 
den andra sidan. 
Uddevalla Tennisklubb uppskattar den totala tillbyggnaden till cirka 1 800 
kvadratmeter.  
  
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Tvärflöjten 1, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-5/1975, Bilaga 2     



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 5 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD): Avslag till förslaget i handlingarna 
samt att föreslå kommunstyrelsen att bevilja planbesked. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Mikael Staxängs (M) m.fl. yrkande och finner att 
samhällsplaneringsutskottet bifaller det. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Tvärflöjten 1 upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked från Uddevalla Tennisklubb gällande 

Tvärflöjten 1 

Sammanfattning 

Tomträttshavaren till fastigheten Tvärflöjten 1, har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1.  
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en utökning 
av den befintliga tennishallen. Utökningen är tänkt att ske genom en tillbyggnad av en 
ny tennisbana, samt genom en tillbyggnad av tre padelbanor. Tennishallen skulle efter 
utbyggnad bestå av tre tennisbanor och tre padelbanor. I dagsläget består anläggningen 
av två tennisbanor. 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-UDD-5/1975, se bilaga 2, och är planlagd som 
område för samlingslokaler. 
 
Uddevalla kommun är ägare till fastigheten Tvärflöjten 1 och upplåter den till 
Uddevalla Tennisklubb med tomträtt. Utökningen av tennishallen är tänkt att ske på 
mark som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark, park eller plantering.  
Tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för allmän plats, park 
eller plantering bestående av trädgårdsingenjör, kommungeolog samt skogsförvaltare 
har varit på plats och har inget att invända mot en eventuell utbyggnad ur 
naturvårdssynpunkt.  
 
Uddevalla Tennisklubb presenterar i sin ansökan två förslag på tillbyggnation.  
I alternativ 1 sker byggnation på den norra sidan av den befintliga tennishallen. 
Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs med ytterligare en tennisbana 
och tre padelbanor. 
 
I alternativ 2 sker byggnation på både den norra sidan och på den södra sidan av den 
befintliga tennishallen. Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs på båda 
sidor om den befintliga hallen med en tennisbana på ena sidan och tre padelbanor på 
den andra sidan. 
Uddevalla Tennisklubb uppskattar den totala tillbyggnaden till cirka 1 800 
kvadratmeter.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Tvärflöjten 1, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-5/1975, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

att   inte godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Tvärflöjten 1 upprättas samt att 
kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Tomträttshavaren till fastigheten Tvärflöjten 1, har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1.  
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en utökning 
av den befintliga tennishallen utifrån det verksamhetsbehov som Uddevalla Tennisklubb 
ser. Utökningen är tänkt att ske genom en tillbyggnad av en ny tennisbana, samt genom 
en tillbyggnad av tre padelbanor. Tennishallen skulle efter utbyggnad bestå av tre 
tennisbanor och tre padelbanor. I dagsläget består anläggningen av två tennisbanor. 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-UDD-5/1975, se bilaga 2, och är planlagd som 
område för samlingslokaler. 
Uddevalla kommun är ägare till fastigheten Tvärflöjten 1 och upplåter den till 
Uddevalla Tennisklubb med tomträtt. Utökningen av tennishallen är tänkt att ske på 
mark som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark, park eller plantering.  
Uddevalla Tennisklubb presenterar i sin ansökan två förslag på tillbyggnation.  
I alternativ 1 sker byggnation på den norra sidan av den befintliga tennishallen. 
Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs med ytterligare en tennisbana 
och tre padelbanor. 
I alternativ 2 sker byggnation på både den norra sidan och på den södra sidan av den 
befintliga tennishallen. Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs på båda 
sidor om den befintliga hallen med en tennisbana på ena sidan och tre padelbanor på 
den andra sidan. 
Uddevalla Tennisklubb uppskattar den totala tillbyggnaden till cirka 1 800 
kvadratmeter.  
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Kommunledningskontoret har inkommit med följande synpunkt: 
En utveckling av kommunens centralort med så kallad blandkaraktär kan på flera sätt 
ses positivt. Verksamheter som lämpar sig att blandas med bostäder inom tätbebyggda 
områden kan bidra till en levande stad. För vissa verksamheter kan även synergier 
uppnås genom närhet till andra verksamheter av gemensamt slag. Kluster skapar 
mervärde genom ett större utbud osv. Kommunfullmäktige beslutade i november att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet 
starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya 
simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 

I området finns idag bland annat anläggningar för friidrott och bollspel. Genom 
etablering av ytterligare idrottsverksamheter i området kan ett attraktivt idrottsområde 
tillskapas där de olika idrottsinriktningarna också kan skapa samordningsvinster och ge 
draghjälp åt varandra.  
Uddevalla tennis vill utveckla sin verksamhet. På nuvarande plats finns begränsade 
möjligheter till utbyggnader. Ytterligare några banor kan tillskapas på sätt som klubben 
föreslår men på längre sikt finns inga möjligheter till en fortsatt utveckling. Platsen för 
en utveckling av klubbens verksamhet är därför mindre lämpad varför kommunen hellre 
ser att verksamheten utvecklas på till exempel Rimnersområdet.  
 
Tennisklubben har en s.k. tomträtt vilket, om den skulle avslutas, kan ses som en 
möjlighet för klubben att genom en överenskommelse med kommunen finna någon 
bättre alternativ för utveckling av klubbens verksamhet.    

Park och Natur har inkommit med följande yttrande berörande naturmiljö och 
parkmiljö: 
Park och naturmiljö påverkas på ett negativt sätt då grönyta tas i anspråk och ersätts av 
byggnad i båda alternativen. Beskrivningarna menar att utöka byggnad i tätortsnära 
natur/ parkmark vilken idag är ett sammanhängande grönt stråk mellan bostadsområden 
och Fjällvägen. I båda förslagen måste hänsyn tas till träd som anses värdefulla att 
bevara ur natur-/ parkhänsyn och som kan omfattas av skydd för särskilt skyddsvärda 
träd (flera Ekar). Värdefulla trädarter (ex Ask) finns även norr om hallen och måste tas 
hänsyn till om ny byggnad uppförs. Trädinventering och kompensationsåtgärder för 
förlust av tätortsnära naturmiljö behöver ligga till grund för fortsatt projektering av ytan, 
båda alternativen. 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att nytt 
detaljplaneförslag upprättas för Tvärflöjten 1. 
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Kollektivtrafik: Kollektivtrafik finns i nära anslutning till hallen. 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går till viss del emot övergripande miljömål om att värna 
värdefulla naturområden.  

- Naturmiljö: Naturmiljön påverkas negativt av båda alternativen, se separat 
kommentar. 

- Parkmiljö: Tätortsnära natur påverkas negativt av båda alternativen, se separat 
kommenterar. 
 

I huvudsak neutralt med följande kriterier: 
- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Strider inte mot Översiktsplanen 
- Dagvatten: Dagvattenfrågan bör kunna lösas, dock behövs troligtvis en 

dagvattenutredning för att bedöma hur den ökade hårdgjorda ytan påverkar 
omgivningen. 

- Infrastruktur (övrig): Infrastrukturen är utbyggd i området och en utökad 
byggrätt bör inte påverka i någon större utsträckning. 

- Skred- och rasrisk: Området ligger på urberg och det finns inga kända 
skredrisker. 

- Stadsmiljö: Positivt med en förtätning på redan befintlig plats. 
 
 
Av vikt i detaljplan: 

- Folkhälsa mm: Säkerställ åtkomst till området bakom. 
- Buller/förorenad mark/luft/VA: Eventuella fläktar på hallens tak eller fasad kan 

störa grannar. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Uddevalla tennis 
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Kortfattad beskrivn ing av åtgärden

Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget

Uddevalla Tennisklubb har funnits i snart 90 år. Under alla dessa år har klubben fostrat generationer av
tennisspelare och fungerat som en knutpunkt ftir racketsportintresserade idrottsutövare i kommunen.
Klubben har vuxit sig allt större och behovet av en tredje inomhusbana for tennis är numera ett givet
faktum. Klubbens verksamhet har under senare år dessutom utökas till att bedriva padel. Denna relativt
nya sport har fullkomligt exploderat i popularitet och medftirt ett markant tillskott till klubbens
verksamhet och ekonomi men även inneburit ytterligare grund för ett behov av fler och större lokaler.

Syftet med detta planförslag är att kunna skapa örutsättningar for en utökning av den befintliga
idrottshallen på Fjällvägen 87 utifrån klubbens verksamhetsbehov. Utökningen är tänkt att ske genom
en tillbyggnad av ytterligare en (ny) tennisbana, samt genom en tillbyggnad av tre (nya) padelbanor.
Idrottshallen på Fjällvägen 87 skulle således efter utbyggnad bestå av tre tennisbanor och tre padelbanor.

Ändamålet ftir detta planftirslag är att tillgodose kommuninvånarnas behov att utöva idrottsliga
aktiviteter i kommunen samt att samla klubbens två idrottsgrenar under ett gemensamt tak. Klubben
klarar fiir närvarande inte av atttäckabehovet i befintliga lokaler utan verksamheten behöver ytterligare
banor for att tillgodose klubbmedlemmamas och kommuninvånarnas önskemåI.

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning
Klubben har de senaste åren genomftirt utftrliga (och långsiktiga) renoveringar av den befintliga
anläggningen på Fjällvägen 87. Den tillbyggnad som behöver göras for att täcka klubbens behov är
främst en utökning av banyta ftir att fa till ytterligare en tennisplan, samt tre padelbanor. Viss
åtkomstbyggnation behöver genomforas för att koppla samman banoma.

Klubben presenterar här två ftirslag på möjliga lösningar ftir tillbyggnation. Se bifogade handlingar.
Alt. l.
Byggnation sker på den norra sidan av den befintliga tennishallen. Man "ftirlänger,, den befintliga hallen
med ytterligare en tennisbana och tre padelbanor. Tennisbanan byggs i befintlig stil likt nuvarande
tennishall. Padeldelen sänks ner en aning och dess tak blir något lägre ftir att skapa en bra anpassning
mot omgivningen. Befintlig parkering utökas något på den södra sidan av hallen.
Alt.2.
Byggnation sker både på den norra sidan och på den södra sidan av den befintliga tennishallen. Man
"ftirlänger" den befintliga hallen på båda sidor med ytterligare en tennisbana och tre padelbanor.
Tennisbanan byggs i befintlig stil som nuvarande tennishall. Padeldelen kan vid behov sänkas ner en
aning och dess tak blir något lägre för att skapa en bra anpassning mot omgivningen. parkering flyttas
till den östra sidan (entrdsidan) av den befintliga hallen.

En tennisbana behöver en yta på ca. 35m x l8m. Minsta takhöjd (över nät) behöver vara 9m.
En padelbana behöver en yta pä ca. 20m x 10m. Minsta takhöjd (över hela banan) behöver vara gm

Total tillbyggnad inkl. åtkomstbyggnation uppskattas av klubben till ca. 1g00m2.



Bifogad handling Alt. L
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Bifogad handling Alt. 2
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2019/00702  

Begäran om planbesked berörande Anegrund 10 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anegrund 10 har inkommit med en begäran om planbesked för 
att upprätta ny detaljplan på fastigheten. 
Sökanden skriver i ansökan att de önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
samt att för ett eventuellt kommande planarbete är utgångspunkten Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
Områdesplanen med tillhörande planskisser och visionsbilder visar att området kan 
bebyggas med ca 1000 - 1500 lägenheter samt kontor, handel, restauranger och kaféer. 
  
I områdesplanen för Bäveån från 2016 föreslås även en öppningsbar gång- och cykelbro 
som då också sammanlänkar området med den norra åsidan. 
Vidare lyfts det fram att det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön 
och att det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som ett attraktivt 
stråk för gående och cyklister. 
I områdesplan för Bäveån från 2016 framhävs det även att ambitionen med ett så här 
stort område måste vara att det ska ha ett så varierat innehåll som möjligt – även om 
bostadsdelen kommer att dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli 
attraktiva för restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga lägen 
för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För övrigt är en blandad 
användning av kvarteren önskvärd, med kontorslokaler o dyl. Men ambitionen bör 
också vara att de ska inrymma förskolor och eventuellt andra skolformer som 
integrerade delar i kvarteren. 
  
Området berörs av två stadsplaner från 1981 och 1984 som båda anger industriändamål.  
Området används idag för industriändamål samt kajområde. 
 
Att bebygga fastigheten Anegrund 10 med flerbostadshus samt kontor, handel, 
restauranger och kaféer är i linje med vad som anges i områdesplanen för Bäveån och 
även gällande och kommande fördjupad översiktsplan för staden. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas. 
     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 
Begäran om planbesked gällande Anegrund 10, Bilaga 1 
Gällande Stadsplan 14-UDD-24/1981, Bilaga 2 
Gällande Stadsplan 1485-P84/4, Bilaga 3 
Socialtjänstens yttrande inför begäran om planbesked, fastigheten Anegrund l0, Bilaga 
4 
Förprövningsrapport, Bilaga 5. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

     

Forts. § 4 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören där det 
tänkta exploateringsområdet bär sina kostnader för utredningar, projektering och 
genomförande av ett högvatteninträngnings-/översvämningsskydd 

samt hantering av ”utifrån inkommande” dagvatten- och skyfallsflöden, 
 
att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören som 
reglerar kostnader som är en direkt följd av exploateringen både i och till området, 
 
att detaljplanen ska handläggas med ett utökat förfarande samt att detaljplanen föregås 
av ett programarbete, 
 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Anegrund upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under perioden 2024 - 2026 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2020-01-13 
 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(5) 

2019-11-19 Dnr KS 2019/00702 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Anegrund 10 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anegrund 10 har inkommit med en begäran om planbesked för 
att upprätta ny detaljplan på fastigheten, se bilaga 1. 
Sökanden skriver i ansökan att de önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
samt att för ett eventuellt kommande planarbete är utgångspunkten Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
Områdesplanen med tillhörande planskisser och visionsbilder visar att området kan 
bebyggas med ca 1000 - 1500 lägenheter samt kontor, handel, restauranger och kaféer. 
 
I områdesplanen för Bäveån från 2016 föreslås även en öppningsbar gång- och cykelbro 
som då också sammanlänkar området med den norra åsidan. 
Vidare lyfts det fram att det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön 
och att det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som ett attraktivt 
stråk för gående och cyklister. 
I områdesplan för Bäveån från 2016 framhävs det även att ambitionen med ett så här 
stort område måste vara att det ska ha ett så varierat innehåll som möjligt – även om 
bostadsdelen kommer att dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli 
attraktiva för restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga lägen 
för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För övrigt är en blandad 
användning av kvarteren önskvärd, med kontorslokaler o dyl. Men ambitionen bör 
också vara att de ska inrymma förskolor och eventuellt andra skolformer som 
integrerade delar i kvarteren. 
 
Området berörs av två stycken stadsplaner från 1981 och 1984 som båda anger 
industriändamål.  
Området används idag för industriändamål samt kajområde. 
 
Att bebygga fastigheten Anegrund 10 med flerbostadshus samt kontor, handel, 
restauranger och kaféer är i linje med vad som anges i områdesplanen för Bäveån och 
även gällande och kommande fördjupad översiktsplan för staden. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 
Begäran om planbesked gällande Anegrund 10, Bilaga 1 
Gällande Stadsplan 14-UDD-24/1981, Bilaga 2 
Gällande Stadsplan 1485-P84/4, Bilaga 3 
Socialtjänstens yttrande inför begäran om planbesked, fastigheten Anegrund l0, Bilaga 
4 
Förprövningsrapport, Bilaga 5. 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören där det 
tänkta exploateringsområdet bär sina kostnader för utredningar, projektering och 
genomförande av ett högvatteninträngnings-/översvämningsskydd 

samt hantering av ”utifrån inkommande” dagvatten- och skyfallsflöden 
att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören som 
reglerar kostnader som är en direkt följd av exploateringen både i och till området. 
att detaljplanen ska handläggas med ett utökat förfarande samt att detaljplanen föregås 
av ett programarbete. 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Anegrund upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under perioden 2024 - 2026 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheten Anegrund 10 har inkommit med en begäran om planbesked för 
att upprätta ny detaljplan på fastigheten, se bilaga 1. 
Sökanden skriver i ansökan att de önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
samt att för ett eventuellt kommande planarbete är utgångspunkten Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
Områdesplanen med tillhörande planskisser och visionsbilder visar att området kan 
bebyggas med ca 1000 - 1500 lägenheter samt kontor, handel, restauranger och kaféer. 
  
I områdesplanen för Bäveån från 2016 föreslås även en öppningsbar gång- och cykelbro 
som då också sammanlänkar området med den norra åsidan. 
Vidare lyfts det fram att det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön 
och att det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som ett attraktivt 
stråk för gående och cyklister. 
I områdesplan för Bäveån från 2016 framhävs det även att ambitionen med ett så här 
stort område måste vara att det ska ha ett så varierat innehåll som möjligt – även om 
bostadsdelen kommer att dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli 
attraktiva för restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga lägen 
för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket också finnas möjlighet 
att etablera kommersiell verksamhet. För övrigt är en blandad användning av kvarteren 
önskvärd, med kontorslokaler o dyl. Men ambitionen bör också vara att de ska inrymma 
förskolor och eventuellt andra skolformer som integrerade delar i kvarteren. 
 
Hela Anegrundsområdet omfattar i storleksordning ca 9 hektar varav ca 4 000 
kvadratmeter avser kajområde med strandpromenad och översvämningsskydd. Detta för 
att skydda området från översvämningar som i dagsläget drabbar området några gånger 
varje år. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltingen har inkommit med följande synpunkter: 
För att säkerställa de planmässiga möjligheterna till en förändrad planmässig 
exploatering av fastigheten är insatser för att stoppa en 
högvatteninträngning/översvämning samt hantering av ”utifrån inkommande” 
dagvatten- och skyfallsflöden helt avgörande. Utan sådana åtgärder förblir sannolikt 
exploatering omöjlig. Av den anledningen bör ett eventuellt positivt planbesked 
villkoras med ett exploateringsavtal där det tänkta exploateringsområdet bär sina 
kostnader för utredningar, projektering och genomförande av ett sådant skydd samt 
dagvatten- och skyfallshantering. Tecknas inget exploateringsavtal kommer dessa 
kostnader istället att belasta skattekollektivet. 
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Exploateringen kommer även att medföra kostnader i form av vägar eventuell bro över 
Bäveån och annan infrastruktur i och till området och den del av kostnaden som kan 
knytas till exploateringen av Anegrund 10 bör bäras av exploatören och regleras i ett 
exploateringsavtal innan en detaljplan för området antas.   
 
Om kommunen beviljar planbesked så bör man besluta om ett utökat förfarande samt att 
detaljplanen bör föregås av ett programarbete. 
 
Västvatten har inkommit med följande synpunkt berörande spillvatten: 
Skansverket har i dagsläget inte tillstånd att ta emot hela området. För att ta emot den 
mängden bostäder (personer) behövs ett nytt tillstånd. Planering av detta har påbörjats.  
Det är svårt att säga exakt när ett nytt fås då det är beroende av ev utredningskrav m.m, 
men en grov uppskattning och förhoppning är om ca 6-10 år. Fram till dess kan bostäder 
etappvis anslutas (beroende på dess mängd i förhållande till andra 
exploateringar/nyanslutningar i kommunen).  
Se Förprövningsrapport, Bilaga 5, punkt 4b. 
 
 
Att bebygga fastigheten Anegrund 10 med flerbostadshus samt kontor, handel, 
restauranger och kaféer är i linje med vad som anges i områdesplanen för Bäveån och 
även gällande och kommande fördjupad översiktsplan för staden. 
I detaljplanearbetet får lämpligheten av antalet bostäder, höjder på byggnader samt 
eventuella övriga verksamheter. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.      
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget.  
Se Förprövningsrapport, Bilaga 5. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
standardförfarande och kan påbörjas inom 36 månader. Handläggningstiden bedöms 
omfatta 24–30 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 6 
år under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget 
är beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré  
Kommundirektör                                                          Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Mattssonföretagen i Uddevalla AB 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Begäran om planbesked berörande 

Anegrund 10 

 
Begäran avser:  Planbesked   
 
Sökande: Mattssonföretagen i Uddevalla AB  
Adress: Gustaf Mattsson väg 2, 451 50 Uddevalla   
Datum: 2019-11-07 
Fastighet: Anegrund 10    
 
Syfte och innehåll 
Pröva möjligheten att utveckla Anegrund 10 i enlighet med Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
 
Överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Det är positivt att det tillförs ett stort antal bostäder för att möta bostadsmarknadens 
behov. Under förutsättning att området utvecklas med blandade upplåtelseformer och 
bostadstyper bidrar projektet till att nå de bostadspolitiska målen. Ett ytterligare sätt att 
nå önskad utveckling kan vara att tillföra området boenden för särskilda grupper. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
 
Utvecklingen av fler bostäder i centrala Uddevalla är en central fråga för utvecklingen 
av en hållbar stad.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Bidrar till mål om hållbar samhällsplanering och minimering av energianvändning, då 
närhet till kollektivtrafik kan bidra till minskad bilberoende och fjärrvärmeanslutning är 
möjlig här. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: 
 
Kommentarer spillvatten:  
Enligt Områdesplanen uppskattas antalet bostäder i Anegrund uppgå till 1000-1500 st. 
Med antagande om 2 personer/bostad blir det ca 2000-3000 personer. Västvatten har i 
sitt yttrande utgått från dessa siffror då någon annan information inte finns tillgänglig. 
  
Skansverket har i dagsläget inte tillstånd att ta emot hela området. För att ta emot den 
mängden bostäder (personer) behövs ett nytt tillstånd. Planering av detta har påbörjats.  
Det är svårt att säga exakt när ett nytt fås då det är beroende av ev utredningskrav m.m, 
men en grov uppskattning och förhoppning är om ca 6-10 år. Fram till dess kan bostäder 
etappvis anslutas (beroende på dess mängd i förhållande till andra 
exploateringar/nyanslutningar i kommunen). 
  
Gällande närliggande pumpstationer har de i dagsläget inte tillräcklig kapacitet för att ta 
emot hela området. Västvattens arbete med att få bort tillskottsvatten behöver 
intensifieras då det belastar stationerna hårt vid mycket nederbörd. Ev behöver 
pumparna även uppgraderas. 
  
Ev. uppdimensionering av spillvattenledningar i området får ses över i mer detalj i ett 
senare skede när det finns mer information om området. 
 
Kommentarer vatten: 
Möjlighet finns men behöver utredas vidare. 
 
Kommentarer dagvatten: 
Uddevalla Vatten anser att det vore lämpligt att anlägga en större dike eller mindre 
kanal parallellt med insidan av översvämningsskyddet. Var diket/kanalen skulle 
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placeras behöver utredas vidare. Stadigast för sponten i översvämningsskyddet borde ju 
vara att diket kommer en bit ifrån. Detta dike borde ansluta till en kanal* som ligger 
vinkelrätt mot Bäveån i riktning mot ICA Kvantum. Kanalen ska vara tillräckligt stor 
för att fungera som ett fördröjningsmagasin. I änden ut mot Bäveån ska det vara en tät 
vall (översvämningsskyddet) men finnas bakvattenluckor som släpper ut 
fördröjningsmagasinets (kanalen och diket) vatten när Bäveån står lägre än nivån i 
kanalen. Därigenom minskar man dels antalet ledningar genom sponten och men även 
antalet dagvattenpumpar. Förmodligen en kraftig minskning av Uddevalla kommuns 
kostnader. 
  
*Så som till exempel Sydväst visade på hur det såg ut i Köpenhamn. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Dagvattenfrågan måste utredas i ett ev planarbete. Avrinningsområdet är stort och 
Anegrund som ligger närmast Bäveån kommer att få ta emot mycket dagvatten från 
områden ovanför. Projektet innebär att mängden dagvatten som tillförs det befintliga 
dagvattennätet kommer att öka.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Nivån på marken innebär att marken kommer att översvämmas vid högsta högvatten. En 
detaljplan måste omfatta utredningar och säkerställande av att klara ev översvämningar. 
Det kan handla om både någon typ av översvämningsskydd i form av en vall och/eller 
att byggnaderna placeras på en sådan höjd att de klarar ev översvämningar. De 
geotekniska förutsättningarna är viktiga att ta hänsyn till när man studerar 
översvämningsfrågorna.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
att nå ett positivt företagsklimat. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029    
  
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Positivt med avsikt att bereda ytor för skol- och förskolelokaler i centrum. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++ 
 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i ……. 
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
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bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
Att bygga bostäder centralt innebär att offentlig service och mötesplatser finns 
tillgängligt i form av stadsbibliotek, Kulturskola, badhus, badplats och aktivitetspark. 
Projektet överensstämmer därför med den fördjupade översiktsplanens 
ställningstagande om att behovet av mötesplatser i befintliga och nya områden ska 
tillgodoses.  
Fler bostäder i detta område kan innebära ökat besökstryck på dessa verksamheter, 
vilket dessutom skapar mer liv och rörelse i staden. Projektet bidrar därför till en 
utveckling i linje med kultur och fritidsnämndens strategi om att Kultur och fritids 
verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +  
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
 
Vägnätet i centrala Uddevalla kommer att påverkas av projektet på Anegrund 10. 
Fastigheten ingår i ett större utbyggnadsområde som kommer att innebära en stor 
påverkan på det befintliga vägnätet. Det är av avgörande betydelse att se fastigheten 
Anegrund 10 i ett större perspektiv så att de trafikstrategiska målen i trafik- och 
parkeringsstrategin kan uppnås. Därför bör ett eventuellt detaljplanearbete omfatta ett 
större område än denna enskilda fastighet.  
För närvarande pågår en trafikutredning som kommer att ge underlag till hur vägnätet i 
området kring Bäveån och övriga centrum behöver utformas för att möta framtida behov 
i takt med att området kring Bäveån exploateras. I utredningen ingår också en analys av 
behovet och placeringen av en ny förbindelse över Bäveån vilket kan komma att 
påverka Anegrund 10. Vi anser att innan detaljplanearbetet för delområdena söder 
Bäveån påbörjas bör beslut ha tagits om hur framtida gatustruktur ska se ut. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Övrig befintlig infrastruktur (ledningsnät) påverkas av projektet på Anegrund 10. Man 
behöver kartlägga behov av ledningsnät för den nya planerade bebyggelsen och se om 
befintligt nät klarar ytterligare belastning. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning   
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Bostäder i centralortens kärna ger tillgång till kollektivtrafikens utbud men även 
hållbara transporter genom gång- och cykel. Projektet bidrar därför till målsättningen 
om ökad marknadsandel och högre kollektivt resande.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 
och övriga strategier med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
att nå ett positivt företagsklimat. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning i 
linje med Uddevallas politiska prioriteringar som vi finner i Visionen, Strategisk plan 
och kommunfullmäktiges styrkort. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Projektet bidrar till en positiv utveckling i och med följande:  

 Tillgång till naturmiljöer finns eftersom det är havsnära och Ormberget och 
Lövåsberget finns i närheten. Tätortsnära friluftslivet är ett av de 10 nationella 

målen för friluftsliv. Enligt fördjupad översiktsplan påverkar lättillgängliga 
grönområden folkhälsan positivt. 
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 Möjligheterna för ett fysiskt aktivt liv är goda, eftersom det finns mötesplatser 

och kultur- och fritidsverksamheter inom gång- och cykelavstånd.  Enligt 
Uddevalla kommuns folkhälsomål ska förutsättningarna för god och jämlik hälsa 
öka. Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan 
och miljön. Fördjupad översiktsplan anger att “hållbar stadsutveckling innebär 
att hänsyn tas till bland annat befintlig infrastruktur vid planering och stödjer 
andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av 
staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar vilket stöds av Energiplanen.” 

 
I fördjupad översiktsplan finns även ställningstaganden om att trygghet och säkerhet ska 
beaktas i planering av det offentliga rummet samt att ge särskild uppmärksamhet till 
barn- och ungdomsperspektivet. Därför är det av vikt i planprocessen att värna trygga 
gång- och cykelstråk. Särskilt viktigt eftersom det i området finns verksamheter 
kopplade till det maritima. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Gång- och cykelvägnätet i området kring fastigheten Anegrund 10 behöver byggas ut. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan behövas på intilliggande gator. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Flera geotekniska utredningar för området är gjorda. Det är ett problematiskt område 
och man behöver utreda förhållandena på platsen, den tänkta belastningen och 
översvämningsproblematiken i ett samlat grepp.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
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10e. Buller/förorenad mark/luft/VA, SBF (myndighet) 

Måldokument:  
 Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
 Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
 Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 
nybyggnationer   
 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
 Miljöbalken 9 kap 3 §   
 Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
 Miljöbalken 10 kap  

  
I underlaget för områdesplanen står följande: Det finns inte tillräckligt 
underlagsmaterial och stor osäkerhet råder inom en rad områden, varför fortsatta 
utredningar kommer att bli nödvändiga, t ex miljö- och bullerutredningar, preciseringen 
av hamnen som riksintresse samt, inte minst, hur hamnens verksamhet och andra 
verksamheter som finns där, samt t ex Skansverket påverkar och påverkas på lång och 
kort sikt. Detta sammanfattar i korta ordalag väl även tillsynsenhetens syn på den 
fortsatta processen i utvecklingen av området.  
  
Inom förorenad mark är problematiken väldigt omfattande. En fördjupad 
riskbedömningen och en översiktlig åtgärdsutredning har utförts för området. I 
riskbedömningen lämnas förslag på vidare undersökningar inom de olika delområdena. 
Samhällsbyggnad anser att föreslagna undersökningar är bra, men undersökningen visar 
också att väldigt mycket arbete återstår.  
  
Uddevalla kommun genomförde under 2017/2018 en influensstudie för hamnens   och 
övriga verksamheter inom hamnens område. Avsikten var att ta reda på hur dessa 
verksamheter kan påverka utvecklingen av Bäveområdet. Influensutredningen visade 
bland annat att fler utredningar behövs bland annat för Skansverket. Den visade också 
och inte minst att tågtrafiken in till hamnen som sker på Harpan kan vara en stor 
begränsning för byggnation av bostäder på Anegrund.  
  
De synpunkter som lämnats här är av extra stor vikt både inför och under 
detaljplanearbetet.  
  
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:   
Bedömningen kan bli både + och -, eftersom fler utredningar krävs för området. Vi 
lämnar därför inte någon sådan bedömning i detta skede, utan pekar på somligt som nu 
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är känt och att mycket återstår att utreda. Vår uppfattning är också att detta finns med i 
projektets uppdrag, att utreda och utifrån detta skapa bra platser och miljöer att bo och 
vistats i.   
 

11a. Naturmiljö, SBF (myndighet) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Strandskyddet skulle kunna inträda och måste i så fall upphävas genom planläggningen. 
Frågan måste utredas och planhistoriken kontrolleras + Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd från 1999.  
 
Om strandskydd inträder gäller att det måste föreligga minst ett av de särskilda skäl för 
upphävande som är uppräknade i MB 7 kap 18§c, åtgärden får inte heller strida mot 
strandskyddets syften. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Kriteriet ej tillämpligt i ärendet 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Detta område är inte upptaget i kulturmiljövårdsprogrammet (KMVP). Programmet är 
från 2002 och behöver uppdateras. Projekt som finns i områden som inte är behandlade 
i KMVP kan därför ändå ha ett kulturvärde.  
För detta ärende tillämpas även fördjupad översiktsplan, som innehåller 
ställningstaganden som är relevanta för detta ärende. 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Detta kriterium handlar om ifall projektet bidrar till att bibehålla eller förstärka 
kulturvärden i stads- eller landskapsbilden, samt om projektet påverkar den befintliga 
kulturmiljön. Detta handlar om att utgå från platsens befintliga värden och identitet. 
Utifrån detta kriterium tittar man även på fornlämningar. 
 
Det tänka planområdet är inte inkluderat i kulturmiljövårdsprogrammet. Kulturvärdet 
finns dock i gatu- och kvartersnamnen (”kvarteret Båtvarvet”, ”Skepparevägen”).  
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Fördjupad översiktsplan anger att i de centrala delarna av staden ska det ske en 
omvandling av industrimark till stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter som är 
anpassade till stadsmiljön, service och mötesplatser. Stadsmiljön i detta fall är marint 
präglad. 
 
I området finns verksamheter knutna till det maritima. Projektet skulle stärka den 
befintliga kulturmiljön om utrymmen för maritima verksamheter bevaras, exempelvis 
marina, riggverkstad, sjöräddning, båtförsäljning, bränsletapp för båtar, riggkran, 
upptagningsplats/sjösättningskaj, miljögodkänd spolplatta, med mera eftersom det 
tydliggör anknytningen till Uddevallas maritima historia.  Områdesplan för Bäveån har 
en småbåtshamn med 100 båtplatser inritad, vilket gör att denna typ av verksamhet 
behövs. 
 
Detta för att projektet ska bidra till en utveckling i linje med FÖP, som anger att 
centrum behöver lyfta fram det unika, t.ex. stadens kulturhistoriska värden, maritima 
anknytning, vattennära läge, obebyggda berg och närhet till naturen. 
 
För att bibehålla kulturarv och lyfta fram det som gör Uddevalla unikt i linje med 
FÖP:ens ställningstagande, är det positivt om Repslagarkajen och dess historia 
synliggörs. 
  
I fördjupad översiktsplan finns även ett ställningstagande om att gestaltning av offentlig 
miljö ska planeras in tidigt för ett helhetstänkande avseende konst och arkitektur. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Föreslagen exploatering redovisas genom antagen Områdesplan för Bäveån 2016, 
förslagen exploatering ligger sålunda väl i linje med kommunens syn på områdets 
utveckling. Sedan Områdesplanen antogs 2016 har dock vidare arbete utförts vad gäller 
utformning och gestaltning av området skett. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Utbyggnaden av området söder om Bäveån kommer att kräva stora investeringar i 
vägnätet samt kommer att ge ökade framtida drift- och underhållskostnader. Detta gäller 
även övriga allmänna park- och grönytor. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i ……. 
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 
kriterier? 

 
 
Lämpligast skulle vara att planlägga hela Anegrundsområdeti ett samlat grepp för att 
kunna studera vägar, infrastruktur, flöden, stadsbild, m.m. för hela området? (planering) 
 
 
Måldokument: Områdesplan Bäveån 
 
Ur områdesplan Bäveån: Olika upplåtelseformer är också nödvändigt där bostäder 
byggs, helst inom varje kvarter, så att en mångfald och variation tar sig uttryck inte bara 
i husens karaktär och utseende, utan också att området ges möjlighet att bebos av 
människor med varierande ekonomiska förutsättningar och behov, vilket i sin tur också 
förhoppningsvis innebär ett mer varierat stadsliv. (KoF) 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
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INLEDNING 

Kommunstyrelsens översiktsplaneringsutskott gav 141203 kommun-
ledningskontoret uppdraget att, tillsammans med övriga förvaltning-
ar, ta fram en områdesplan för stadskärnan väster om Västerlångga-
tan och Göteborgsvägen, på ömse sidor av Bäveån. Bakgrunden var 
att det i diskussionen om att stärka översiktsplaneringen och den 
strategiska samhällsplaneringen upplevdes att det ofta var ett för 
stort steg mellan olika planeringsdokument och beslut. Översiktspla-
nen, inkl s k fördjupningar av denna, redovisar i grova drag markan-
vändningen och olika problemområden medan nästa steg, detaljpla-
nen, i detalj studerar ett mycket begränsat område. Det behövs en 
”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur samt 
problem och möjligheter beskrivs inom ett större område med en 
naturlig geografisk begränsning. Med en områdesplan kan kommu-
nen skapa en gemensam helhetsbild för området som i nästa fas kan 
ge goda förutsättningar för ett konkret samarbete med olika intres-
senter och leda till ett genomförande som står i samklang med sta-
dens och centrums utveckling. 

Det i den här planen aktuella området har bedömts som extra intres-
sant att inledningsvis studera på det här sättet för ett kommande ge-
nomförande. Det finns stöd för att utveckla området i olika strate-
giska dokument. Bland dessa kan nämnas den fördjupade översikts-
planen för staden (pågående arbete, samrådsupplaga), samhälls-
byggnadsstrategin (KF 150909), bostadsförsörjningsprogrammet 
(KF 130911) och den maritima strategin (KF 130612). Det handlar 
bl a om att stärka centrum, utnyttja befintlig infrastruktur och kollek-
tivtrafik samt att tillvarata det vattennära läget med det uttalade syf- 

 

tet att vi ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
samhällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kul-
turresurserna enligt kommunens strategiska plan för 2015-2018. 

Ingen annanstans i kommunen bedöms förutsättningarna finnas för 
att leva upp till dessa målsättningar. Det är också här det finns en 
potential i den meningen att området är stort och kan ge förutsätt-
ningar för stadsutveckling under relativt många år.  

Områdesplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av re-
presentanter för kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad. 
Övriga förvaltningar har informerats under hand, men inte deltagit 
aktivt i arbetet med områdesplanen. Deltagare i arbetsgruppen har 
varit Gunilla Hedlund, Lynn Joel, Karin Westman, Sven Andersson, 
Mattias Hagelberg, Sten-Anders Olsson och Hans Johansson.  

Förslaget, som det redovisas i form av kartor och illustrationer, är 
hämtade från en digital 3D-modell konstruerad av Daniel Andersson, 
Samhällsbyggnad. 
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MÅLSÄTTNING 

Vad vi vill med arbetet 

Områdesplanens huvudsakliga syfte är att skapa en gemensam bild 
för hur vi vill att området på ömse sidor av Bäveån ska utvecklas. 
Fokus ligger på att gestalta en struktur med gator, platser och kvarter 
som tillsammans bildar en helhet där varje enskilt objekt/kvarter 
ingår som en pusselbit. Avsikten är inte att i detalj redovisa hur varje 
kvarter ska användas. Det faller sig också naturligt med tanke på 
områdets storlek och att förutsättningarna kan ändras över tid. Vid 
en exploatering av respektive delområde är det emellertid viktigt att 
förhålla sig till en fastlagd struktur så att summan blir mer än delar-
na, snarare än en optimering av varje enskilt objekt på bekostnad av 
helheten. 

I arbetet ingår också en redovisning i vilken ordning områdena bör 
byggas ut så att det gynnar stadsutvecklingen i stort, och inte bara 
det här området. Dessutom beskrivs avslutningsvis hur ett fortsatt 
arbete i grova drag bör bedrivas för att ta områdesplanens intentioner 
vidare mot ett genomförande. 

 

 

 

 

 

 

Vad vi vill med platsen/området 

Övergripande struktur 

Bäveån utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. Ur det 
perspektivet innebär en utveckling av stadskärnan kring Bäveån en 
naturlig fortsättning på det som en gång lade grunden för Uddevalla. 
Närhet till vatten innebär också attraktivitet. Dessutom finns det en 
potential i området p g a dess storlek; om vi vill att staden ska växa i 
sina centrala delar, är det här platsen där möjligheterna finns. 

En viktig utgångspunkt bör vara att området samspelar med stads-
centrum i form av t ex förstärkning av stråk mellan det gamla och 
det nya. Men också att det nya ges en stadsmässig struktur som 
förstärker upplevelsen av att stadskärnan förstoras och utvecklas. 
Om en ny stadsmiljö ska skapas förutsätter det att människor vistas i 
området – i hus och på gator och torg – så stor del av dygnet som 
möjligt. Det är därför väsentligt att inte bara bostäder byggs, utan 
också att det ges utrymme för arbetsplatser, butiker, kaféer och re-
stauranger, skolor och förskolor samt besöksanläggningar av olika 
slag. Även om det förmodligen kan vara svårt att leva upp till – i alla 
delar – så bör ambitionen vara att skapa så mycket ”blandstad” som 
möjligt. Det är också viktigt att mötesplatser i det offentliga rummet 
skapas, att gator, torg och parker görs lättillgängliga och attraktiva. 
En utgångspunkt här är att dessa offentliga rum bör skapa samman-
hang med omgivningen och naturligtvis vara trygga att vistas i.  
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Gestaltning mm 

Utformningen av gator och torg är en viktig faktor för att skapa en 
god miljö. Med en medveten gestaltning, från den enskilda detaljen 
till helheten, förhöjs platsens eller områdets värde och därmed at-
traktivitet. På gator och torg kan en konstnärlig utsmyckning ytterli-
gare förhöja värdet, öka trivseln och upplevelsen. Den kan utföras 
som ”enskilda” objekt, men också integreras i olika funktioner. Med 
en rikedom av sinnesintryck blir vi stimulerade och utvecklas. Ga-
torna och torgen är det gemensamma vardagsrummet som måste 
upplevas säkert och tryggt, komfortabelt och upplevelserikt. Avsak-
nad av, eller monotona, sinnesintryck är skadligt för människan. 

Stortorvet, Fredrikstad, ur Arkitektur N, nr 7, 2015 

Husarkitekturen bör spegla vår tid med en modern gestaltning och 
med en kvalitet som ”står sig över tid”. Gedigna och naturliga 
material kan ge ett sammanhang och en återkoppling till den gamla 
staden så att en helhet skapas, men där stadsutvecklingen kan läsas 
som årsringar i bebyggelsen. Helheten är viktig, men det är också 
viktigt att det skapas en variation i denna. Därför är det önskvärt att 
husen inom varje kvarter har en variation i fasaduttryck och höjd. 
Det kan stödjas och förstärkas av att kvarteren består av flera fastig-
heter med olika byggherrar. För en varierad och upplevelserik miljö i 
gatuperspektivet är det väsentligt att husens bottenvåningar såväl 
utseende- som innehållsmässigt och vid valet av material medverkar 
till detta. 

Oceanhamnen, Helsingborg, Kjellgren Kaminsky Architecture AB 
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”Karaktärsbyggnader”, i strategiska lägen eller med specifikt inne-
håll, bör ”sticka ut” med ett arkitektoniskt formspråk som förstärker 
platsens identitet, skapar intresse och nyfikenhet och därmed sätter 
Uddevalla på kartan i ett större sammanhang. 

Det stadscentrala läget, med de fördelar det innebär avseende närhet 
till service av olika slag, närhet till kollektivtrafik, nöjen mm, talar 
för att en relativt tät bebyggelse bör eftersträvas där bostäder ska 
byggas. Därför är utgångspunkten att bostadsbebyggelsen ska utgö-
ras av flerbostadshus, Vissa komplement av bostäder med småhuska-
raktär kan eventuellt finnas, t ex i form av ”stadsradhus”, kanske på 
flerbostadshusens tak. 

Vargens Vret, Västerås, Archus Arkitekter 

Olika upplåtelseformer är också nödvändigt där bostäder byggs, 
helst inom varje kvarter, så att en mångfald och variation tar sig ut-
tryck inte bara i husens karaktär och utseende, utan också att områ-
det ges möjlighet att bebos av människor med varierande ekono-
miska förutsättningar och behov, vilket i sin tur också förhoppnings-
vis innebär ett mer varierat stadsliv. 

Med samma utgångspunkt är det också viktigt att det ges plats för 
olika typer av boenden, t ex för äldre, för boende med behov av sär-
skild form av service (t ex gruppbostäder) och för boende med alter-
nativ karaktär (t ex kollektivboende).  

På motsvarande sätt bör verksamheter av olika slag integreras i hus- 
och kvartersstrukturen så att en variation i användandet berikar upp-
levelsen av platsen. Det kan gälla butiks- och kontorslokaler, försko-
lor och skolor mm.  

Trafik mm 

Ur ett trafikperspektiv bör de oskyddade trafikanterna prioriteras, så 
att en säker och trygg miljö för dessa blir utgångspunkten för trafik-
planeringen. Det ska vara lätt att gå och cykla i området och till om-
givande områden. Biltrafik kan naturligtvis inte undvikas, men där 
den finns ska miljön vara sådan att den sker på gåendes och cyklan-
des villkor. På de gator som, trots allt, behöver trafikeras av många 
bilar bör gatugestaltningen vara sådan att andra värden än en hög 
framkomlighet också prioriteras, ex vis genom trädplanteringar. Ga-
turummets utformning, med t ex riktningsförändringar, kan också 
medverka till att värna de oskyddade trafikanterna, förutom att det 
ger förutsättningar för rumsliga kvaliteter i stadsbilden.  
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Bäveån utgör en barriär, särskilt i perspektivet av att området på 
ömse sidor av ån bebyggs. För att minska barriäreffekten och knyta 
delarna närmare varandra bör en bropassage för gående och cyklister 
prioriteras. Med tanke på den ökade biltrafik som en total utbyggnad 
av området kan innebära bör också områdesplanen reservera mark 
för en ny bilbro. En sådan kan också minska barriäreffekten som 
biltrafiken på Västerlånggatan upplevs utgöra idag. 

Parkeringsplatser för boende och verksamma bör finnas på kvar-
tersmark och då i huvudsak i anläggningar som byggs in i kvarters-
strukturen i form av, mer eller mindre, nergrävda garage alternativt i 
p-husanläggningar. En begränsad mängd parkeringsplatser i ga-
turummet kan tillåtas och då framför allt för besökare och kunder. 
Den grundläggande ambitionen bör vara att gaturummet i första 
hand ska vara tillgängligt för människorna och inte bilarna med sitt 
stora behov av ytor för angöring och parkering. 

Bäveån är naturligtvis en av områdets naturgivna och grundläggande 
kvaliteter. Att förstärka närheten till vattnet är därför en viktig ut-
gångspunkt. Det kan ske genom att kajerna görs tillgängliga och blir 
naturliga mötesplatser i sig men också genom att det finns funktioner 
utmed kajerna som lockar och därför alstrar besök. 

Skansberget och Lövåsberget är också viktiga som närrekreations-
områden och utsiktspunkter. På norra sidan begränsar Bastiongatan 
tillgängligheten till Skansberget, medan det på södra sidan bör finnas 
goda möjligheter att göra Lövåsberget till en integrerad och viktig 
del i en attraktiv stadsmiljö. På södra sidan finns också strandprome-
naden som, i den här delen, kan göras än mer attraktiv vid en omda-

ning av området. På den södra sidan finns också stadens närmsta 
sandstrand som kanske kan få ett bättre utnyttjande. 

Staden som kommunikationsnod 

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän. Här finns ett brett utbud av handel, 
service, kultur, utbildning osv. För uddevallabor, bohusläningar lik-
som besökare är Uddevalla huvudort i Bohuslän. Staden spelar en 
roll för ett omland långt utanför kommunens egna gränser. I denna 
roll får staden också en viktig funktion som ett nav för kommunikat-
ioner. Vägar, järnväg och olika transportslag strålar samman i staden 
och här samordnas också trafik för att passa i ett större sammanhang. 
Viktiga tåg- och busstråk gör Uddevalla till ett pendelnav i ett reg-
ionalt perspektiv. Regionförstoringstanken innebär att utbytet mellan 
regionens orter skall underlättas och utvecklas så att det blir lättare 
att bo och arbeta på olika orter. Staden som kommunikationsnod är 
därför en viktig egenskap som utgångspunkt för stadens planering. 
Kampenhofsområdet och stadens centrala delar måste därför ta hän-
syn till och utgå från människors behov av kommunikationer. Vid 
sidan om bilen måste tåg som regionalt transportslag och buss som 
det lokala ges bättre förutsättningar för att utvecklas i riktning mot 
målbilden om ett ökat kollektivt resande. 
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Hållbarhet 

Att utveckla och utvidga staden i det här området bör innebära en 
god förutsättning för en ekologisk hållbarhet. Närhet till stadscent-
rum, som i sig kan minska bilberoendet är en sådan faktor. Att ut-
nyttja redan ianspråktagen mark är en annan. Stora delar av det om-
råde som föreslås exploateras lider idag brist på biologisk mångfald. 
Här finns därför möjligheten att öka den och med en ambition att 
minimera ytorna för biltrafiken ges också förutsättningar att skapa en 
grön miljö med en relativt sett stor biologisk mångfald på gator och 
torg, i parker, på kvartersgårdar samt på hustaken. Bergen och de 
befintliga parkerna är också viktiga resurser i det här sammanhanget. 
Den gröna miljön kan ge förutsättningar för att t ex ta hand om dag-
vatten på ett miljöriktigt sätt. Ett väl utvecklat ekosystem i stadsmil-
jön är en viktig förutsättning för ett bra liv i staden. Det finns natur-
ligtvis fler aspekter på ekologisk hållbarhet, ex vis vid utformningen 
av, och tekniska lösningar i, bebyggelsen. Dessa hör mer samman 
med ett framtida genomförande. 

Vikten av en variation i bebyggelsen, med t ex olika typer av boen-
den och upplåtelseformer eller mötesplatser och stråk med möjlighet 
till olika aktiviteter har tidigare beskrivits. Det är exempel på fak-
torer som bedöms utgöra en viktig förutsättning för en social håll-
barhet och trygghet i området.  

Med tanke på att området förmodligen i sig är relativt dyrt att be-
bygga, förutsätter det en tät bebyggelse för ett effektivt utnyttjande 
av marken och en ekonomisk hållbarhet. Kanske kan detta förhål-
lande något kompenseras av en kostnadseffektiv produktion – som 

inte gör avkall på materialval osv. För en långsiktigt ekonomiskt 
hållbar förvaltning av byggnaderna är det viktigt att projektering och 
utförande är inriktat på lösningar som syftar till låga drifts- och un-
derhållskostnader i ett längre tidsperspektiv.  

Ur ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” 
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FÖRSLAG 

Övergripande 

Allmänt 

Det har tidigare beskrivits att det här är området där det finns en stor 
potential för en utveckling av Uddevalla som stad i allmänhet och en 
utveckling/förstoring av stadskärnan i synnerhet. Närhet till service, 
handel, utbildning, kollektivtrafik mm ger fördelar ur ett hållbar-
hetsperspektiv, närhet till vatten skapar attraktivitet. Befintlig infra-
struktur i form av gator och ledningssystem kan delvis utnyttjas – 
samtidigt som ny infrastruktur innebär utmaningar och kostnader. 
Det kan gälla översvämningsskydd och bro(ar), vilka dock måste ses 
i ett större perspektiv än isolerat för utvecklingen av det här området. 

Området är stort, från Badökajen i väster till Västerlånggatan i öster 
är avståndet ca 1 200 meter. Som jämförelse ligger I17-området, f d 
regementet, nästan 1 200 meter öster om Västerlånggatan. Därför 
innebär ett genomförande enligt områdesplanen ett långt tidsper-
spektiv. Och det här redovisade förslaget kan ses som en vision, en 
bild av hur staden kan utvecklas. På lång sikt kan förutsättningar, 
värderingar, ideal mm förändras vilket gör att bearbetningar måste 
ske. Samtidigt är det viktigt att de delar som ligger närmre i tid för 
ett genomförande följer de principer som här redovisas för en struk-
tur och en helhet där många olika pusselbitar ska samverka. 

Nedan redovisas några övergripande idéer och ställningstaganden 
som berör mer än ett delområde eller är av allmän karaktär. Därefter 
beskrivs och förklaras de tankar som ligger bakom förslaget, delom- 

 

 

råde för delområde. (Illustrationerna som visas på följande sidor är 
hämtade från 3D-modellen. Husen har i illustrationerna en enkel 
karaktär för att inte ”belasta” modellen så att den blir tung att han-
tera.)  

Struktur 

Den byggda strukturen består av hus, gator, torg och parker. Olika 
platser/områden har naturligtvis olika förutsättningar för hur dessa 
element ska eller kan organiseras sinsemellan beroende på i vilket 
sammanhang de utgör en del – och förutsättningarna kan också för-
ändras över tid. Ambitionen i det här arbetet har varit att föreslå 
strukturer med kvarter, gator, torg och parker som tar tillvara plat-
sens förutsättningar på ett konsekvent sätt och som skapar en helhet 
där varje enskild del utgör en del i helheten med ambitionen att lyfta 
fram och redovisa bärande idéer för respektive delområde som också 
förhöjer platsens värde. 

Stråk och mötesplatser 

I den del av den byggda strukturen som består av gator, torg och 
parker bör stråk och mötesplatser byggas, utvecklas, förstärkas och 
förbättras. De oskyddade trafikanterna, gående och cyklister, ska 
prioriteras. I de delar där stråken samnyttjas av bilister, gående och 
cyklister ska miljön vara sådan att de upplevs som gator – inte vägar 
– i stadsrummet. Det bör göras med, i huvudsak, dubbelsidiga gång- 
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och cykelbanor och med trädalléer. Dels för att förbättra miljön, 
både miljö- och säkerhetsmässigt, dels för att skapa bra tillgänglig-
het till bebyggelse på båda sidor av gatan. Den här modellen av 
stadsmässiga gator bör utnyttjas vid nyanläggning inom området, 
men minst lika viktigt är att ex vis Bastiongatan och Junogatan 
byggs om på det här sättet eftersom de är viktiga entréer till området 
och därför måste ha en stadsmässig karaktär. 

Bastiongatan 

Kajerna utmed Bäveåns båda sidor ska utvecklas till promenad- och 
cykelstråk. Det är viktigt att de också bidrar till stadsmässigheten 
och den maritima karaktären, men också att de påminner om den 
historia som de bär på. Det kan göras genom att de utseendemässigt 
består av gedigna material som känns igen i miljön. Stråken utmed 
kajerna kan i sig också utgöra mötesplatser, men på vissa ställen kan 

karaktären förstärkas genom att byggnader skapar rumsligheter och 
platsbildningar så att mötesplatserna blir mer definierade. Även stråk 
utanför kajområdet bör förstärkas av t ex torgbildningar som betonar 
karaktären av mötesplatser och/eller knutpunkter.  

Stråk och mötesplatser – Anegrund som exempel 

Det är också viktigt att stråk utanför kajområdet binder samman 
olika delar av det stora området. Därför föreslås en gång- och cykel-
bro över Bäveån för att överbrygga den barriär som ån utgör. Men 
bron är också en del i ett större stråk både norrut och söderut. På den 
norra sidan som en del i en länk mot den gamla stadskärnan, buss-
terminalen, järnvägsstationen mm. Och på den södra sidan som en 
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integrerad del i det föreslagna området i kv Anegrund, som i sin tur 
leder vidare söderut/västerut mot Strandpromenaden och Skeppsvi-
ken. För att inte bron i sig ska innebära en barriär för båttrafiken, 
föreslås att den utförs i en lätt konstruktion som kan lyftas/öppnas 
när båtar behöver passera. 

Stråk och mötesplatser – Kampenhof som exempel 

Det är också viktigt att befintliga promenad- och cykelstråk över 
Västerlånggatan (framför allt på Kungsgatan och på Bäveåns båda 
sidor) förbättras/utvecklas till förmån för de oskyddade trafikanterna 
så att den gamla stadskärnan ges en tydligare koppling till det nya. 

Dessa korsningspunkter bör studeras vidare i mer detaljerade projek-
teringar/arbeten.  

Stråken och mötesplatserna är det gemensamma rummet som måste 
kännas attraktivt, säkert och tryggt att vistas i. 

Stråk och mötesplatser – Bäve/Badö/Skeppsholmspiren som exempel 
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Översvämningar 

Enligt kommunens översvämningsstrategi ska problemet med höga 
vattennivåer i Bäveån och Byfjorden bemästras med en invallning 
till lämplig höjd på båda sidor av Bäveån. På den södra sidan före-
slås en höjning av kajen från Lövåsberget i väster till öster om Väs-
terbron in mot stadskärnan. På den norra sidan bygger den princi-
piella lösningen på en höjning av, eller i anslutning till, Bastiongatan 
i dess västra del, som sedan övergår i en höjning av kajen från väster 
om Riverside och österut till motsvarande läge som på södra sidan. 
Det innebär att området Bäve/Badö i det här skedet inte kommer att 
säkras mot översvämningar. En förprojektering med ovanstående 
som utgångspunkt har inletts och ska utmynna i en handlingsplan. 
Den ska vara klar vid halvårsskiftet 2016. 

Invallning mot översvämning – principiellt förslag 

En lösning på översvämningsproblematiken är en förutsättning för 
en exploatering inom områdesplanens område. (Det bör noteras att 
ett översvämningsskydd också säkerställer befintlig bebyggelse och 
infrastruktur.)  Men det innebär också, om översvämningsstrategin 
fullföljs, att området Bäve/Badö inte kan exploateras enligt det här 
framlagda förslaget förrän i ett senare skede. 

På den norra sidan, från väster om Riverside t o m Bohusläns mu-
seum har det befintliga kajstråket ett ganska begränsat breddmått. 
Här förefaller det naturligt att en höjning av promenadstråket sker i 
större delen av dess bredd. På den södra sidan, utmed kv Anegrund 
redovisas i skisserna ett bredare kajområde, ca 25 meter. Här är det 
därför rimligare att inströmningsskyddet begränsas till del av kajom-
rådet. Ett breddmått på minst sex meter skapar möjlighet att utnyttja 
det som ett promenadstråk som också kan ge plats för sittplatser mm. 

Det är naturligtvis viktigt att invallningen sätts in i ett sammanhang 
och blir en integrerad del av miljön som gör att ett översvämnings-
skydd inte blockerar eller försvårar för en kommande exploatering. 
Eller omvänt, att en exploatering inte sker före det att översväm-
ningsskyddet är på plats om man skapar ”lokala” åtgärder på tomt 
och i hus för att undvika översvämning som innebär ofördelaktiga 
eller dåliga lösningar i ett vidare perspektiv.  
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Innehåll 

Den redovisade strukturen bedöms kunna medge ett varierat inne-
håll, men det är förmodligen så att området närmast stadskärnan 
(Kampenhof) har de bästa förutsättningarna för att etablera framför 
allt handel. Men det bör också finnas möjlighet till attraktiva han-
delslägen vid de stråk som skapas, t ex utmed Junogatan. De kajnära 
lägena bör rimligtvis också vara attraktiva för restauranger och 
kaféer. 

För att leva upp till ambitionen ”blandstad” med en stadsmässighet 
bör det också vara en utgångspunkt att verksamheter som kontor och 
skolor/förskolor ska integreras med olika typer av bostäder i kvar-
tersstrukturen. 

Kollektivtrafik 

Kampenhofsområdet och Uddevalla centrum är av stor betydelse för 
kollektivtrafiken såväl inom tätorten som till/från landsbygden eller 
regionen i övrigt. Stadens centrum är i sig själv en stor målpunkt och 
fungerar dessutom som knutpunkt för omstigningar mellan linjer och 
trafikslag. Tillgängligheten och utformningen av kollektivtrafikens 
hållplatser och knutpunkter i stadens centrum är därför av avgörande 
betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Effektiva och smakfulla 
lösningar naturligt integrerade i stadens rum påverkar i hög grad 
människors val av transportsätt. Fyrbodals målbild för kollektivtrafi-
ken slår fast att kollektivtrafikens strategiska knutpunkter och bytes-
punkter skall utvecklas med hög kvalitet och utifrån ett hela-resan-
perspektiv. 

I Västra Götalandsregionens ”Målbild för tåg 2035” beskrivs hur 
Västra Götaland kan bli ett konkurrenskraftigt tillväxtområde med 
bättre kommunikationer och kortare tidsavstånd genom ökad tågtra-
fik. Den regionala tågtrafiken är ryggraden i det regionala kollektiv-
trafiksystemet varför tågtrafiken ökas successivt och får kortare res-
tider genom åtgärder i infrastrukturen. Tågen behöver därför få en 
tydligare och mer framträdande plats i Uddevalla som färdmedel för 
regionalt resande. Stationsläget kan med fördel göras mer centrum-
nära och en bättre koppling mellan stadens bussar och tåg behöver 
skapas. Behovet av parkering för bilar och cyklar måste tillgodoses i 
anslutning till området.    

En studie över kollektivtrafikens knutpunkter har genomförts för att 
ytterligare belysa knutpunkternas funktioner och behoven sett mot 
den framtida målbilden. Detta kunskapsunderlag kan ligga till grund 
för fortsatt planering och diskussion om möjliga eller önskvärda för-
ändringar av kollektivtrafikens knutpunkter.  

Staden ska vara tillgänglig och inbjuda till aktivitet. Trafikslagen 
måste därför komplettera varandra och skapa förutsättningar för rätt 
tillgänglighet. En trafik- och parkeringsstrategi för staden kommer 
därför att bli ett viktigt underlag för planering av trafikens samspel 
med staden, viktiga prioriteringar av färdmedel osv. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Huvudstråk för biltrafik inkl gång- och cykeltrafik                                                                                     
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Trafik  

Områdets huvudstråk för biltrafik föreslås vara Västerlånggatan, 
Bastiongatan, Junogatan, Göteborgsvägen och Asplundsgatan samt 
en eventuell bilbro över Bäveån med sitt norra landfäste i Museiga-
tan mellan Riverside och Bohusläns museum. De huvudsakliga strå-
ken för gående och cyklister är desamma som huvudstråken för bil-
trafiken. Men dessutom tillkommer stråken utefter kajerna på Bä-
veåns båda sidor. Dessutom utgör den föreslagna gång- och cykel-
bron del i ett stråk i nord-sydlig riktning med koppling till Kampen-
hof och stadskärnan norrut samt ett föreslaget park-gatustråk söderut 
i anslutning till den föreslagna bebyggelsen i kv Anegrund. 

År 2011 genomförde kommunen tillsammans med ÅF Infrastructure 
AB en utredning om ”Nya Västerleden, Uddevalla – Alternativa 
förbindelser över Bäveån”. I denna utreddes två alternativa brolägen. 

Alternativa brolägen för biltrafik enligt utredning från 2011 

Syftet med en ny bro är att den ska hantera ett ökat trafikflöde i cent-
rum. Ett ökat trafikflöde i centrum är främst kopplat till nya stora 
exploateringar men det finns också en viss allmän trafikökning att ta 
hänsyn till. En ny bro ska också kunna bidra till att minska belast-
ningen på Västerlånggatan genom att erbjuda alternativ färdväg och 
vara ett attraktivt vägval för trafikanter. För närvarande finns inga 
särskilt stora incitament att bygga en ny bro men för framtiden är det 
väsentligt att det finns ett reservat och att möjligheten till ny förbin-
delse inte byggs bort. 

Ett östligt broläge medför ett alternativt vägval i många fler resere-
lationer än ett västligt broläge. Det innebär en bättre avlastning av 
Västerlånggatan och ger större motiv för en ny bro. I utredningen 
visas också att den östliga förbindelsen påverkar resor till och från 
centrum betydligt mycket mer än en västlig förbindelse. Det är också 
här trafikflödena är som störst och där avlastning kommer att vara 
viktig. Särskilt om man i en förlängning vill begränsa framkomlig-
heten på Västerlånggatan. Ett östligt broläge förordas då denna fun-
gerar bäst som en stadsbro i centrum och som avlastning av Väster-
långgatan och ger alternativa färdvägar för centrum. En västlig bro-
förbindelse kommer mer att få karaktären av en förbifart för cent-
rum, i princip för trafikanter från söder och med målpunkt västerut 
och i viss mån till de norra delarna. 

Nya gator och broar innebär också att nya barriärer skapas. Om ny 
bilbro ska byggas i framtiden måste högsta prioritet vara att mini-
mera de negativa effekterna för de oskyddade trafikanterna av en 
sådan. Områdesplanen anpassas på ömse sidor av Bäveån så att det 
ges utrymme för en bilbro i det östliga läget. 
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Kampenhof mm 

Området omfattar i den här redovisningen det vi i dagligt tal betrak-
tar som Kampenhof men också området på västra sidan av Bastion-
gatan samt Brattska ängen upp mot Strömstadsvägen. I det samman-
hanget ska också ett framtida resecentrum i Bävebäcksgatans för-
längning vid bangården beaktas. 

Centrala Kampenhof  

Kampenhof är det område som ligger närmast stadskärnan och där-
för är det här som de bästa förutsättningarna för en centrumutveckl-
ing finns i termer av t ex handel och offentliga lokaler som ett stöd 
för – och en utvidgning av – stadskärnan. Idag utgörs området i hu- 

 

vudsak av en parkerings- och trafikanläggning som för gående och 
cyklister är otydlig och osäker. 

Om en bebyggelseutveckling ska ske på Kampenhof är det logiskt 
att det sker i form av en utvidgad rutnätsstad där kvartersstrukturen 
anpassas till den befintliga gatustrukturen på andra sidan Väster-
långgatan i form av Kilbäcksgatan och Kungsgatan – inte minst för 
det visuella sambandet. Det har också bedömts som väsentligt att 
tydliggöra ett nord/syd-stråk genom Kampenhof i Bävebäcksgatans 
förlängning med en tydlig koppling till Strömstadsvägen och i fram-
tiden ett resecentrum i anslutning till gång- och cykeltunneln under 
bangården och stadsmotorvägen. 

Bävebäcksgatan med resecentrum längst upp i bild 
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Skisserna redovisar ny bebyggelse där bussterminalen nu finns. Skä-
let är att platsen bedöms ha ett mycket attraktivt och strategiskt läge 
för en utveckling av stadskärnan. Med en ny byggnad skulle stads-
rummet mot Museiparken också få en tydligare avgränsning. Det 
borde finnas möjlighet att integrera terminalfunktionen i en ny 
byggnad. Kommunen och regionen har nyligen utfört en kollektiv-
trafikutredning som bl a behandlat Kampenhof. Av denna framgår 
att nuvarande terminalläge uppfyller framtida funktionskrav. Även 
två ytterligare lägen i närområdet skulle funktionsmässigt fungera, 
men en flytt av terminalen innebär stora kostnader och kan främst 
motiveras ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Utgångspunkten måste 
därför vara att nuvarande terminal kan ligga kvar och fungera i ett 
utbyggt Kampenhof, vilket illustreras i figuren nedan. 

Kampenhof med nuvarande bussterminal 

Öster om Bastiongatan (på västra Kampenhof) redovisas en större 
byggnad som skulle kunna utnyttjas för offentliga lokaler, t ex ett 
kulturhus. Alternativ disposition är också möjlig och området kan då 
få en annan användning i form av ex vis kontor och bostäder. 

Även i kv Pipfabriken och på nuvarande brandstationstomt redovisas 
i förslaget skisser på nya byggnader som förstärker Bastiongatans 
rumslighet. Brandstationstomten skulle på ett bra sätt fungera som 
platsen för ett centralt placerat stadshus. 

För att förstärka nord/syd-stråket på Bävebäcksgatan, men också för 
att förbättra gaturummet på Strömstadsvägen redovisas en ny bygg-
nad norr om Brattska ängen. 

Brandstationstomten, västra Kampenhof, Brattska ängen mm 
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Ett nytt parkeringshus föreslås för att tillgodose det allmänna parke-
ringsbehov som stadskärnan alstrar eftersom i princip all markparke-
ring försvinner (ca 500 st platser) om Kampenhof bebyggs. I p-huset 
bör också kunna integreras en ramp som ansluter till den föreslagna 
byggnaden öster därom (med parkering på plan två). Från denna 
byggnad kan en ny, smäckrare brokonstruktion över Västerlånggatan 
ansluta till kv Gyldenlöve. Nuvarande ramp och bro blockerar möj-
ligheten att använda kvarteret för bebyggelse som måste vara en 
primär ambition om vi vill utveckla staden i den här delen. Om den 
ovan föreslagna ”integrerade” lösningen på parkering och angöring 
till kv Gyldenlöve är möjlig, eller om det finns andra lösningar som 
innebär en god stadsmiljö, måste värderas vid en närmare studie av 
det här området. 

Centrala Kampenhof 

I förslaget redovisas i Bävebäcksgatans förlängning ett resecentrum 
med knutpunkt vid gång- och cykeltunneln under bangården och 
stadsmotorvägen. Med nya perronglägen längre österut får tågtrafi-
ken en tydligare koppling till stadscentrum och viktiga busslinjer i 
stadstrafiken. Områdesplanen redovisar hållplatser vid Västerlångga-
tan som står i förbindelse med resecentrums nya perronger. Med ett 
ökat tågresande kan förväntas ett större behov av parkering för pend-
lare. Resecentrum bör därför ha god tillgång till p-platser både för 
bilar och cyklar mm. 

Entré till Resecentrum vid Bävebäcksgatan 

P-hus 

Kv Gyldenlöve 
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Entré och hållplatser till Resecentrum vid Västerlånggatan 

Resecentrum vid Silentzvägen 

Norr om Bastiongatan ligger kv Eol. För att förstärka och förbättra 
stadskaraktären utmed gatan har en detaljplan med kontor och bostä-
der upprättats för mittdelen av kvarteret. För att ytterligare förstärka 
gaturummet här, men också mot Bävebäcksgatan och Västerlångga-
tan, redovisar förslaget en idé med nya byggnader i den västra och 
östra delen av kvarteret. 

Kv Eol med Brattska ängen i bakgrunden 
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Förslaget redovisar också utbyggnadsmöjlighet för Bohusläns mu-
seum. Dels norrut med en byggnadskropp som förstärker den plats-
bildning som föreslås i anslutning till Kungsgatans förlängning och 
kvarteret norr om denna och dels med en byggnadskropp i västra 
delen av museet. Denna begränsas av Museigatan som eventuellt i 
framtiden kan komma att utgöra den nordliga länken i en bilbroför-
bindelse över Bäveån. Karaktären på Riverside-huset kan idag upp-
levas som tung och massiv. Förslaget redovisar en ambition med 
tillbyggnader på tomten där syftet är att ”luckra upp” detta uttryck. 
Det finns naturligtvis andra sätt att göra detta, det här förslaget ska 
ses som ett exempel. En eventuell utbyggnadsmöjlighet måste också 
ställas i relation till ett utökat behov av parkeringsplatser i förhål-
lande till friytor för en attraktiv disposition av tomten. 

Bohusläns museum och Riverside 

Bastiongatan och Västerlånggatan utgör de mest trafikerade gatorna 
i anslutning till området. För en tydligare karaktär av att vara en gata 
i staden bör Bastiongatan förses med trottoarer för gång och cykel 
och trädallé på båda sidor av gatan. Kopplingen till stadskärnan bör 
förstärkas i Västerlånggatan framför allt vid korsningen med Kungs-
gatan och kajen på norra sidan av Bäveån i anslutning till Väster-
bron. 

Bastiongatan i anslutning till Västerlånggatan 
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Med den föreslagna strukturen kan Kampenhof i princip göras bil-
fritt söder om det föreslagna parkeringshuset. Det innebär att 
Kungsgatans förlängning och området vid Museiparken kan anpas-
sas och göras tillgängligt för de oskyddade trafikanterna. 

I stråket Kungsgatans förlängning föreslås också mötesplatser, vilket 
tar sig uttryck i dispositionen av kvarteren; från entréplatsen vid 
Västerlånggatan i öster till torgbildningen i väster där platsen kan 
förstärkas av den tidigare redovisade utbyggnadsmöjligheten för 
museet.  

Kungsgatans förlängning över Västerlånggatan 

 

 

Kajstråket på norra sidan av Bäveån förstärks av ytterligare bebyg-
gelse i anslutning till det. En ny bilbro i Museigatans förlängning 
innebär att biltrafik bryter det stråket på ett ofördelaktigt sätt. En bro 
i det läget innebär också att möjligheten att med båt angöra kajen vid 
Museiparken (och kajen på södra sidan) förhindras med den påver-
kan det kan ha på upplevelsen av promenadstråket utmed ån och 
stadsbilden. 

Som ovan redovisats innebär förslaget att nuvarande markparkering 
försvinner. Det förutsätts att ny bebyggelses parkeringsbehov för 
bilar i huvudsak anordnas på egen tomtmark med det antal platser 
som vid specifik tidpunkt anges i kommunens parkeringsnorm. På 
motsvarande sätt ska cykelparkering anordnas på tomtmark för det 
egenalstrade behovet.  

Kampenhof bedöms vara det område i den här planen som har de 
bästa förutsättningarna för kommersiella och offentliga lokaler med 
tanke på dess närhet till stadskärnan. Bostäder kan och bör naturligt-
vis finnas. Bastiongatan och Västerlånggatan har relativt mycket 
biltrafik, varför bullersituationen utmed dessa måste beaktas om bo-
städer planeras i närheten av dem. 

Den västra delen av området har en relativ närhet till avloppsre-
ningsverket Skansverket. Den i berget inbyggda anläggningen inne-
bär naturligtvis goda förutsättningar för att etablera bostäder i när-
heten jämfört med ett öppet reningsverk. Aspekter som lukt, buller 
och bakteriespridning måste dock beaktas inför framtida detaljplaner 
där bostadsbebyggelse föreslås. Med utgångspunkt från andra stä-
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ders exploateringsförslag i närheten av inbyggda reningsverk be-
döms ett avstånd till bostadsbebyggelse på i storleksordningen 200 
meter innebära att eventuella risker och störningar kan hanteras, me-
dan kortare avstånd ofta innebär att riskutredningar måste utföras, 
som i sin tur kan medföra krav på åtgärder i reningsverket som inne-
bär ekonomiska konsekvenser. 

Med tanke på möjligheten att delar av bebyggelsen bör kunna an-
vändas på många olika sätt är det svårt att ange hur många bostäder 
som kan etableras. En uppskattning är att det kan handla om 150 – 
500 st. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nya badhus ska placeras 
i kv Windingsborg. Ambitionen är att det befintliga badhuset ska 
vara i funktion under byggtiden och rivas när det nya står klart. När 
detta skrivs pågår bearbetning av lokalprogrammet och nya skisser 
ska tas fram som baseras på detta. Utrymmesbehovet bedöms vara 
ungefär som redovisas på föregående sida. Förslaget ska anpassas till 
det utrymme som behövs för trafikföringen i anslutning till 
Asplundsgatan om en ny bilbroförbindelse byggs i den här delen. 

Det bör noteras att här redovisat förslag ska betecknas som schema-
tiskt. 

 

 

 

Kv Windingsborg från väster  
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Anegrund mm 

Området består av det nuvarande kvarteret Anegrund som begränsas 
av Junogatan, Repslagaregatan och Bäveån. Kvarteret är stort och 
upptar en yta av ca nio hektar. I förslaget redovisas också några idéer 
till användning av mark i anslutning till kvarteret. 

Gestaltningsidén innebär en uppbyggnad av kvarter i rutnätsform 
med en vinkling och avfasning av dessa för att skapa riktningsför-
ändringar och därmed avgränsade gaturum som kan innebära lägre 
hastighet på biltrafiken men också tydligare rumsbildningar i gatu-
miljön.  

En annan bärande idé i förslaget är det centrala och breda gatu-
/parkstråk som binder samman kajen med Södra Lövåsvägen – och i 
dess förlängning Strandpromenaden. Över Bäveån föreslås en öpp-
ningsbar gång- och cykelbro som då också sammanlänkar området 
med den norra åsidan. Det genomgående stråket kan fylla många 
olika funktioner och bli det gemensamma vardagsrummet i området 
med möjlighet till olika upplevelser. En öppen dagvattenhantering i 
form av en vattenspegel kan bidra till en ytterligare förhöjning av 
attraktiviteten och platsens värde samtidigt som den förstärker håll-
barhetsaspekten. 

 

 

 

 

 

Anegrund från väster med det centrala gatu-/parkstråket 

Kajen mot Bäveån görs relativt bred och ska också kunna inrymma 
olika funktioner samt utgöra ytterligare en del av det gemensamma 
vardagsrummet. Både kajen och gatu-/parkstråket kan ses som delar 
av genomgående stråk mellan områdena (och en del av Strandpro-
menaden) där årstids- och väderleksvariationer gör att det ena eller 
andra uppfattas som mer attraktivt att utnyttja. 
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Närheten till Lövåsberget är en kvalitet som bör tas tillvara så att det 
kan utvecklas som rekreations- och strövområde. I den sydvästra 
delen av området föreslås en näridrottsplats med närhet till bebyg-
gelsen, men också i ett läge som gör den mer allmänt tillgänglig. 

Förslaget redovisar ingen större utgrävning av kanaler eller hamn-
bassänger. Nya kajer innebär stora kostnader i investeringsskedet 
och – på sikt – också i form av drifts- och underhållskostnader. Ett 
behov av båtplatser för fritidsbåtar skulle ändå kunna tillgodoses i 
Bäveån (uppskattningsvis ca 100 st), vilket bedöms vara ekonomiskt 
rimligare att genomföra, samtidigt som landområdet kan bebyggas i 
sin helhet. 

Småbåtshamn med ca 100 platser 

Illustrationerna i förslaget redovisar en princip med volymer där de 
högsta delarna i resp kvarter ligger i norr för ett bra solinfall på går-
darna. Generellt för området finns de högsta byggnaderna mot norr 
och Bäveån. 

Strukturen bygger på att gaturummen ska vara de allmänna stråken, 
men det är också en kvalitet om man kan passera genom kvarteren. 
Även om illustrationen i huvudsak redovisar kringbyggda gårdar bör 
sådana möjligheter finnas. Alternativt kan kvarteren göras mer 
öppna för att tydliggöra denna möjlighet och kvalitet – utan att för 
den skull uppluckra rutnätskaraktären. 

Trafikstrukturen bygger på att Junogatan och Repslagaregatan utgör 
angöringsgator till varje kvarter – med undantag för den nordvästra 
delen där även lokalgatorna utgör en del i angöringen. Det innebär 
att det genomgående gatu-/parkstråket kan göras i princip bilfritt. 
Där gatorna möter kajen breddas de för att kunna medge vändning, 
men också för att skapa platsbildningar och mer väderskyddade lä-
gen i anslutning till kajen. 

Junogatan och Repslagaregatan förses med trädalléer och dubbelsi-
diga trottoarer för gående och cyklister – så att de upplevs som gator 
i staden med en ombonad och trygg miljö. Motsvarande utform-
ningsidé föreslås för gatorna inne i området, men här med ett sma-
lare breddmått och där förmodligen cyklister kan dela utrymme med 
bilarna. 

Det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön och att 
det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som 
ett attraktivt stråk för gående och cyklister. 
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Torgbildning där gatan möter kajen 

Ambitionen är att gatorna ska ha en mycket begränsad möjlighet för 
bilparkering och, i de fall det förekommer, främst vara avsedd för 
besökare och kunder. Förslaget bygger därför på att bilparkering 
placeras i kvarteren, helt eller halvt nergrävda. Parkeringsplatser i 
marknivå medverkar inte till en ombonad och attraktiv upplevelse av 
gaturummet. Som alternativ kan en parkeringslösning i form av ge-
mensamt parkeringshus vara lämplig. Men det är lika viktigt här att 
första våningen får ett uttryck som upplevs attraktivt. Kanske kan ett 
läge för ett sådant utmed Junogatan kombineras med kommersiella 
lokaler i bottenvåningen. 

Det centrala gatu-/parkstråket med öppen dagvattenhantering 

Ambitionen med ett så här stort område måste vara att det ska ha ett 
så varierat innehåll som möjligt – även om bostadsdelen kommer att 
dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli attraktiva för 
restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga 
lägen för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För 
övrigt är en blandad användning av kvarteren önskvärd, med kon-
torslokaler o dyl. Men ambitionen bör också vara att de ska inrymma 
förskolor och eventuellt andra skolformer som integrerade delar i 
kvarteren. Antalet bostäder är därför svårt att uppskatta, men det bör 
handla om ca 1 000 – 1 500 st. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



33 
 

Bäve- och Badökajen mm 

Förslaget innebär att området successivt omvandlas till en stadsdel 
med bebyggelse för bostäder och verksamheter. Planeringen utgår 
från dagens situation och en vilja uttryckt i bl a översiktsplanen och 
den maritima strategin att flytta hamnverksamhet och tung industri 
från de inre delarna av staden längre ut till Sörvik och Fröland eller 
till andra industriområden. Uddevalla hamn utgör idag riksintresse 
och Trafikverket håller i nuläget på med en s k precisering av detta. 
För Uddevallas del är det viktigt att hitta goda lösningar för att på 
bästa sätt kunna kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen 
av de inre delarna av nuvarande hamnområde, Bäve/Badö och 
Skeppsholmspiren. En förändring av markanvändningen och flytt av 
pågående verksamheter kräver långa ledtider. Att riksintresset för 
hamnen ges en tydlig och väl motiverad avgränsning utifrån ham-
nens nationella funktion och utvecklingsbehov är viktigt för Udde-
vallas möjligheter att hantera fortsatt planering och utveckling av 
dessa områden.  

Den totala bilden av det här förslaget ska ses som en vision på lång 
sikt som bygger på att nuvarande verksamheter här och på Skepps-
holmspiren etableras på annan plats. En etappvis utbyggnad föreslås 
där användningen av marken delvis förändras över tiden, där områ-
den inledningsvis kan utgöra t ex grönområde/aktivitetsområde för 
att i ett senare skede exploateras för bebyggelse.  

Det långa tidsperspektivet av ett genomförande gör förmodligen att 
förutsättningar, värdering av innehåll i området mm kommer att för-
ändras. Men det här redovisade förslaget bygger på följande idéer. 

 

Bastiongatan ligger kvar i sitt nuvarande läge. För ett mer stadsmäss-
igt utseende och som en del i angöringen till stadscentrum föreslås 
att den förses med dubbelsidiga gång- och cykelbanor och trädalléer. 
Ny bebyggelse föreslås på ömse sidor av gatan med en placering, 
volym och användning som också förstärker stadsmässigheten. Ut-
gångspunkten är att byggnaderna innehåller verksamheter och inte 
bostäder; dels beroende på höga ljudnivåer på gatan och svårigheten 
att anordna s k tysta sidor med kvalitet, dels för att verksamheter här 
kan ”tåla” att andra verksamheter fortfarande pågår i närområdet 
(som en del i en etapputbyggnad) och dels också för att det i ett så 
här stort område också behövs verksamhetslokaler (och här är läget 
inte det bästa för bostäder). 

Bastiongatans västligaste del 
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Utmed kajerna föreslås kvarter som här öppnas mot vattnet och ut-
sikten och för solinfall i söder- och västerläge på gårdarna. För-
slagsvis höjs hela kajbredden som översvämningsskydd där den 
valda nivån också används på de öppna kvarterens gårdar, så att ka-
jer och gårdar kan uppfattas som en helhet med god tillgänglighet 
däremellan. 

Öppna kvarter mot kajerna, vattnet och ljuset 

 

 

I områdets centrala del föreslås i nord-/sydriktning ett område med 
”hus i park”. Byggnaderna föreslås som punkthus för in- och ut-
blickar till och från parken, men också för att parkområdet ska upp-
fattas som inbjudande och tillgängligt för alla. Parkområdet ansluter 
i söder till kajen och övergår här till en torgbildning som integreras 
med kajområdet. Torgets hörn markeras med ytterligare fyra punkt-
hus.  

Torg och park med punkthus 

 

 

P-hus 

P-hus 



35 
 

I förslaget redovisas att en av silobyggnaderna bevaras. Dels som en 
symbol för den tidigare verksamheten i området, men dels också för 
dess starka och karakteristiska form. Naturligtvis är det en förutsätt-
ning att en ny användning av den är rimlig att åstadkomma.  

Kajstråk med park ut mot Kasebukten 

Kajområdet utgör det naturliga promenadstråket och det kan i sig 
också fungera som spontan mötesplats. Ibland förstärks denna karak-
tär, t ex vid torgbildningen som står i förbindelse med parkområdet 
norr därom. Kajstråket från Badökajen fortsätter norrut där det får 
mer av parkkaraktär (med en naturpark/aktivitetsyta ut mot Kase-
bukten) för att i nordost ansluta till Bastiongatan. Inom kajkvarteren 
föreslås att bilparkering integreras i kvarteren. Vid de föreslagna 

punkthusen är en sådan parkeringslösning inte rimlig. Markparke-
ring är inte önskvärd, därför redovisas i områdesplanen parkerings-
hus norr och sydväst om det centrala parkområdet. Här kan också 
bilplatsbehovet för silobyggnaden tillgodoses. 

Med utgångspunkt från nuläget – vilket kanske är fel med tanke på 
att det här området ska betraktas i ett långt tidsperspektiv – är bo-
stadsbebyggelse som det dominerande inslaget troligt. Men giss-
ningsvis finns det lägen utmed kajstråket som också kan attrahera ex 
vis restauranger och kaféer. På motsvarande sätt som redovisas för 
området Anegrund är det också viktigt att verksamhetslokaler av 
olika slag kan integreras i bebyggelsen för ett så varierat utnyttjande 
och innehåll som möjligt. Jämför också vad som ovan redovisats för 
området vid Bastiongatan. Det området skulle förmodligen kunna 
utvecklas i ett tidigare skede än övriga delar om det fokuseras på 
verksamheter. (Mer om detta i kapitlet om etapputbyggnad nedan.) 
Området väster om Riversideängen längs med Bävekajen skulle 
inom ett relativt kort tidsperspektiv kunna utvecklas till ett grön- och 
aktivitetsområde som en mötesplats där människor kommer nära 
vattnet i centrum. Genom att binda samman området söder och norr 
om Bäveån med en gång- och cykelbro, så kan det fungera som en 
bostadsnära park för de områden som planeras för bebyggelse, men 
också som en lätt tillgänglig mötesplats för hela staden. Exempel på 
aktiviter och anordningar som kan finnas är skatepark, kajak- och 
roddcenter, beachvolleyplaner, vattenlek, utomhusbad/bastu, evene-
mangsyta mm.  

Den i förslaget redovisade skissen bedöms innebära i storleksord-
ningen 1 500 st bostäder. 
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Skeppsholmspiren 

En utveckling med bostäder på Bäve- och Badökajen enligt ovan 
förutsätter att hamnverksamheten på Skeppsholmspiren flyttas.  Med 
förutsättningen att hamnverksamhet fortsatt bedrivs på Sörvik är det 
inte rimligt att – med dagens regelverk för t ex industribuller och 
skyddsavstånd – föreslå bostäder på Skeppsholmspiren. Idén som 
ovan redovisats för Bäve- och Badökajen beskrivs närmast som en 
framtida vision, på motsvarande sätt ska det här framlagda förslaget 
för Skeppsholmspiren ses. 

Kajstråk på västra sidan av piren 

Idén bygger på att promenadstråk ska finnas runt hela piren. På väs-
tersidan utgör befintlig kaj en del i detta stråk. Här kompletteras 

stråket av byggnader för verksamheter av olika slag utmed kajen. På 
östersidan av piren anläggs förslagsvis en bryggpromenad.  

Mellan piren och Badökajen finns möjlighet att anlägga en större 
småbåtshamn i ett skyddat läge. Skissen redovisar i storleksordning-
en 350 st platser. Utmed bryggstråket anläggs parkeringsplatser för 
småbåtshamnens användare. Parkeringsplatsen avgränsas av bygg-
nader som har en funktion i anslutning till småbåtshamnen. I ”hamn-
bassängens” norra ände kan en sjösättningsramp anläggas.  

Kajstråk på östra sidan av piren med småbåtshamn 
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Mellan södra delen av småbåtshamnen i öster och bebyggelsen vid 
västra kajen anläggs en trädplanterad torgbildning som binder sam-
man området ”på tvärsen”. 

Torg med träd binder samman västra och östra sidan av piren 

 

 

 

 

Som avslutning på Skeppsholmspiren – och som en marke-
ring/symbol för den nya staden utmed Bäveån – placeras en högre 
byggnad som landmärke/mötesplats. Kanske med en karaktär av 
fyrtorn? Alternativt kan det här vara platsen för en större skulptur 
som landmärke. 
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ETAPPUTBYGGNAD 

Idéer och tankar om hur området kan omvandlas till en ny stadsdel 
har funnits under lång tid. Skälen har haft sin utgångspunkt i stadens 
möte med vattnet och de möjligheter till ett attraktivt boende som de 
inre delarna av hamnen och Bäveån utgör samt ett utnyttjande av det 
stadscentrala läget i sig. En utmaning är att få stadsutvecklingen och 
hamnutvecklingen att gå ”hand i hand” där hamnens långsiktiga ut-
vecklingsförutsättningar säkras. Oavsett om utgångspunkten är ham-
nens fortsatta konkurrenskraft eller stadens utveckling mot vattnet är 
förändringarna förknippade med betydande kostnader. Sannolikt är 
kostnaderna av sådan art att de dyker upp tidigt i processen medan 
nyttor och intäkter är mer långsiktiga. I detta arbete görs ingen ana-
lys av förändringarnas mer övergripande samhällsekonomiska effek-
ter eller balans mellan kostnader och nyttor. En sådan analys bedöms 
vara en förutsättning i det fortsatta arbetet. Utbyggnadstakten för 
området kommer att variera och det är svårt att ge en fullständig bild 
i detta tidiga skede. Det finns inte tillräckligt underlagsmaterial och 
stora osäkerheter råder inom en rad områden, varför fortsatta utred-
ningar kommer att bli nödvändiga, t ex miljö- och bullerutredningar, 
hur de geotekniska förutsättningarna för att bebygga området ser ut, 
preciseringen av hamnen som riksintresse samt, inte minst, hur ham-
nens verksamhet påverkas på lång och kort sikt. 

Stora delar av den markyta som ingår i områdesplanen ägs av Udde-
valla kommun och det är inom den kommunägda marken som ut-
byggnaden i huvudsak kommer att äga rum. Etappvis utbyggnad 
föreslås där pågående och framtida utredningar kan komma att på-
verka vilket område som kommer att kunna påbörjas. Men principen  

 

att bygga ”inifrån och ut” bör vara vägledande, så att upplevelsen 
blir att stadskärnan utvidgas på ett naturligt sätt.   

Tidig samverkan mellan medborgare, olika byggherrar och kommu-
nens förvaltningar är grunden för ett gott resultat. Utvecklingsbar 
mark ska i huvudsak anvisas, genom markanvisningsförfarande, till 
exploatörer och intressenter som vill vara med att bygga den nya 
stadsdelen och förverkliga områdesplanen.   

Kartbilden på föregående sida redovisar en ”tidsaxel” som bygger på 
principen ”inifrån och ut” och siffrorna i kartan ska läsas som antal 
år från nu när en exploatering inom de olika delområdena inletts. (På 
två ställen redovisas ett intervall vilket ska åskådliggöra att det är 
stora områden som i sig behöver delas in i etapper.) Den redovisade 
”tidplanen” bygger på att nödvändiga utredningar och detaljplaner 
har utförts i ett tidigare skede som närmare prövat lämpligheten av 
en exploatering. 

Principen ”inifrån och ut” har redan tagit sig ett påtagligt uttryck i 
och med att det är beslutat att det nya badhuset ska byggas i kv Win-
dingsborg. 

Kampenhof är ett viktigt område som utgångspunkt för utvidgningen 
av stadskärnan med möjlighet att etablera kommersiella och offent-
liga lokaler samtidigt som det är en central punkt för kollektivtrafi-
ken. Därför bör vi här relativt snart gå vidare med att etablera en mer 
stadsmässig struktur. 
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Kv Anegrund har en stor potential att försörja de centrala delarna av 
staden med lägenheter i flerbostadshus under en lång tidsperiod. 
Med en fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen är det väsent-
ligt att en närmare planering inför ett bebyggande startar relativt 
omgående då det är många komplexa frågor som ska beaktas.  

För de större områden där en exploatering ska ses på längre sikt, 
framför allt Bäve/Badö, kan alternativt utnyttjande av marken, fram 
till dess en exploatering sker, vara möjlig. Ett exempel är anläggande 
av en grön aktivitetsyta/park utmed Bäveåns norra sida.  

 
 

Grön aktivitetspark utmed Bävekajen 
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FORTSATT ARBETE 

Inledningsvis beskrevs att den här studien ska ses som en nivå mel-
lan översiktsplanen och den mer genomförandeinriktade detaljpla-
nen, en ”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur 
mm redovisas inom ett större område med en naturlig avgränsning. 
Och med det uttalade syftet att skapa en gemensam helhetsbild för 
området som i nästa fas kan ge goda förutsättningar för ett konkret 
samarbete med olika intressenter och leda till ett genomförande som 
står i samklang med stadens och centrums utveckling. 

De olika platserna inom området har olika förutsättningar för ett 
genomförande beroende på ägarstrukturen, den pågående markan-
vändningen och tidsaspekten på en utbyggnad (jmf ovanstående ka-
pitel Etapputbyggnad). För att driva områdesplanens intentioner vi-
dare är det lämpligt att en kommunal projektorganisation skapas. 
Syftet är att den ska samordna olika projekt och utredningar som är 
nödvändiga steg för att klarlägga förutsättningarna, tydliggöra sam-
manhangen och beskriva de ekonomiska konsekvenserna inför föl-
jande detaljplanearbeten. Projektorganisationen ska också vara kon-
taktyta och koordinator inom kommunen och gentemot olika myn-
digheter, fastighetsägare och intressenter. Förslagsvis inrättas en 
styrgrupp som politisk plattform för den kommunala organisationen. 

Den inriktning som områdesplanen redovisar och som den före-
slagna projektorganisationen bearbetar vidare måste därefter omsät-
tas i detaljplaner för olika delområden. I dessa arbeten prövas mer 
specifikt utformning och innehåll; hur stora husen får vara, hur breda 
gatorna ska vara, vilka olika användningssätt som ska tillåtas osv.  

 

Till respektive detaljplan, eller vid större sammanhängande områden 
med flera detaljplaner, bör också finnas kvalitets- eller gestaltnings-
program som närmare beskriver sådana aspekter för utformningen, 
både av gaturum och av byggnader.  

I och i anslutning till dessa detaljplanearbeten måste också olika 
former av tekniska utredningar utföras, t ex avseende stabilitet, tra-
fikbuller, dagvattenhantering. Inte minst viktigt i det sammanhanget 
är att frågan om markföroreningar beaktas. Stora delar av områdes-
planen består av mark som är utfylld och/eller har använts av verk-
samheter av olika slag. Det har medfört att marken på många ställen 
är förorenad. Föroreningsgraden varierar och behovet av efterbe-
handling (sanering) kan också variera beroende på vilken använd-
ning som respektive delområde planeras för. Generellt kan sägas att 
områden där människor ska vistas mer stadigvarande (t ex bostäder, 
skolor och förskolor) måste uppfylla högre krav på markens renhet 
än områden med annan användning. 

För att klara ut vilka krav som ställs på miljöförbättringar i området 
som helhet och hur dessa kan hanteras i samband med kommande 
exploateringar behöver en målbeskrivning för föroreningar inom 
området tas fram i ett tidigt skede. Som underlag görs en översiktlig 
hälso- och miljöriskbedömning samt en historisk inventering. Be-
dömningen av vilka risker som sammanhänger med eventuella för-
oreningar och vilka åtgärder som behöver vidtas ska göras med ett 
långsiktigt perspektiv. Målbeskrivningen utgör underlag vid kom-
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mande detaljplaneläggning och bygglovprövning och ambitionen 
måste vara att den ska vara antagen innan detaljplanearbeten startar.           

Som tidigare beskrivits behöver problematiken med översvämning 
vid högvatten bemästras. Den handlingsplan som nu är under fram-
tagande utgör ett steg på vägen och ett underlag för beslut om föl-
jande projektering och därefter ett byggande av översvämningsskyd-
det som en förutsättning för en exploatering inom i princip hela det 
aktuella området, men också som en förutsättning för en hållbar ut-
veckling av stadskärnan i ett större sammanhang.  

En förutsättning för genomförande av kommande detaljplaner på 
många ställen är att t ex befintliga verksamheter flyttas. Det är vik-
tigt att planeringen för ett sådant arbete görs i ett tidigt skede så att 
inte önskade tidplaner förskjuts av det skälet.  

Konkret har det fortsatta arbetet inletts i och med att det nu finns ett 
uppdrag att upprätta en detaljplan för ett nytt badhus i kv Windings-
borg. 

Kv Anegrund har ovan beskrivits som ett väsentligt område för att 
försörja kommunens centrala delar med bostäder i framtiden i linje 
med den beslutade samhällsbyggnadsstrategin. För att möjliggöra en 
exploatering inom en snar framtid behöver arbetet här fortsätta om-
gående. Dels i form av diskussioner och samarbete med fastighetsä-
gare och intressenter och dels i form av olika typer av utredningar 
som är nödvändiga för kommande detaljplanearbeten. Parallellt med 
utredningsarbetet bör gestaltningsprogram för området upprättas för 
att konkretisera den målbild som formulerats i den här områdespla-
nen, men också som underlag för kommande markanvisningar. 

Den föreslagna gång- och cykelbron innebär en viktig funktion – och 
symbol - för att binda ihop det nya med det gamla. En förprojekte-
ring av bron bör utföras och inkluderas i det fortsatta arbetet med ett 
översvämningsskydd. 

Kampenhofsområdet bör tydligare utvecklas till att utgöra en del av 
stadskärnan. Även om det idag är en komplex situation med parke-
ringsytor, bilramp till angränsande kvarter och bussterminal, så bör 
arbete inledas med att lägga grunden för en framtida omdaning med 
en mer stadsmässig struktur och innehåll, där utveckling och genom-
förande kan ske successivt utifrån de förutsättningar som råder vid 
varje given tidpunkt. Ett led i utvecklingen av stadskärnan kan vara 
att planera för en etablering av ett nytt stadshus och ett kulturhus i 
området. (Se även kapitlet Kampenhof mm, sid 20.) 

En etablering av ett resecentrum med en tydligare koppling mellan 
tåg- och stadsbusstrafiken bedöms också vara en viktig förutsättning 
för utveckling av stadskärnan och tätorten. Med tanke på att det är en 
lång planerings- och tillståndsprocess fram till ett genomförande bör 
också denna starta relativt omgående. 

Grundläggande framgångsfaktorer för ett genomförande av områ-
desplanens intentioner är att arbetet bedrivs i samverkan, att tydliga 
mål formuleras för en stadsutveckling med gedigna kvaliteter samt 
att det sker med uthållighet och ett långsiktigt perspektiv. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2019/00243  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 34 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2          

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 samt 
 
att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
  
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2019-12-06 Dnr KS 2019/00243 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 34 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2           

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 

 
   
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2019-12-06 Dnr KS 2019/00243 

  

 

 

 

 
 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användningen på andra våningen i bygganden 
till bostadsändamål. I samband med den nya användningen avser fastighetsägaren att 
utföra nödvändiga ändringar i byggnaden för att uppfylla gällande bullerkrav. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Gaturummet avseende gång- och cykelväg på kämpegatan är begränsat. Översiktsplanen 
pekar ut Kämpegatan som en genomfartsväg där det hade varit lämpligt med en 
större/bredare gång och cykelväg som knyter samman västgötavägen med 
Lagerbergsgatan.  
Gällande stadsplan redovisar kämpegatan som en bred genomfartsväg avseende biltrafik 
och flera av de befintliga fastigheterna/husen som finns längst vägen har lagts på allmän 
platsmark, gata. Uddevalla kommun har även köpt in flertalet fastigheter längs med 
kämpegatan med anledning av stadsplanens intentioner. 
 
Miljöenheten har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
Området finns med i kulturmiljöprogrammet och har kulturmiljövärde, exempelvis 
flerbostadshuset i korsningen Västgötavägen/Kämpegatan. Kulturmiljöprogrammet 
rekommenderar att bevarandeinriktad detaljplan upprättas. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
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Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Folkhälsa mm: Förbättrad gång- och cykelvägsmöjlighet skulle behövas, 
 

I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Buller/förorenad mark/luft/VA: Höga bullernivåer från trafik måste utredas. 
Boende ovanpå en livsmedelsbutik, kan det kombineras på ett bra sätt, med t ex 
fläktar, godstransporter och kundtrafik. 

 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör 
 Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

Expediera till 
Hammaråsbergets fastighet AB 

 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-06-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2019/00243  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten 
Lundberg 14 för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning 
 
Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2     

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till förvaltningen för kommunikation med sökanden.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.     
            

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 

att återremittera ärendet till förvaltningen för kommunikation med sökanden. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-06-28 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-28 intygar 
Sebastian Johansson 
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Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-01-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2019/00268  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem bostadslägenheter i befintliga byggnader. Fastighetsägaren har 
inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. Byggnaderna inhyser även 
garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2     

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 samt 
 
att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2020-01-13 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2019-12-06 Dnr KS 2019/00268 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning      

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar- 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Miljöavdelningen har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Bostadsförsörjning: Ringa påverkan på de bostadspolitiska målen 
- Samhällsbyggnadsstrategi: Liten påverkan på samhällsbyggnadsstrategiska 

målen 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
planering@uddevalla.se för vidareexpediering till Marcus Wallin 
Handläggare 

 

mailto:planering@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-06-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2019/00268  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.   
 
Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.          

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga      

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till förvaltningen för kommunikation med sökanden.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.     
            

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för kommunikation med sökanden.     
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-06-28 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-28 intygar 
Sebastian Johansson 
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Anvisningar och upprysningar tiil begäran om pranbesked
Uddevalla kommun

@ Sökande och fastigher
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgard inom område som
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som tas ut för planbesked.

@ Atgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller, Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom ÿra
månader.
Det kan hända att vi behöver begära kompletter_
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på aet material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift både fOr positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.30O:-, enligt SCB.

@ Bifogade handtingar
En situationsplan är en karta över området med det
som ska byggas inritat. planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgarAens storlek, påverkan på
omgivningen och förutsättn¡ngar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera, I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

@ Underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Upplysningar om den fortsatta handläggningen
Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte är beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det, Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begär beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. U nder pla nprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Mer information finns på uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.
Ansökan skickas till uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 uddevalla kommun eller via e-posttill kom munledningskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32



Avgift
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du rããa óå vår hemsida,
www.uddevalla'se. Ofullständig ansökan/anmalan kan ta längre ti¿ att handlätga. Avgifttas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för ptanbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan,

Ärendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgaro avses projekt som uppfyller samUiqa 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 OO0 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 uppÿtler samiliaa kriterierför enkel
åtgaro eller som inte uppýller nâoot av kriterierna för storTG-ä-rd.

Stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

Med stor åtgaro 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 eiler
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt,

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o âV oVâhstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 o/o äv oVârìstående belopp.
Âterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 o/o av
ovanstående belopp,
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Förteckning över delegationsbeslut 2020-01-20,
byggärenden
Datumperiod: 2019-12-10 - 2020-01-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

BLEKET 1:47 2020-01-13

KS.2019.2962
Förorenad mark - provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning, Bleket 1:47 Blekets förskola

Beslut svar, miljöteknisk undersökning Miljöinspektör, KS § 2: F
Miljöinspektör

SIMMERSRÖD 1:43 2019-12-17

KS.2019.442
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 94: SLUTB
Byggnadsingenjör

RÄVSDAL 1:1 2019-12-20

KS.2019.3744
Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 96: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 3

2020-01-20 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut 2020-01-20
miljöärenden
Datumperiod: 2019-12-10 - 2020-01-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

BIKUPAN 24 2020-01-03

KS.2019.2865
PCB - Sanering

timtaxa Förorenade områden Miljöinspektör, KS § 1: DB
Miljöinspektör

BIKUPAN 24 2019-12-20

KS.2019.562
Föreläggande om byte av oljeavskiljare

Beslut föreläggande Miljöinspektör, KS § 95: DB
Miljöinspektör

Antal ärenden 2

2020-01-20 Sida 1 av 1
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2020-01-20 
 

  

Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-12-10—2020-01-20 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00012 

303360 
 

2020-01-20 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 9, ansökan 
om antagning till hemvärnet tillstyrks. 

KS 
2019/00002 

300744 
 

2020-01-10 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
1, utfärda fullmakt till Front Advokatbyrå AB 

KS 
2020/00050 

303133 
 

2020-01-09 Beslut enligt nr U 1.8 i kommunstyrelsens delegation - 
chef upphandlingsenheten – Besluta om att göra 
avropsanmälan på ramavtal hos inköpscentral där 
Uddevalla kommun är avropsberättigad 

KS 
2019/00935 

303062 
 

2020-01-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 1. 
Utfärdande av fullmakt för bygglovsarkitekt Cecilia 
Segerstedt att föra kommunstyrelsens talan under syn på 
plats på Pipfabriken 4, mark och miljödomstolens mål nr. 
P 1693-19 

KS 
2019/00936 

302983 
 

2019-12-23 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
13 besluta på nämndens vägnar,  angående begäran om 
handling. 

KS 
2019/00002 

302966 
 

2019-12-19 Kommunstyrelsens delegation P3 tillförordnad 
förvaltningschef barn och utbildning 2019-12-23--2020-
01-03 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-01-20 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-01-20 redovisas de beslut som har fattats genom 
delegering från kommunstyrelsen under perioden 2019-12-10—2020-01-20.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-20 
Förteckningar, 2020-01-20      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.     
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2019-12-11 Dnr KS 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Chefssekreterare Annika Thorström 
Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

        

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-12-11 
 
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-01-07 
 
Dok 
302741 
Meddelande från SKR:s styrelse om överenskommelse om samverkansregler flr den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020. 
 
Dok 302692 
Rapport om arkeologisk undersökning i Skredsviks socken. 
 
Dok 302722 
Namninsamling från undersköterskeupproret 
 
Personalutskottets protokoll 2019-12-04. 
 
Uddevalla Utvecklings AB:s protokoll 2019-12-13.  
 
2020/10 
Finansrapport avseende december 2019 
 
2019/767 
Sammanställning av synpunkter från Kontaktcenter tertial 3 2019 
 
dok 303125 
Beslut från Försvarsmakten om riksintressen för totalförsvarets militära del 2019, FN 
2019-26734:1  
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FINANSRAPPORT  

2020-01-03 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende December 2019  
 

Sammanfattning 

Under månaden har inga förändringar av upplåningen skett. Utlåningen till koncernföretagen uppgår vid 

årsslutet till 3 230 mkr, vilket är en ökning under året med knappt 90 mkr. Under samma period har kommu-

nens egna låneskuld ökat med knappt 200 mkr. Kommunstyrelsen fastställde i december internbankens av-

gifter och kreditlimiter för 2020. 
 

Riksbankens bedömer att konjunktur- och inflationsutsikterna är oförändrade och beslutade i december att 

höja reporäntan från −0,25 procent till noll procent, i linje med tidigare prognoser. Höjningen har påverkat 

räntenivån på krediter i mindre omfattning. Den nya reporäntan tillämpas från 8 januari 2020.  
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 19-12-31 19-11-30 19-01-01
Limiter 2019 (KS 2018-

11-28 §298) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 450 3 450 3 150 Max: 4 018  mkr (4 170) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,51 1,50 1,55 Budget: 2,00  % Ja

Räntebindningstid (år) 2,8 2,8 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 27 22 37 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,8 2,9 2,5 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 17 7 29 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 39 39 43 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 230 3 236 3 143 Max: 3 356  mkr (3 460) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 370 375 405 M ax 405 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 326 370 401 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (f.n. totalt 

0,41 % - 0,70 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet KI Fi-

nans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissättning 

av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshorisonten 

successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har efter den senaste upptagna krediten sjunkit och aktuell snittränta 

uppgår till 1,51% och prognosen för utfall 2019 uppgår till 1,55 %, vilket är klart lägre 

än budgeten för året. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad 

ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 25 67 -43 101 -76

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 230 3 236 -6 3 143 87

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0

Summa finansiella tillgångar: 3 261 3 310 -48 3 249 12

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 450 -3 450 0 -3 150 -300

Summa finansiella skulder: -3 450 -3 450 0 -3 150 -300

-189 -140 -48 99 -288

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2018

Tertial 2

2018

Tertial 3

2018

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

2019

helår

2019

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

Utgående balans långfr lån 2 950 2 950 3 150 3 150 3 400 3 450 3 450 4 000 4 800 5 600 6 200

Medellåneskuld 2 950 2 950 3 040 3 150 3 230 3 418 3 267 3 350 3 850 4 700 5 590

Kostnad långfristig upplåning* 13,9 15,5 16,2 16,6 17,5 17,3 51,5 73 69 94 129

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,41 1,54 1,57 1,58 1,59 1,49 1,55 2,00 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,4000%

Utfall 2018 Prognos 2019Utfall
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2019 uppgå till högst 4 018 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,8 år och 17,4 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,8 år och 26,7 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01

Kommuninvest 3 450 3 450 0 3 150 300

3 450 3 450 0 3 150 300
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar.  Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01

SEB 620 620 0 770 -150

0 0 0 -150 150

Nordea* 730 730 0 930 -200

0 0 0 -200 200

1 350 1 350 0 1 700 -350

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01

3 450 3 450 0 3 150 300

39% 39% 0% 43% -4%

0% 0% 0% 0% 0%

-87 -91 4 -109 23

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 24,4 0,0 16,0 8,4 25 1

Uddevalla Energi AB (koncern) 599,4 605,4 -6,0 643,9 -44,5 790 191

Uddevalla Omnibus AB 55,8 56,3 -0,5 58,5 -2,7 80 24

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 50,5 48,8 1,7 24,5 26,1 100 49

Uddevalla Turism AB 2,7 2,1 0,6 4,4 -1,7 10 7

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 582,2 1 583,3 -1,1 1 585,4 -3,2 1 710 128

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 247,7 249,4 -1,7 219,0 28,7 250 2

Stiftelsen Ljungskilehem 60,5 60,7 -0,3 63,4 -3,0 70 10

Gustafsbergsstiftelsen 4,7 3,2 1,5 2,2 2,4 6 1

Uddevalla Vatten AB 602,1 602,3 -0,1 525,2 76,9 620 18

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,8 -1,5 -0,3 0,0 -1,8 3

exkl VVAB 3 230,1 3 235,9 -5,9 3 142,6 87,5 3 664 431

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

19-12-31 19-11-30 1 mån 19-01-01 19-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -36,0 -19,8 -16,2 -19,6 -16,5 52 16

Uddevalla Kraft AB -413,0 -401,9 -11,0 -437,3 24,3 451 38

Uddevalla Energi Värme AB -25,6 -43,6 18,0 -48,7 23,1 105 79

Uddevalla Energi Elnät AB -124,8 -140,0 15,3 -138,3 13,6 182 57

Summa koncern Energi -599,4 -605,4 6,0 -643,9 44,5 790 191

Uddevalla Hamnterminal AB -51,5 -50,6 -1,0 -27,5 -24,0 100 48

Sw anFalk Shipping AB 1,0 1,7 -0,7 3,0 -2,0 - -

Summa koncern Hamn -50,5 -48,8 -1,7 -24,5 -26,1 100 48

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 370,4 -1 368,7 -1,8 -1 415,0 44,6 1 500 130

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -212,4 -215,3 2,9 -171,0 -41,4 210 -2 

Uddevallahem Bastionen AB 0,5 0,6 -0,0 0,6 -0,0 0 1

Summa koncern UaHem -1 582,2 -1 583,3 1,1 -1 585,4 3,2 1 710 128

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -178,3 -179,2 0,9 -148,0 -30,4 179 1

Lostif Fastighets AB -69,3 -70,2 0,8 -71,0 1,7 71 2

Summa koncern HSB -247,7 -249,4 1,7 -219,0 -28,7 250 2
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 19-12-31 19-11-30 20191 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 22,9 22,9

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 279,7 285,4 371,5 91,8

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 15,8 15,8

363,5 369,2 494,0 130,4
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 19-12-31 19-11-30 19-01-01 19-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,4 -0,1 

IK Oddevold1 1,2 1,2 1,3 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 1,0 -0,0 

Fyrstads Flygplats AB2 0,7 0,7 0,8 -0,1 

6,3 6,3 7,5 -1,2 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 19-12-31 19-11-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 25,6 69,5 -43,9 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

325,6 369,5 -43,9 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 19-12-31 19-11-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2019 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2018) 

2018 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2019. 

2019-03 

Februari Samtliga limiter inom godkänd nivå.   

Mars Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i Q2/ 

2019. 

2019-06 

April Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i Q2/ 

2019. 

2019-06 

Maj Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i Q2/ 

2019. 

2019-06 

Juni Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i Q3/ 

2019. 

2019-09 

Juli Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i Q3/ 

2019. 

2019-09 

Augusti Samtliga limiter inom godkänd nivå.   

September Samtliga limiter inom godkänd nivå.   

Oktober Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med omsättning av kredit 

i november 2019. 

2019-11 

November Samtliga limiter inom godkänd nivå.   

December Samtliga limiter inom godkänd nivå.   

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 

 



Ärendenummer 
(handling ett)

Ank.datum Ärendetyp Kategori

2019MC34721-1 2019-10-02 Etjänst uddevalla.se / 
Kommunledningskontoret

Klagomål

2019MC42038-1 2019-11-27 Etjänst uddevalla.se / 
Kommunledningskontoret

Klagomål

Valda 
parametrar:

Organisation Ärendetyp Kategori Område Register Inkorg
Uddevalla kommun / 
Kommunledningskonto
ret

Klagomål

Ärende - beskrivning av första handlingen     Vald period: 2019-10-01 till 2019-12-05



Innehåll

Se bifogad pdf

Se bifogad pdf

Status Kanal
E-Tjänst

Ärende - beskrivning av första handlingen     Vald period: 2019-10-01 till 2019-12-05
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