1(3)

Kallelse
Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2020-02-03

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Bohusläns Museum kl. 17:30 onsdagen den 12 februari 2020

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Information om 2020 års revisionsplan

3.

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på Skogslyckan,
ändring av grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering

Dnr KS 289389
Dnr KS 303738

Dnr KS 2018/00612
4.

Föredragande

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till Skeppsvikens
badplats

Dnr KS 2019/00532
5.

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36

6.

Fastighetsreglering avseende Sörvik 1:4

7.

Fastighetsreglering avseende Herrestads-Hogen 1:9

8.

Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus

9.

Ändring av avgäldsberäkning för tomträtter med småhus

Dnr KS 2020/00062
Dnr KS 2020/00063
Dnr KS 2020/00065
Dnr KS 2020/00040
Dnr KS 2019/00937

10. Antagande av arrendetaxa
Dnr KS 2020/00042

Kl.17:40-17:50
Christian Persson,
kommunrevisionens
ordförande.
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Föredragningslista
11. Revidering av renhållningstaxa 2020
Dnr KS 2019/00785
12. Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av
livsmedel

Dnr KS 2019/00929
13. Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, vägar
och allmän platsmark

Dnr KS 2019/00874

14. Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med
översvämningsskydd i Uddevalla

Dnr KS 2019/00893

15. Ändring av färdigställandetiden för Kungsgatan etapp 3
Dnr KS 2020/00048
16. Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning Väst AB
avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266

Dnr KS 2019/00919

17. Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220

Dnr KS 2019/00918

18. Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer
för produktanvisningar

Dnr KS 2019/00930

19. Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata
utförare

Dnr KS 2020/00049
20. Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2020
Dnr KS 2020/00044
21. Avsägelser och val till stiftelsen Barnhemmets vänner
Handlingar kommer senare.
22. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2020/00001
23. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387

Föredragande
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunlednmingskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa
Jansson tel. 0522-69 51 44.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§7

Dnr KS 2018/00612

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på
Skogslyckan, ändring av grunder för uttagande 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.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Medborgarförslag från Lily Gustafsson.
Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

Forts. § 7
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.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-12-19

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.

Dnr KS

2018/00612

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-12-19

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00612

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-22

§ 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-22

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2019-05-29

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.

Dnr SBN

2018/567

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-05-29

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
Förvaltningschef

Expediera till

Anna Sällström
Handläggare

Dnr SBN 2018/567

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

Röd

Vardagar utom dag
före sön- och
helgdag kl. 10-18
10

Avgift kr/tim
Vardagar före sönoch helgdag
kl. 10-14
10

Gul

5

5

avgiftsfritt

5 kr/tim maxtaxa
30 kr/dag

5

avgiftsfritt

Grön

Övrig tid

2

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
Sörkällegatan
Kuttersmycket
Anders Knapes väg
Tallvägen
Södra Hamnen
Strömstadsvägen
Simhallen
Tornhuset
Barken
Smedjan
Lönner
Östra stationen
Erik Dahlbergsgatan

Avgift kr/tim
kl. 06-18
3

Avgift kr/tim
kl. 18-06
1

4

1

4

1

Övrig
information

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

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§8

Dnr KS 2019/00532

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.
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
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2020-01-07

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00532

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
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
Förvaltningschef

Expediera till

Paula Nyman
Enhetschef

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 Lstöd 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

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 22

Dnr KS 2020/00062

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.
Ingemar Samuelsson (S), Kenneth Engelbrektsson (S), Christer Hasslebäck (UP),
Mikael Staxäng (M), Anna-Lena Heydar (S) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 33
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.
Köpekontrakt, 2020-01-03.
Kartbilaga, 2019-12-11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

Forts. § 22
Yrkanden

Kenneth Engelbrektsson (S): Återremittera ärendet till förvaltningen för att höra
Trafikverket och Försvarsmakten.
Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till Kenneth
Engelbrektssons (S) yrkande.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande
ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB
gällande Sörvik 1:36.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-16

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.

Dnr KS

2020/00062

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB
gällande Sörvik 1:36.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Benders, jämte undertecknat avtal

Patrik Petré
Strategisk stadsutvecklare

Dnr KS 2020/00062

Prolokoll

a9

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s33

2020-0r-21

Dnr SBN 2019/00715

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.

ffipT,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2020-01-03

Dnr SBN 2019/00715

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

Tjänsteskrivelse

2(3)

Samhällsbyggnad

2020-01-03

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.

Dnr SBN 2019/00715

Tjänsteskrivelse

3(3)

Samhällsbyggnad

2020-01-03

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
Tf. förvaltningschef

Skickas till
Samhällsbyggnad
Kommunledningskontoret

Sara Norén
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2019/00715

Sörvik 1:36 med areal 16 786 kvm
överförs till Sörvik 1:6

Kartbilaga till köpekontrakt avseende
Sörvik 1:36, daterad 2019-12-11

Skala 1:1000/A3

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 23

Dnr KS 2020/00063

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 14UDD-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

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 35
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03.
Kartbilaga, 2019-09-16.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-16

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 14UDD-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.

Dnr KS

2020/00063

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-16

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Benders, jämte undertecknat avtal

Patrik Petré
Strategisk stadsutvecklare

Dnr KS 2020/00063

Prolokoll

o

a'

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

ss5

2020-0t-21

Dnr SBN 2019/00716

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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
Tf. förvaltningschef

Sara Norén
Mark- och exploateringsingenjör

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-09-30

Expediera till
Samhällsbyggnad
Kommunledningskontoret

Dnr SBN 2019/00716

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

Skala 1:1000/A3

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 24

Dnr KS 2020/00065

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.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03.
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03.
Kartbilaga, 2019-11-12.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-16

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.

Dnr KS

2020/00065

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-16

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Benders, jämte undertecknat avtal

Patrik Petré
Strategisk stadsutvecklare

Dnr KS 2020/00065

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:
s36

2020-0t-21

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

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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

2(2)

Samhällsbyggnad

2020-01-03

Aya Norvell
Tf. förvaltningschef

Expediera till
Samhällsbyggnad
Kommunledningskontoret

Sara Norén
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2019/00714

2

1

Västvatten

1

Cirka 57 000 kvm av Herrestads-Hogen
1:9 överförs till Fröland 3:25
Ska avstyckas till ny fastighet

2

Cirka 6 800 kvm av Fröland 3:25
överförs till Herrestads-Hogen 1:9

Kartbilaga till ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering,
daterad 2019-09-16

Skala 1:3000

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 21

Dnr KS 2020/00040

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.
Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
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.
Yrkanden

Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-08

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00040

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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

Justerandes signatur
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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
Förvaltningschef

Expediera till

Adam Gistedt
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2019/00039

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 20

Dnr KS 2019/00937

Ändring av 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.
Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
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).
Yrkanden

Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna.
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 vaklasser 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.
Vid protokollet Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-08

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 vaklasser 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.

Dnr KS

2019/00937

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2020-01-08

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00937

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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 vaklasser 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad
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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 vaklasser 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
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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 vaklasser 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
Förvaltningschef

Expediera till

Adam Gistedt
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2019/00038

UaFS
Blad 1

AVGÄLDSBERÄKNING FÖR TOMTRÄTTER FÖR SMÅHUS
Fastställd av kommunfullmäktige den 11 maj 2005, § 95
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
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.
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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060307

DOM

2017-01-13
Stockholm

Mål nr
F 6289-16

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.
___________________

Dok.Id 1312227
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.avd6@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
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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 miljööverdomstolen 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.

Bilaga A
1
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr F 4816-15

2016-06-23
meddelad i
Växjö

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.
_____________

Dok.Id 368329
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 130
0470-560 125
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.vaxjotingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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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 20årig 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 20årig 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
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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.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 19

Dnr KS 2020/00042

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.
Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 553.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12.
Förslag till arrendetaxa.
Yrkanden

Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättad arrendetaxa,
att arrendetaxan räknas upp årligen med KPI.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-08

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00042

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Samhällsbyggnad

2019-12-12

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).

Dnr 2019/00074

Tjänsteskrivelse

2(3)

Samhällsbyggnad

2019-12-12

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
Mark & Exploateringsingenjör

Adam Gistedt
Mark & Exploateringsingenjör

Dnr 2019/00074

Tjänsteskrivelse

3(3)

Samhällsbyggnad

2019-12-12

Sara Norén
Mark & Exploateringsingenjör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Carina Johansson
Förvaltningschef

Dnr 2019/00074

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

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 18

Dnr KS 2019/00785

Revidering av 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

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 29
Förslag till reviderad renhållningstaxa
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Uddevalla Energi ABs skrivelse 2019-12-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-11 §305.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-16

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
Kommundirektör

Skickas till
Uddevalla Energi AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS

2019/00785
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Tjänsteskrivelse
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
TF Förvaltningschef

Skickas till

Uddevalla Energi AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Svensson
Miljösamordnare

Renhållning

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
140 L Restavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

240 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

600 L Restavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

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

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Restaurang Verksamhet
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Renhållning

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
750 L Restavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
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

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 361
2 086

Exkl
Moms
3 447

Inkl
Moms
4 309

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 602
2 704

Exkl
Moms
4 306

Inkl
Moms
5 383

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 480
5 157

Exkl
Moms
7 637

Inkl
Moms
9 546

18 046

22 558

Exkl
Moms
12 059

Inkl
Moms
15 074

29 109

36 386

Exkl
Moms
15 049

Inkl
Moms
18 811

35 089

43 861

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall svårighetstillägg
RA140V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

190 L Restavfall svårighetstillägg
RA190V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall svårighetstillägg
RA370V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

RA370V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

600 L Restavfall svårighetstillägg
RA600V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

RA600V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

750 L Restavfall svårighetstillägg
RA750V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

RA750V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

140 L Matavfall

4 957

13 089

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 916
9 143
5 833

23 276

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 645
11 404
7 291

27 798

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

MA190V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 554

1 546

3 100

3 875

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

Taxa att gälla

Restaurang / Verksamhet
240 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

MA370V1

Matavfall 1 gång / vecka

1 554

3 863

5 417

6 771

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

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 343

4 179

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 177

5 221

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Matavfall
Svårighetstillägg
M140V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

190 L Matavfall
Svårighetstillägg
M190V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

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

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 320

2 023

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 554

2 623

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus
140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

R140V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 361

1 195

2 556

3 195

2 479

3 099

R140V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

2 723

3 344

6 067

7 584

5 884

7 355

R140V2

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

583

1 256

1 839

2 299

1 783

2 229

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R190V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 602

1 594

3 196

3 995

3 100

3 875

R190V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

3 207

4 137

7 344

9 180

7 124

8 905

R190V13

Restavfall 3 gånger / vecka
Matavfall 3 gånger / vecka

4 813

6 778

11 591

14 489

11 242

14 053

R190V2

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

583

1 750

2 333

2 916

2 262

2 828

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

240 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R240V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 848

2 014

3 862

4 828

3 745

4 681

R240V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

3 694

5 454

9 148

11 435

8 873

11 091

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R370V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

1 602

3 983

5 585

6 981

5 417

6 771

R370V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

4 957

8 409

13 366

16 708

12 964

16 205

R370V2

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

583

2 710

3 293

4 116

3 194

3 993

K370V2F

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

558

1 600

2 158

2 698

2 093

2 616

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 743

5 929

4 600

5 750

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall fler än 10 kärl
140 L Matavfall
R370V1ST

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall Komprimerat
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 480

2 263

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R370V1K

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

2 480

4 308

6 788

8 485

6 583

8 229

R370V12K

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

4 957

10 783

15 740

19 675

15 267

19 084
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus
600 L Restavfall
190 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

R600V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

2 916

5 802

8 718

10 898

8 456

10 570

R600V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

5 833

14 960

20 793

25 991

20 168

25 210

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

10 472

13 090

10 157

12 696

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

600 L Restavfall komprimerat
190 L Matavfall
R600V1K

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

750 L Restavfall
190 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 916

7 556

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

R750V1

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

3 645

7 250

10 895

13 619

10 567

13 209

R750V12

Restavfall 2 gånger / vecka
Matavfall 2 gånger / vecka

7 291

18 173

25 464

31 830

24 699

30 874

Inkl
Moms
2 398

Exkl
Moms
1 860

Inkl
Moms
2 325

Säckhämtning
125 Liters röd
R125V1

1 gång / vecka

Exkl
Moms
1 918

R125V12

2 gånger / vecka

4 599

5 749

4 461

5 576

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 832

4 790

3 717

4 646

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

4 795

5 994

4 651

5 814

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

8 379

10 474

8 127

10 159

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

13 080

16 350

12 686

15 858

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

16 342

20 428

15 850

19 813

Exkl
Moms
864

Inkl
Moms
1 080

Exkl
Moms
864

Inkl
Moms
1 080

2 075

2 594

2 075

2 594

140 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

190 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO190

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

370 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO370

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

600 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO600

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

750 L Specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO750

Restavfall 1 gång / vecka
Matavfall 1 gång / vecka

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 361

2 471

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 602

3 193

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 602

6 777

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 916

10 164

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 645

12 697

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

MA140V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

MA140V12SV Matavfall 2 gånger / vecka

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Flerbostadshus
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Renhållning

Taxa att gälla

Flerbostadshus

from 2020-04-01

190 L Mat svårighetstillägg

Exkl
Moms
1077

Inkl
Moms
1 346

Exkl
Moms
1077

Inkl
Moms
1 346

2 584

3 230

2 584

3 230

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 361
2 086

Exkl
Moms
3 447

Inkl
Moms
4 309

Exkl
Moms
3 343

Inkl
Moms
4 179

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
1 602
2 704

Exkl
Moms
4 306

Inkl
Moms
5 383

Exkl
Moms
4 177

Inkl
Moms
5 221

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 480
5 157

Exkl
Moms
7 637

Inkl
Moms
9 546

Exkl
Moms
7 407

Inkl
Moms
9 259

18 046

22 558

17 503

21 879

Exkl
Moms
12 059

Inkl
Moms
15 074

Exkl
Moms
11 696

Inkl
Moms
14 620

29 109

36 386

28 234

35 293

Exkl
Moms
15 049

Inkl
Moms
18 811

Exkl
Moms
14 596

Inkl
Moms
18 245

35 089

43 861

34 034

42 543

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

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

MA190V1SV

Matavfall 1 gång / vecka

MA190V12SV Matavfall 2 gånger / vecka

140 L Restavfall svårighetstillägg
R140V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

190 L Restavfall svårighetstillägg
R190V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

370 L Restavfall svårighetstillägg
R370V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

R370V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

600 L Restavfall svårighetstillägg
R600V1SV

Restavfall 1 gånger / vecka

R600V12SV

Restavfall 2 gånger / vecka

750 L Restavfall svårighetstillägg
R750V1SV

Restavfall 1 gång / vecka

R750V12SV

Restavfall 2 gång / vecka

Underjordsbehållare
5 m3 Restavfall

UNDJOBV1

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

UNDJOBV2

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

Serviceavgift/Svårighetstillägg
hämtning kärl
anl 00070219

Nuvarande taxor

4 957

13 089

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
2 916
9 143
5 833

23 276

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
3 645
11 404
7 291

27 798

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
7 872

55 102

62 974

78 718

61 080

76 350

7 872

23 615

31 487

39 359

30 540

38 175

Exkl
Moms
22 852

Inkl
Moms
28 565

Exkl
Moms
22 165

Inkl
Moms
27 706

(6 återvin+1 kärl)

R100V1

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Flerbostadshus
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Renhållning

Taxa att gälla

Villahämtning
140 L Restavfall
140 L Matavfall
K140V4

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

2 x 140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583

932

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

1 515

1 894

1 469

1 836

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K140V4X

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

583

1 750

2 333

2 916

2 262

2 828

K140V2X

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

583

2 489

3 072

3 840

2 979

3 724

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583
669

Exkl
Moms
1 252

Inkl
Moms
1 565

Exkl
Moms
1 214

Inkl
Moms
1 518

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall
Kompostering
K140V4T

Restavfall 1 gång / 4 veckor

140 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K140V4D

K140D

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

190 L Restavfall
140 L Matavfall

583

932

1 515

1 894

1 469

1 836

583

0

583

729

565

706

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K190V4

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

583

1 256

1 839

2 299

1 783

2 229

K190V4X

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

583

2 088

2 671

3 339

2 590

3 238

K190V2

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

583

2 472

3 055

3 819

2 963

3 704

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583
1 112

Exkl
Moms
1 695

Inkl
Moms
2 119

Exkl
Moms
1 644

Inkl
Moms
2 055

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
Kompostering
K190V4T

Restavfall 1 gång / 4 veckor

190 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K190V4D

K190D

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

240 L Restavfall
140 L Matavfall

583

1 256

1 839

2 299

1 783

2 229

583

0

583

729

565

706

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K240V4

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

583

1 750

2 333

2 916

2 262

2 828

K240V2

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

583

2 489

3 072

3 840

2 979

3 724

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Villahämtning
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Renhållning

Taxa att gälla

Villahämtning
370 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K370V4

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

583

2 088

2 671

3 339

2 590

3 238

K370V2B

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

583

3 856

4 439

5 549

4 305

5 381

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

3 295

4 119

3 195

3 994

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

5 297

6 621

5 137

6 421

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

6 649

8 311

6 449

8 061

Exkl
Moms
682

Inkl
Moms
853

Exkl
Moms
682

Inkl
Moms
853

Exkl
Moms
583

Inkl
Moms
729

Exkl
Moms
565

Inkl
Moms
706

Exkl
Moms
47

Inkl
Moms
59

Exkl
Moms
47

Inkl
Moms
59

Inkl
Moms
591

Exkl
Moms
473

Inkl
Moms
591

370 L Restavfall
190 L Restavfall
140 L Matavfall
K37019V4

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

600 L Restavfall
190 L Matavfall
K600V2

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

750 L Restavfall
190 L Matavfall
K750V2

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

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583

2 712

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583

4 714

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583

6 066

Trädgårdsavfall
April - November
K370V2TR

16 tömningar

Befrielse helår
DISP

Grundavgift

583

Låsta kärl
LÅSTKÄRL

Avgift per år

Serviceavgift
SEAV1

3-10 meter

Exkl
Moms
473

SEAV2

10-20 meter

948

1 185

948

1 185

SEAV3

20-30 meter

1 421

1 776

1 421

1 776

SEAV1K

Serviceavgift
Kompost
3-10 meter

Exkl
Moms
157

Inkl
Moms
196

Exkl
Moms
157

Inkl
Moms
196

SEAV2K

10-20 meter

315

394

315

394

SEAV3K

20-30 meter

473

591

473

591

Exkl
Moms
2 272

Inkl
Moms
2 840

Exkl
Moms
2 203

Inkl
Moms
2 754

140 L Best. specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140V

140 L

SPFO190V

190 L

SPFO370V

370 L

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

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
583
1689
583

2174

2 757

3 446

2 674

3 343

583

3422

4 005

5 006

3 884

4 855
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Renhållning

Taxa att gälla

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

from 2020-04-01

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Inkl
Moms
0
200
150

Exkl
Moms
0
160
120

Inkl
Moms
0
200
150

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"

Privatpersoner till ÅVC

BOM

Exkl
Moms

Nuvarande taxor

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

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Villahämtning

Exkl
Moms
0
160
120
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Renhållning

Taxa att gälla

Fritidsboende
140 L Restavfall
140 L Matavfall
K140V4F

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

2 x 140 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
558

240

Grund- Rörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

798

998

774

968

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K140V4FX

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

558

560

1 118

1 398

1 084

1 355

K140V2FX

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

558

991

1 549

1 936

1 502

1 878

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
558
141

Exkl
Moms
699

Inkl
Moms
874

Exkl
Moms
678

Inkl
Moms
848

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

140 L Restavfall
Kompostering
K140V4TF

Restavfall 1 gång / 4 veckor

140 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K140V4DF

K140DF

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

190 L Restavfall
140 L Matavfall

558

240

798

998

774

968

558

0

558

698

541

676

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K190V4F

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

558

379

937

1 171

909

1 136

K190V2F

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

558

979

1 537

1 921

1 491

1 864

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
558
269

Exkl
Moms
827

Inkl
Moms
1 034

Exkl
Moms
802

Inkl
Moms
1 003

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

190 L Restavfall
Kompostering
K190V4TF

Restavfall 1 gång / 4 veckor

190 L Restavfall samtömning
140 L Matavfall samtömning
K190V4DF

K190DF

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

240 L Restavfall
140 L Matavfall

558

379

937

1 171

909

1 136

558

0

558

698

541

676

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K240V4F

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

558

560

1 118

1 398

1 084

1 355

K240V2F

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

558

991

1 549

1 936

1 502

1 878

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Fritidsboende
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Renhållning

Taxa att gälla

Fritidsboende
370 L Restavfall
140 L Matavfall

from 2020-04-01
GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

K370V4F

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

558

1 263

1 821

2 276

1 766

2 208

K370V2FB

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

558

2 470

3 028

3 785

2 937

3 671

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

2 175

2 719

2 109

2 636

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Exkl
Moms

Inkl
Moms

370 L Restavfall
190 L Restavfall
140 L Matavfall
K37019V4F

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

600 L Restavfall
140 L Matavfall

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
558

1 617

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

K600V4F

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

558

1 808

2 366

2 958

2 295

2 869

K600V2F

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

558

3 375

3 933

4 916

3 815

4 769

0

Exkl
Moms
558

Inkl
Moms
698

Exkl
Moms
541

Inkl
Moms
676

Inkl
Moms
251

Exkl
Moms
201

Inkl
Moms
251

Befrielse fritid
DISPF

Grundavgift

GrundAvgift kr / år
558

Serviceavgift fritid
SEAV1F

3-10 meter

Exkl
Moms
201

SEAV2F

10-20 meter

403

504

403

504

SEAV3F

20-30 meter

603

754

603

754

Inkl
Moms
84

Exkl
Moms
67

Inkl
Moms
84

Serviceavgift fritid
Kompost
SEAV1KF

3-10 meter

Exkl
Moms
67

SEAV2KF

10-20 meter

134

168

134

168

SEAV3KF

20-30 meter

201

251

201

251

Exkl
Moms
1 198

Inkl
Moms
1 498

Exkl
Moms
1 162

Inkl
Moms
1 453

140 L Best. specialfordon Restavfall
140 L Matavfall
SPFO140F

140 L

SPFO190F

190 L

SPFO370F

370 L

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

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år
558
640
558

845

1 403

1 754

1 361

1 701

558

2 174

2 732

3 415

2 650

3 313

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Fritidsboende
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Renhållning

Taxa att gälla

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

from 2020-04-01

GrundRörlig
Avgift kr / år Avgift kr/år

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Nuvarande taxor

Exkl
Moms

Inkl
Moms

Prisuppgift för dessa produkter återfinns
under kategorin "Flerbostadshus"

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Fritidsboende
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Avfall

Taxa att gälla

Tillägg

from 2020-04-01

Budad tömning
Storlek 125-770 L
BUDXX

Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning

Tömning felsorterat avfall
Storlek 125-770 L
FELXX

Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning

Extra tömning ordinarie tur
Storlek kärl / säck

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
537

Inkl
Moms
671

Exkl
Moms
521

Inkl
Moms
651

Exkl
Moms
521

Inkl
Moms
651

Exkl
Moms
521

Inkl
Moms
651

Inkl
Moms
100

Exkl
Moms
78

Inkl
Moms
98

EX125

125 L säck

Exkl
Moms
80

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

210

263

204

255

EX660

660 L kärl

210

263

204

255

EX750

750 L kärl

246

308

239

299

EX770

770 L kärl

246

308

239

299

Timpris

Inkl
Moms
896

Exkl
Moms
717

Inkl
Moms
896

UTGÅENDE

UTGÅENDE

TIMBUD

Budbil

Exkl
Moms
717

TIMSOP

Sopbil

930

1 163

930

1 163

TIMLV

Lastväxlarbil exkl tömning av fraktioner

1 128

1 410

1 094

1 368

Taxebyte

Exkl
Moms
158

Inkl
Moms
198

Exkl
Moms
158

Inkl
Moms
198

Exkl
Moms
1 493

Inkl
Moms
1 866

Exkl
Moms
1 493

Inkl
Moms
1 866

748

935

748

935

TAXBYT

Avgift

Sekretessavfall
SAVFBEST

Beställningsavgift

SAVFTON

Tonavgift

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Avfall Tillägg
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Latrin

Taxa att gälla
from 2020-04-01

Latrin

Nuvarande taxor

LHV4

Helårshämtning

Exkl
Moms
10 037

LFV4

Fritidshämtning

6 275

7 844

6 275

7 844

Extra kärl

584

730

584

730

Extra hämtning ( Budning )

968

1 210

968

1 210

LAV3X
LAVBUD

Förslag till beslut Renhållningstaxa 2020-04-01 (till Kommunfullmäktige) 2020-jan ver1 Latrin

Inkl
Moms
12 546

Exkl
Moms
10 037

Inkl
Moms
12 546

Sida 14 av 20

Slamavskiljare

Taxa att gälla
from 2020-04-01

Nuvarande taxor

Distrikt / Veckotömning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

SA005

0,5

364

SA010

1

SA015

89

Exkl
Moms
453

Inkl
Moms
566

Exkl
Moms
453

Inkl
Moms
566

423

176

599

749

599

749

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
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Slamavskiljare

Taxa att gälla
from 2020-04-01

Nuvarande taxor

Beställning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

SA005B

0,5

393

SA010B

1

SA015B

89

Exkl
Moms
482

Inkl
Moms
603

Exkl
Moms
482

Inkl
Moms
603

477

176

653

816

653

816

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

Taxa att gälla
from 2020-04-01

Nuvarande taxor

Distrikt / Veckotömning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

ST010

1

372

ST020

2

ST030

176

Exkl
Moms
548

Inkl
Moms
685

Exkl
Moms
548

Inkl
Moms
685

491

352

843

1 054

843

1 054

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

Inkl
Moms
753

Exkl
Moms
602

Inkl
Moms
753

Beställning
Storlek
kubik

Fast avgift
kr/tömning

Behandlingsavgift kr/tömning

ST010B

1

426

176

Exkl
Moms
602

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
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Slam

Taxa att gälla

Timtid och tillägg

from 2020-04-01

Slangtillägg
20 meter ingår

1

2

3

4

5

6

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
135

Inkl
Moms
169

Exkl
Moms
135

Inkl
Moms
169

SL10

Total slanglängd

21-30 meter

135

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

Exkl
Moms
523

Inkl
Moms
654

Exkl
Moms
523

Inkl
Moms
654

Exkl
Moms
375

Inkl
Moms
469

Exkl
Moms
375

Inkl
Moms
469

Exkl
Moms
560

Inkl
Moms
700

Exkl
Moms
560

Inkl
Moms
700

Exkl
Moms
875

Inkl
Moms
1 094

Exkl
Moms
875

Inkl
Moms
1 094

251

314

251

314

Timpris

Exkl
Moms
970

Inkl
Moms
1 213

Exkl
Moms
970

Inkl
Moms
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
Timpris

Exkl
Moms
1 029

Inkl
Moms
1 286

Exkl
Moms
1 029

Inkl
Moms
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
Timpris

Exkl
Moms
1 178

Inkl
Moms
1 473

Exkl
Moms
1 178

Inkl
Moms
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

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

Förtursavgift
FÖRTUR

Vid uppdrag som skall utföras inom 2 arbetsdagar

Tidspassning
TIDSBEST

Om arbetet måste utföras vid bestämd tid

Bomkörningsavgift
BOMKÖR

Om arbete inte kunnat utföras pga hinder som orsakats av beställaren

Toavagn
TOA

Sugning av första vagnen

TOAX

Sugning av ytterligare vagnar på samma plats och tidpunkt

Slambilar
TIMSL

SPOLIN

TIMSPL
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Slam

Taxa att gälla

Timtid och tillägg

from 2020-04-01

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

Övertid personal
EXPER

Timpris

Nuvarande taxor

Exkl
Moms
731

Inkl
Moms
914

Exkl
Moms
731

Inkl
Moms
914

Exkl
Moms
459

Inkl
Moms
574

Exkl
Moms
459

Inkl
Moms
574

EXPER50

Timpris enkel övertid 50 %

591

739

591

739

EXPER100

Timpris kval övertid 100 %

741

926

741

926

Exkl
Moms
1 388

Inkl
Moms
1 735

Exkl
Moms
1 388

Inkl
Moms
1 735

Övriga engångsavgifter
IKEA

Tömning av Matavfalls kvarnen

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

Taxa att gälla
from 2020-04-01

Nuvarande taxor

SEA297T

Tätort

Exkl
Moms
663

SEA297UT

Ej tätort

1 007

1 259

1 007

1 259

Inkl
Moms
829

Exkl
Moms
663

Inkl
Moms
829

Avgift för hemtagning av container

Inkl
Moms
829

Exkl
Moms
663

Inkl
Moms
829

SEA298T

Tätort

Exkl
Moms
663

SEA298UT

Ej tätort

1 007

1 259

1 007

1 259

Inkl
Moms
1 506

Exkl
Moms
1 169

Inkl
Moms
1 461

Storlek
kubik

Tömningsavgifter Restavfall
Fast pris / tömning

RC08

8

Max 1000 kilo / tömning

Exkl
Moms
1 205

RC10

10

Max 1000 kilo / tömning

1 425

1 781

1 382

1 728

Tömningsavgifter Grovavfall
Fast pris / tömning

Inkl
Moms
2 038

Exkl
Moms
1 581

Inkl
Moms
1 976

Storlek
kubik
GC08

8

Max 1000 kilo / tömning

Exkl
Moms
1 630

GC10

10

Max 1000 kilo / tömning

1 876

2 345

1 820

2 275

Containerhyra
kr / månad

Inkl
Moms
443

Exkl
Moms
354

Inkl
Moms
443

Storlek
kubik
HC08

8

Exkl
Moms
354

HC10

10

354

443

354

443

HCLV

22-25

619

774

600

750

Inkl
Moms
3 194

Exkl
Moms
2 478

Inkl
Moms
3 098

Lastväxlarflak

Grovavfall
Kärl / Säck / Löst
Storlek
Liter

Tömningsavgifter Grovavfall
kr / år

G140V1

140

Grovavfall 1 gång / vecka

Exkl
Moms
2 555

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
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:

2020-0t-21

Dnr SBN 2O1? /00690

s2e
Renhållningstaxa 2020

Sqmmonfqttning
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

t"t
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Promemoria, underlag inför beslut om renhållningstaxa
i Uddevalla kommun, regeringen inför avfallsförbränningsskatt

Datum

Dokumenttyp

Handläggare

Sekretess

2019-12-016

Sid

1

Björn Wolgast
Granskat
Deltagare

Godkänt

Arkivplats
För kännedom

Kommunfullmäktige Uddevalla

Angående renhållningstaxa 2020, regeringen inför avfallsförbränningsskatt

Bakgrund
Uddevalla Energi AB, UEAB, utför uppdraget renhållning där Uddevalla Kommun har det
yttersta ansvaret. UEAB strävar efter en effektiv renhållningsverksamhet till rimliga priser.
Hållbarhetsarbetet uppfattas som viktigt där naturliga inslag är rötning av matavfall till
biogas, återvinning av t.ex. metallfraktioner samt energiåtervinning av brännbara fraktioner.
Över tid ska resultatet för den verksamhet som tömmer hushållsavfallet vara kring noll även
om enskilda år såväl kan ge upphov till vinst respektive förlust.
Regeringen har fattat beslut om att införa en skatt på avfallsförbränning vilken börjar gälla
från och med den ¼ 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.
Aktuellt läge
Den beslutade skatten innebär en tillkommande kostnad på 75 kr/ton för de som förbränner
avfall. I Uddevallas fall tillkommer alltså en kostnad på 75 kr/ton för verksamheten på
Lillesjö kraftvärmeverk. Linjen över hela landet är att ta ut motsvarande kostnad av
avfallsleverantören. Detta innebär att Uddevalla Energis renhållningsverksamhet får en
tillkommande kostnad på 75 kr/ton för det avfall som lämnas till Lillesjö kraftvärmeverk för
energiåtervinning. Påföljande år är det regeringens avsikt att succesivt höja denna skatt till
fram till nivån 125 kr/ton år 2022.
Därtill finns en strävan inom EU att minska utsläppen av koldioxid. Ett av styrmedlen är
utsläppsrätter där både tilldelning och prisbild justeras vilket i sin tur höjer
mottagningsavgifterna med ytterligare 50 kr/ton. Denna metodik ökar alltså ytterligare
incitamentet för såväl den enskilde som förpackningsindustrin att minska mängden avfall.
Beräknad på volymen avfall renderar detta sammantaget i en taxehöjning om 3,1 % för
hushållskunderna i Uddevalla från och med den ¼ 2020.
En 3,1 procentig kostnadsökning innebär för en 2-3 rumslägenhet cirka 3 kr/månad och för en
villa drygt 5 kr/månad.

Jämförelse av prisbild
En vanligen använd undersökning för prisskillnader för kommunalt tillhandahållna nyttigheter
är den sk Nils Holgersson undersökningen, där ett flerfamiljshus kostnader beskrivs beroende
på vilken kommun huset är beläget i. När det gäller renhållningskostnaderna finns följande
redogörelse för närliggande kommuner:

Uddevalla
Trollhättan
Varberg
Halmstad
Stenungssund
Lysekil

kostnad/lägenhet/månad
100
101
112
132
125
149

Priserna avser 2018. 2019 års uppgifter är inte tillgängliga ännu.
Det är naturligt att i stort sett samtliga kommuner i Sverige höjer taxorna för hushållen med
liknande resonemang som ovan i relation till avfallsförbränningsskatten.
Förslag på justerad renhållningstaxa från och med den ¼ 2020
Förslaget är att höja renhållningstaxan med 3,1 % från och med den ¼ 2020 för att hantera
kostnaderna för Sveriges och EUs ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp samt att ge
incitament till minskat avfallsflöde
Rekommendation
Kommunfullmäktige i Uddevalla rekommenderas att besluta i enlighet med förslaget

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-12-11

§ 305

Dnr KS 2019/00785

Renhållningstaxa 2020
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 § 288
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 §424
Uddevalla Energi AB sammanträdesprotokoll 2019-09-10
Hemställan från Uddevalla Energi AB 2019-09-20
Skrivelse från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 2
Förslag från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa 2020 bilaga 3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-12-11

forts § 305
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-01-01
och tills vidare och till dess ny taxa beslutas.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-12-16
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-12-17
Uddevalla Energi AB
Författningssamlingen, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 17

Dnr KS 2019/00929

Revidering av 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
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-10

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00929

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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
Förvaltningschef
Expediera till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Karlsson
Enhetschef

Blad 1

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
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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
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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.
2.
3.
4.
5.

3§

registrering av anläggning
planerad offentlig kontroll
uppföljande kontroll som inte var planerad
utredning av klagomål
offentlig kontroll i övrigt

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
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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 EGförordningen 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.
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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
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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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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.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 16

Dnr KS 2019/00874

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
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan för 2020 avseende
gator, vägar och allmän platsmark
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-03

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.

Dnr KS

2019/00874

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-03

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00874

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-14

§ 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 samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Reinvesteringar 2020
Planerat underhåll för gator, vägar och allmän platsmark
Berg
Broar
Beläggning- gator och vägar
Beläggning- gång- och cykelvägar
Parker och fontäner
Stödmurar, trappor och bryggor
Lekplatser
Gatubelysning
Totalt

kr
1 300 000
4 300 000
9 400 000
1 300 000
2 700 000
1 500 000
3 500 000
1 000 000
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-14

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
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 samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Reinvesteringar 2020
Planerat underhåll för gator, vägar och allmän platsmark
Berg
Broar
Beläggning- gator och vägar
Beläggning- gång- och cykelvägar
Parker och fontäner
Stödmurar, trappor och bryggor
Lekplatser
Gatubelysning
Totalt

kr
1 300 000
4 300 000
9 400 000
1 300 000
2 700 000
1 500 000
3 500 000
1 000 000
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
2019-11-08

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Emma Schewenius
Enhetschef

2(2)
Dnr SBN 2019/00008

Budget

AO-nr Investering Objektnr Objekt benämning
s-proj.nr

Åtgärd-2020

Ans.

Notering
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budget

-

-

Ljungskile
Rönnvägen, Ljungskile

Ny beläggning

Irisvägen, Ljungskile

Ny beläggning

515

Gökärtsvägen, Ljungskile

Ny beläggning

395

Ny beläggning

974

Husåsvägen + Lyckåsvägen, Ljungskile

Ny beläggning

404

Tunnelvägen, Ljungskile

Ny beläggning

131

Dillvägen

Ny beläggning

298

Denna kräver en större insats än bara asfaltering

Uppdat

Budget
Budget
Utfall
Utfall
underhåll investering underhåll investering
(<350tkr) (>350tkr) (<350tkr) (>350tkr)
Underhåll Investering Underhåll Investering

Gator

Arödsvägen, Ljungskile

Uppdat

129

Uddevalla
Undavägen

Ny beläggning

2 140

Kantarellstigen

Ny beläggning

381

Musseronstigen

Ny beläggning

376

Kvarnbergsgatan

Ny beläggning

Kapellevägen

Ny beläggning

Tunnbindaregatan

Ny beläggning

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

184
1 847
130

-

-

Ekstigen

Ny beläggning

58

Kolonivägen

Ny beläggning

Skidgatan

Ny beläggning

Victor Andréens väg

Ny beläggning

169

Nonnens väg

Ny beläggning

169

Vävgatan

Ny beläggning

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

GCM 32 Lingatan

Ny beläggning

880

448

Gång och cykelbanor

388
219

Berg
63 Kapellevägen
66 Fritjof Nansens väg
67 Fritjof Nansens väg
69 Montörvägen

180
200
50
20

70 Fritjof Nansens väg
72 Sommarhemsvägen
73 Murarevägen
79 Rävgiljan
93 Tureborgsvägen
95 Sandliden
306 Lindesnäs
81 Södertullskyrkan

20
20
50
20
35
50
50
250

268 Oljehamnsv

350

19 Kyrkvägen

350

249 Lelångevägen

350

Göteborgsvägen/ Hästepallarna
0 Åsvägen
2 Åsvägen
4 Skafterödsvägen
6 Skafterödsvägen
7 Skafterödsvägen
74 Kapellevägen

GC-plattor marksten

350
150
150
160
100
70
100

Strömstadsvägen

500

Broar
102 Österbron
103 Äsperödsbron
117 Hasselbacken
139 Björbäcksv./Oscarsbergsv.

100
50
100
50

151 Myråsvägen, Dalabergs centrum
157 Lelångev. (norr om Västerskolan)
160 Björbäcksvägen

700
50
75

161 Garvaremyrsvägen

500

165 Bodelebäcken/Landbadet

2 000

170 Västanvindsv., Unnerödsskolan

150

171 Myråsv/Vindfälleg.

150

173 Fjällvägen, Dalabergsstråket

500

120 Västanvindsvägen

Lekplatser

600

Styckvis upprustning -Teaterplantaget

500

Champinjonstigen

600

Aprilvägen

600

Borgen (Borgstigen/Hagarnevägen
Tureborg)
Slupen (Parkgatan/Packhusgatan)

600
600

Bohusgården

Parker/
natur
Träd

Margretegärdeparken

Allé, Måndagsvägen

Plantering vid murar

Asplundsgatan

Murar

Asplundsgatan

Trappor

Scenen

1 000

100

250

250

Hålgjuteberget, Kälkgatan - Isgatan

Bryggor
Fontän

600

1 000

150

Sörkälleparken
Folkets park

1 000
700

Belysning

1 000

SUMMA

6 990

25 008

0

0

Budget

0

Summa:
Kvar:

Förbrukat:

0

Budget
31 998
-31 998

Återstående
0

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 15

Dnr KS 2019/00893

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
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-12-30

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.

Dnr KS

2019/00893

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-12-30

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS 2019/00893

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-14

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-14

Justerat 2019-11-21
Kenneth Engelbrektsson
Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-11-29
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-10-23

Carina Johansson
Förvaltningschef
Expediera till
Kommunfullmäktige

Christine Gunnarsson
Projektledare

Dnr SBN 2019/00760

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2017-12-13

§ 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 utredningsrespektive 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Framtagen inom projektet Mellan broarna delprojekt Översvämningsskydd Uddevalla
2015-05-17
Projektledare: Ewa Christiansson och
Maria Åkerkvist
Projektgrupp: Bengt Fredgren, Lynn Joel,
Martin West och Stefan Björling
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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.

6

-

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.
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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:
Kapitalkostnader, år 1
Drift/underhåll

Investeringen omfattar:

Tätskärm, betongmur
Landskap (träd, plantering, bänkar etc)
VA
Kajer, bryggor
Väg- och gångbyggnad
Förstärkningsarbete
Miljösanering

SUMMA

381 mkr
18 mkr
0,5 mkr

41
9
54
200
6
29
42

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
6 miljoner

2018
6 miljoner

2019
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

15

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 14

Dnr KS 2020/00048

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.
Martin Pettersson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 559.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-11 § 10.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta fram färdigställandetiden för ombyggnad av Kungsgatan öster om Kungstorget
från år 2020 till år 2021.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-08

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00048

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-12

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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.

2(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Stefan Björling
Utredare

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 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,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2017-01-11

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 13

Dnr KS 2019/00919

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.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-16

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
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Markbygg Anläggning Väst AB, jämte undertecknat avtal

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00919

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

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
Förvaltningschef

Adam Gistedt
Mark- och exploateringsingenjör
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TILLÄGG TILL MARKÖVPNTÅTPISEAVTAL
1.

Parter
a

Markbygg Anläggning Väst AB (org.nr: 556581-2491)
Bultvägen 4
45I75 Uddevalla, nedan kallad exploatören

t

Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397)
45181 Uddevalla, nedan kallad kommunen

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.

{ffi:
För Uddevalla kommun

För Markbygg Anläggning Väst AB

Uddevalla 2019 -.

Uddevalla 201

Ingemar Samuelsson
Ordf. Kommunstyrelsen

Stefan

Peter Larsson Kommundirektör

Bilagor:
Marköverlåtelseavtal

E

{ffi3 UnnrÖveRIATELSEAWAL
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
1 4g5K-p 1 0/l 5, nedan kallad detaljplanen.

bostadsområdet SUNDSKOGEN,

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 genomftird 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 allmän platsmark ingår i gemensamhetsanläggningen
Forshälla-Sund ga:15

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 tillfredsställande 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 ritningarna20lT1 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 Kommunfullmäktige 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 överenskommen 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
ftir att kunna uppfylla byggnadsskyldigheten.

på området

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 fastighetsskatten 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 undersökning och
bekostas av exploatören.

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

ts

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 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.
5.

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
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.
6.1 Allmdn

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 kvartersmark. Byggnation och anläggningar ska övcrcnsstämma med de gestaltningsprinciper
som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och med bygglovsritningar, bilaga 2.

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.

7.3 Dagvatten

Exploatören ansvarar ftir att allt dagvatten inom fastigheten, även det från omgivningen 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
Vid anslutande till det kommunala dagvattensystemet ska kontakt
tas med Uddcvalla vatten/Västvatten lor avstämning.
egna tomtmarken.

7.4 Va-anslutning

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.
Fastigheter skall anslutas

8.
ö.

Övrigt

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

!
i

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-
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För Uddevalla kommun
S amhällsbyggnadsnämnden

För Markbygg Anläggning Väst AB

Gunilla Magnusson,
ordf. Samhällsbyggnadsnämnden

S

Carina Johansson
chef Samhällsbyggnadsftirvaltningen

Bilagor
Bilaga l: Plankarta med bestiimrnelser
Bilaga 2: Bygglovsritning
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 12

Dnr KS 2019/00918

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.
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-21

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.

Dnr KS

2019/00918

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-21

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
OBOS Mark AB, jämte undertecknat avtal

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00918

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-17

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-10-25
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
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
Förvaltningschef

Adam Gistedt
Mark- och exploateringsingenjör
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TILLÄGG TILL MARKÖVERLÅTPT-SEAVTAL
1.

Parter

.

.

Uddevalla kommun (org nr:212000-1397)
45181 Uddevalla, nedan kallad kommunen

OBOS Mark AB (org.nr: 556070-7464)
nedan kallad exploatören

2. Bakgrund
Kommunen och exploatören har träffat marköverlåtelseavtal undertecknat av Kommunen
2018-11-19 avseende fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och l:220. Parterna är nu överens
om fö lj ande ti I lägg til I marköverl åtelseavtalet.
3. Ny formulering av avtalets punkt 6.6.2 Hävning pga. icke påbörjad byggnation:
Exploatören ska senast2020-04-01 byggstarta projektet. Med byggstart menas att
bottenplattan för samtliga hus inom fastigheterna skall vara gjutna och klara.
Om exploatören inte påbörjat byggnationen äger kommunen rätt att häva överlåtelsen av
exploateringsfastigheten. Hävning av överlåtelsen skall ske skriftligen. Om Kommunen
nytdar sin rätt att häva köpet ska 80 oÄ av handpenningen inte återbetalas till exploatören.
Resterande del av handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av parterna
har rätt till ersättning for nedlagda kostnader eller skadestånd med anledning av en sådan
hävning.

I allt övrigt göller tidigare undertecknat

marköverråterseavtal

4. Tvist
Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
5. Tidigare upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal
Parterna tecknade tillägg till marköverlåtelseavtal vilket godkändes av kommunfullmäktige
2019-04-10. Det avtalet upphör i sin helhet att gälla i och med undertecknandet av detta avtal
6. Giltighet
Detta tillägg

till marköverlåtelseavtal är endast giltigt under ftirutsältning att det
godkännsgenombeslutavKommunfullmäktigesenastMDettaavtal
har upprättats

vlu

t 2o}o-oj-o(

i två likalydande exemplar varay parterna tagit var sitt.
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För Uddevalla kommun

För OBOS Mark AB

Uddevalla 2019 -..

Ort

Christer Hasslebäck
Ordf. Kommunstyrelsen
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'Karlsson
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-or'z

, Stefan Karlsson

Peter Larsson Kommundirektör

Bilagor:
a

Tillägg till marköverlåtelseavtal vilket i och med undertecknandet av detta avtal
upphör att gälla

a

Marköverlåtelseavtal
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1.

Parter

TI

LL MARTÖVTNIATTISEAWAL

a

Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397)
451 8l Uddevalla, nedan kallad kommunen

r

OBOS Mark AB (org.nr: 556070-7464)
nedan kallade exploatören

Kommunen och exploatören har träffat marköverlåtelseavtal undertecknat av
Kommunen 2018-1 l-19 avseende fastigheterna F-orshälla-Sund l:216 och l:224
Parterna är överens om löljande tillägg till marköverlåtelseavtalet.

2.

Ändring i marköverlåtelseavtalct

Då exploatörens projcktering har dragit ut på tiden är parterna överens om att
förlänga tiden ftir beviljat bygglov (punkt 6.6.1 i marköverlåtclseavtalet) samt tiden
itir byggstart av projektet (punkt 6.6.2 i marköverlåtelseavtalet).

formulering på avtalets punkt 6.6.1 Hiivning pgo. icke beviliat bygglov:
Exploatören ska senast 2019-06- I 5 ha beviljats bygglov. Skullc beviljat bygglov
inte finnas inom avtalad tid skall Kommunen därefter ha rätt att häva detta al'tal.
Flävning av marköverlåtelseavtalet skall ske skriftligen. Om Kommunen nyttjar sin
rätt att häva köpet ska 50 % av handpenningen inte återbetalas till exploatören.
Resterande del av handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. lngen
av parterna har rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller skadestånd med
anledning av en sådan hävning.

Ny

Nyformulering av avtulets punkt 6.6.2 Hävning pga. icke påböriad byggnationt
Exploatören ska senast 2019-11-15 byggstarta projektet. Med byggstart menas en
fysisk igångsättning av arbetena på arbetsplatsen med målet att bottenplattan lor
samtliga hus inom fastighetema skall vara giutna och klara inom rimlig tid vid
normal arbetsgång. Dock med vederbörlig hänsyn tagen till väderlek och
eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut, till exempel krav på arkeologisk
utgrävning eller sanering av ftiroreningar.
Om exploatören inte påbörjat byggnationen äger kommunen rätt att häva
överlåtelsen av exploateringsfastigheten. Hävning av överlåtelsen skall ske
skriftligen. Om Kommunen nytdar sin rätt att häva köpet ska
80oÄ av handpenningen inte återbetalas till exploatören. Resterande del av handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt till
crsättning for ncdlagda kostnader eller skadcstånd med anlcdning av en sådan
hävning.
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övrigt giiller tidigare upprättat marköverlåtelseavtal,

3.

Tvist
Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol

4.

Giltighet

Detta tillägg till marköverlåtelseavtal är endast giltigt under förutsättning att det
godkänns genom beslut av Kommunfullmäktige.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav partemalagit var sitt.

För Uddevalla

kommun

Uddevalla 2018 -

För OBOS Mark AB
och datum:

W*it

Ordf. Kommunstyrelsen

Peter l-arsson

Kommundirektör

Bilaga:
Bilaga 1 - Kopia av marköverlåtelseavtal

Karlsson
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MARKOVERLATELSEAWAL
l.

Parter

r

Uddevalla kornmun (org nr: 212000-l3gj)
I 8l [Jddevalla, ncdan kallad komnrurren

45

r

OBOS Mark At] (org.nr: 556A70_7464)
nedan kallade exploatören

2, Bakgrund och syftc
Dctta avtal reglerar exproateringen inom fastighctcrna
Forshälla-Sund r :216 och
Forshälla-sund l:220 vilka omfattas av dctarjplan
för bosladsornråclet
SLTNDS KoGEN/s t lN DS STRAND I 485
K-p20 I g/3, nedan kallacl dctalj plancn.
Dctaljplanen mö.iIiggör uppförande av bostäder inoni
rastigh.t.mu.

Till detaljplanen hör plankarta med planbesrämmelscr, pranbeskrivning,
genomftirandehcskrivning, samrådsrcdogörelsc,
utlåtancle efter utställning,
fastighctsliirteck'ing, planprogram, behövsbedörnnirrg
av mil.iöbedörnning och ett
antal utredningar. Exploatörcn har tagit dcl av
detaljpLnens sämtliga hancllingar,
Huvttdmannaskapct är enskilt, vilket inncbär att kommunen
inte är huvudman lor
den allrnänna platsmarken inom planområdet. All
allmänplatsmark är iordningställd
av kommunen men ingå. i gcmensamhetsanräggningen
Forshärla-irrnd gu'r5 som
fcirvaltas av S undsstrands sam täl I i ghetsftiren in[.
Exploatören

har på utannonseracl inbjuclan till markanvisning inkommit
med ett
trevligt, gcnomtänkt och intressant f'tirstag. Exploatören
harlarav tått möjligheten

att teckna detta rnarköverlåtclscartal med avsiit
att bebygga fartighete*u
F'orshälla-Sund l:2r6.o_.! r:220. F,xproarörens
förslag iÄlua, byggnation av r4
stycken kedjehus om 136 mr.

Forshälla-Sund l:216 och 1:220 benämns tbrtsättningsvis
i delta avtal antingen vid
namn ellcr som fasligheterna.

-t.

Marköverlåtelser

3.I Mqrkt;verlålelser
Kommunen övcrlåter härmed fastighctcrna Uddevalla
lrorshälla-Sund I :216 och
Forshälla-Sund I 1220 till exploatöien.
F'astigheterna överlåtes i befintrigt skiok. Köparen
har haft tillfälle att på
tillfredsstitllandc sätt inspektem iastigheten cch att underratta
sig om uefintliga

inskränkningar

i

ft1r{bgandet över tästigheterna.
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3,2 Köpeskilling
l"'orshälla-Sund I :216 överlåts t'ör en ijvercnskommen köpeskilling av
I 900 000 kr,

Forshälla-Sund 1:220 överlåts till en överenskommen köpeskilling av
3 000 000

kr.

Skulle bygglovet skilja sig stort fiån de ritningar som liggcr.till grund t-ör detta
avtal .ska panerna omlörhandla avtalet. Ivled stort irurebär att antalet hLrskroppar
ökar meci mer än två pcr kvarlcr i antal.
l{andpenning om t 0%o er[äggs senast två vcckor etier att kommunlulhnäktige
godkänt detta avtal enligt punkt 6.4 (iusterar protokoll).
Återståcndc dct av köpcskilling erläggs när exploatiircn upplyllt
byggnadsskyldighctcn/hävningsvillkoftet enligt punkt 6.6, Onr betalning ej sker på
överenskommcn tid skall dröjsmålsränta utges enligt räntelagen på obetalt bctopp
tills bctalning sker'.
3.3 Kapebrev

Köpebrev utftildas när exploatörens skyldigheter enligt punkt 3.2 och punkt 6.6 har
fullgjorls. Exploatören svarar lör inskrivningskostnaderna vid ansökan om lagf'afl,
pantbrev och inl,eckningar, samt svarar t'ör övriga med köpet förenade kostnader.

Laglalt [är endast sökas på köpcbrevet.

3.1'l'illtrade

-l.illträde

sker så snart köpcskillingen är erlagd.

Förc tillträdesdagen äger exploatören rätt at1, efter övercnskommelse med
kommttnens planeringsavdelning, uttöra itirbercdande undersökningar och arbeten
pä omtårlet fiir att kunna upptytia byggnadsskyldighctcn.

Om exploateringen intc tullföljs lörbinder sig cxploatören att åtcrställa marken i
ursprungligt skick, orn komrnunen så fordrar.
3 5 Kostnader och intcikler
Kommunen ska betala skatter, r'äntor och andra periodiska trtgiller för lästigheterna
om dc avser tiden ftjre tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår
betalningsskyldigheten på cxploatörsn. sorn då också erhåller områdets avkastning
från denna tidpunkt.

Vad avser lastighetsskat{.en är parterna intörstådda med att betalningsskyldigheten
åvilar dcn av ]rarterna surn är ägare till dcn blivande lastigheten den I januari
respektivc år. Dock har parterna cnats om att avräkning och fördelning av
tästighetsskatten ska skc parterna cmcllan pcr tillträdcsdagcn på sätt som anges
ovan.
IVlotsvarande gäller f'ör intäkter.

3.6 Penninginteckningar
Komtnunen garanterar att fastighctema på tillträdesdagen inte besväras av några

penningintcckningar.
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3.7 Scrvitttt och unclra rciiligheter
Kornnruncn garanterar att lastigheten, på
tiltträdesdagen, inte belastas av någr.a
anclra servitur eller nyttjancrcrät1er an
väd sotn framgå av detta avtal.
3. 8 lnclel i gemensamhet,rurtlciggning
Fastighetcrna ingår i Srrndsstrancls sainftillighetslöreningen

där Forshälla-suncl

l:2I6har andelstar3 isektion r och 0,3 isektion 2.
Forshäila-sund r :220har
andelstal 4 i sektion l ocrr 0,4 i sekrion 2.
Ärsavgiftcn d;;i;;;;.proatören

och med

1

fiån

.januari 2019.

3.9 Grundfbrhållanden
Komrnunen ikläder sig inte något ansvar rör
tastighctcns grr.rndiörhållanden.
F'xploatören erinras om att noga undcrsöka
grundflorhållanclena innan byggnationcn
påbörjas, Ilxploatören påtar sig allt ansvar
för tlc skador som en
grund.vattensänkning inom fasiigheten
kan åstadkomma på ornkringliggancle
fbstigheter, orsakat av de arbctcn som exploatören

uttbr.

0

3- I

MarkJöroreninS;ar

lnga kända markfijroreningar {inn.s inom cxploateringsområdct,
Exploatöre' stiir
riskcn vid cvcntucll nlarkftirttlcning, och den
därefter löljande hanteringcn för att
kunrrn gcnonrt'öra den tiinkta .,xploäicringen.
AIla kostnader rörancie
nark liirolcninger hcktistas av exploatörJn.
Irriskrivningcn gåillcr även clolda ibl.
3.1

I

Årkeologi

lnga kända lämningar finns inom exploateringsområdet.
F.xploatören står risken Iör
evcntttcll påträl'fhndc av lbnrlänrtting. och clei
rlarcftcr ror.1a'trlc iiarrteringcn för att
kunna gcnonrltira dcn Hnkra cxproaGringcn.
sanrtriga undersökning och
rutgråvningal. bekostas av exploatiiren.

4.

Allmänna och gemcnsamma anläggningar

4.I Allmdn plars
Kommunen är inte huvudman för alrrnän plats
inom prantrmrådet.
Huvudmannaskapct är cnskilt och all allmän plats
ingår i
gemensamhetsanläggningen Forshälla^Sund
ga:15 sJm fcirvaltas av Sunclsstrands
sanrftillighetsftirening.
4.2 Vu-anlciggningar
F'xploalör'en betalar va-anläggningsavgiften
(för vattcn, spill och ciagvatten) Iör
fastighererrra cnr igt vid bctarriingstiiltäilct garrancle
va-taxa.

5.

Husbyggnation och anläggningar inom kvartersmark

5.1.

Husbyggnation
l"ixploattircn och liamtida.lastighetsägare
ansvaral. liir alla åtgärdcr. inom
kvartersmark= I)c gestarrningsprincipJr som
I cskrivt i ,r"tuiiriiu,ro,*
plunbcskrivning och ttyggnationcn ska
övcrenssriinrma mccl inlåmnat förslag,

enligt
bilaga I' störrc avvikelser som innebär att antalet
huskroppar ökar med mer än två
pcr kva$er ntåstc lörcgås av ett tilliiggsavral
clär parterna'ii,.erur,l.n* om ändringen.
lix pl oatören om hcsörjcr atr {'ö t anetc t}ggnadssk yld
igher
f riir,
K.rnplett lrygglovsansoka' bor uara inräänaci riit uioevario
"UO
ko,nn.,,,n*
myndighetsavdelning minst r0 vccko. löre sista
clag för beviljat Cyggtou, detta för
!

/t

u,

bygglovsansökan ska hinna handläggas inom avtalad tidsangivelse (se
hävningsvillkoret 6,6. l). Bygglovet ska i stora drag överensstämma med de
principskisser sorn finns i inlämnat törslag, se bilaga l.

a1t

Iixploatörcn ska så snart sorn möjligt eltcr beviljal bygglov påbörja
husbyggnationen. Det ska vara tydligt att ambitionen finns att genomlöra projektet
inom de tidsramar som angetts. Med byggstart menas en lysisk igångsättning av
arbetena på arbetsplatsen med målct att bottcnplattan lör samtliga hus inom
thstigheterna skall vara gjutna och klara inonr rimlig tid vid normal arbetsgång.
om exploatören inle påbtirjat byggnationcn har kommunen rätt att häva avlalet, se
hävningsvillkoret 6.6.2.

I samband med bygglovshandläggningen kommer exploatörcn cller t'ramtida
fastighetsägare även debiteras en planavgilt (kostnad för flramtagande av
detaljplanen).
5 2 (lpplåtelseforn

Upplåtelseformen för bostädcrna ska vara bostadsrätt eller ägandcrätt.
5
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Exploatören ansvarar ftir att blivandc fastighetsägare alternativt
bostadsrättsinnehavarc är medvctna om kvarvarande åtaganden i detta avtal.
5.1 Duwcllen
Exploatören ansvarar ftir att allt dagvatten inorn fastigheten, ävcn det från
omgivningen naturligt inkommancle, omhändertas. Dagvattnet skall omhänderlas
enligt kontmunens riktlinjer, vilket innebär att dct ska tördröjas så nära källan sorn
möjligt fiir att minska belastningen på ledningssystem och recipienter.
F'astighetsägaren svarar fijr drift, underhål1 och skötsel av eventuclla t'ördröjningsmagasin på den cgna tomtmarken. vid anslutande till dct kommunala dagvattcnsystemet skii kontakt tas mcd Udclcvalla vatten AB f'ör avstämning.

5.5 rt'u-un.slulning
Irastighetel skall anslutas till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen,
Fixploatören kontaktar Uddevalla vatlcn AB för avstämning innan påkoppling.
Anläggningsavgift [ör vatten, avlopp och dagvatten skall betalas enligt vid varje
tilllälle gällandc taxa. Dcbitering sker eflcr att örbindelsepunkt har upprättats,
Anläggningsavgift debiteras den som vid dagen tör förbindclsepunktens
upprättande är ägare till fastighetervema inom området, men ska bekostas av
exploatören.

6.

Övrigt

I Skador
Exploatiiren/blivandc fastighetsägare skall iaktta aktsamhet så att skador undvikes
på bcfintliga anläggningar utanför fastigheterna. Det åligger exploatören att
undvika lerspill o.d. som uppkommer vid transporter till och fi'ån områdct i
samband med byggnationen. Behntliga anläggningar är besiktigade av
r\owlLE At] 2017-08- 17. Det åligger cxploatören art i förekommande fall kalla
berör'da till ny syn av behntliga anläggningar före och e lter genomförd byggnation.
De skador som uppkommcr under byggnadstiden och siim vållats av exploatiiren
6,

\\f'
th
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eller av dennc anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörcns t'örsorg och
bekostnad. om skaclorna inte ätgärdas elter upprepad uppnianing få återställande
ske på exploatörens bekostnad.
6.2 Upplag o,d.
Upplag cller uppställning av bodar m.m tår inte ske utanör exploatörens
kvartersrnark utan skritiligt medgivande från kommunen och
sam ftil li ghetslörcni
6.
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Detta avtal får ctter skriftligt godkännande av chel [ör' planeringsavdelningen i
Llddevalla kommun överlåtas till annat helägt bolag inom oBoS-koncemen.

Utöver ovan angivna övcrlåtelsc fär detta avtal intc överlåtas på annan, ändras eller
göras tillägg utan skriftligt godkännandc av behciriga foreträdare för parterna.

vid överlåtslse av lastighct ellcr del därav som omfattas av detta avtal ska
Exploatörcn törbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar exploatören errligt
detta avtal. så att avtalet blir gällande mot varjc lörvärvare av t'astighct ellcr dcl
därav,
4 Avtal e t.y gi lt ighe t
Detta marköverlåtelseavtal är för sin giltighet bcroende av att det godkänns genorn
beslut av Kommunlullmäk1ige i Llddevalla komrntin senast 2018-12-31 vilker
vinner laga kralt.
6.

6. 5 Kostnaclsansyar vid utehlivet marköverlåtelreav\al
Orn giltighetsfcirutsättningen i 6.4 inte uppfylls är detta avtal f(irfallct i alla delar,
varvid vardera parten står för sina egna kostnader och ingen ersättningsskyldighct
ska töreligga för någondcra part mot annan part,

6.6 l{civning
Kommunen har lram till slutbetalning, punkt 3.2, rätL att häva detta artal om
cxploatören inte fullgör byggnadsskyldighcten cnligt irunkr 5.1, cj fätt bcviljat
bygglov enligt 6.6.1 eller påbörjat byggnation enligt punkten 6.6.2.

6.6.1 Hcivning pga. icke beviljat bygglov
Exploatören ska senast 2019-03-31 ha beviljats bygglov. Skulle beviljat bygglov
inte finnas inotn avtalad tid skall Kommunen därefter ha rätt att häva detta avtal.
Ilävning av marköverlåtelseavtalet skall ske skriltligen. Om Kommunen nyttjar sin
rätt att häva köpet ska 50 Yo av handpenningen inte åtelbetalas till exploatören.
Resterande del av handpenningcn ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen
av parterna har rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller skadcstånd mcd
anledning av en sådan hävning.
6.6.2 l {tivning pgcr. icke pdbhrjad hyggnation
Dxploatören ska se nast 201 9-08-3 I byggstarta projcktet. tvled byggstart menas en
fysisk igångsättning av arbctena på arbetsplatsen med målct att bottenplattan {ör
samtliga hus inom fästigheterna skall vara gjutna och klala inom rimlig tid vid
nonnal arbetsgång. Dock med vederbörlig hänsyn tagen till väderlek och
eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut, till excmpcl krav på arkeologisk
utgrävning cller sanering av föroreningar.

fl
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om exploatören inte påbörjat byggnationen äger kommunen rätt att häva
övuiåtelsen av exploateringsfastigheten, Hävning av överlåtelscn skall ske
skriftligen. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet ska
80 Vo av handpenningen inte återbetalas till exploatören. RestcrancJc dcl av handpenningen ska omgående återhelalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt
ersättning ftir nedlagtla kostnader ellcr skadestånd med anlcdning av cn sådan
hävning.

tilt

7. Option
Fullföljer F)xploatörcn detta avtal på, entigt Kornmunen tillfiedställande sätr har
Il,xploatörerr i 8 månadel från undertecknat köpebrev förcträde att f'örvärva
fastighetema Forshälla-Sund l:208 och 1:248 enligt de förutsättningar som arlgavs
av Kommunen i inbjudan till markanvisningstävlirrgen.
Påbörjas inte byggnation enligt byggnadsskyldigheten i punkt 5.1, så fortaller
denna option till fullo. Vid ftirtällen option är Kommuncn fii att övcrlåta
f astigheterna till annan exploatör.

8. Tvist

'l'vist rörande tolkningen eller tillämpningen
av detta avtal ska avgtiras enligt
svensk lagstiltning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om anllat.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Uddevalla

kommun

tjddevalla20l8-,
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Ingcrnar S(lnuclsson I
Ordl. Komrnunstyrelserr

{e

För OBOS Mark AB
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Ort och datum:

.
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Karlsson

Peter Larsson

Kommundirektör

Bilaga:
Bilaga I - OBOS Mark AB:s exploateringstörslag tör Sundsstrand

Stefan Katlsson

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 11

Dnr KS 2019/00930

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.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-15

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

Dnr KS

2019/00930

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-15

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
Kommundirektör

Skickas till
Socialnämnden
Fyrbodals kommunalförbund

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00930

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-12-17

§ 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 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

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 produktanvisningarna 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Socialtjänsten

2019-11-07

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 produktanvisningarna 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.

Dnr SN 2019/00234

Tjänsteskrivelse

2(2)

Socialtjänsten

2019-11-07

Roger Granat
Socialchef

Expediera till

Christer Fransson
Christel Schemmel
Anna Andersson

Christer Fransson
Avdelningschef

Dnr SN 2019/00234

yrbodal
,.-

-

Sam ma nträdesproto ko Il

Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Diarienummer: 2019- 889
Paragrafer: 50- 65
UDDEVALlA KOMMUN
Socialtjänsten stadshuset
Sida 5 (20)

2019 -10- 2 5
§52

Diilrieplonb.

Riktlinjer hjälpmedel
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:
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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
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522 • 44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

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

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 10

Dnr KS 2020/00049

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.
Ingemar Samuelsson (SD), Stefan Skoglund (S) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09.
Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare
Vid protokollet Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-09

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

Dnr KS

2020/00049

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-01-09

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Camilla Karlsson
Utredare
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Kommunfullmäktiges
program för
verksamhet som utförs
av privata utförare
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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.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§9

Dnr KS 2020/00044

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 20202022 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:
1. Korrigering har skett för 2019 års resultatprognos från senaste delårsrapport
2. Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar
3. De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en
lägre låneskuld
4. 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.
Martin Pettersson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09
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,
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,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

Forts. § 9

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 156 mkr
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2020.
Deltar ej i beslut

Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet med
hänvisning till Sverigedemokraternas egen budgetmotion.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-09

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 20202022 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,

Dnr KS

2020/00044

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2020-01-09

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
Kommundirektör
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Helena Olsson
Controller
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Uddevalla befinner sig i en kontrasternas tid.
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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

3

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.
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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.
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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.
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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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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.
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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 befolkningsökningen 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 kapitalkostnaderna 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.
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Förändringstryck
- behov av minskade kostnader eller ökade intäkter i mkr
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Utblick

Utblick
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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.

Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall
2018
98,8%
12,9%
48,9%
330
3 204
51
39

Prognos
2019
98,4%
13,2%
31,2%
548
3 553
321
55

Plan
2020
99,7%
12,5%
27,4%
724
4 156
874
10

Plan Utblick Utblick Utblick
2021
2022
2023
2024
99,6% 99,7% 98,0%
98,0%
11,5% 11,0% 11,9%
13,0%
24,7% 33,1%
100%
104%
912
749
330
330
4 941 5 541
5 639
5 726
1 559 2 059
2 057
2 044
14
13
81
85

Mål
99,0
öka
30,0

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 investeringsnivån 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).
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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
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Skatteunderlagstillväxt i %
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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.
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De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individoch 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

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.
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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 arbetsmarknad, både för riket och Västsverige, men bristen på rätt kompetens riskerar att dämpa tillväxt och
sysselsättningsökning.
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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 1664 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.
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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

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).
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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.
Prognostiserad befolkningsutveckling jämfört med 2018
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Ackumulerad förändring av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022.
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Prognostiserad befolkningsutveckling jämfört med 2018 i % av resp grupp
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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
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-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
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335
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65-79
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85-w
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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 långtidsframskrivning 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.

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

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.
16
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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

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

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

30

30

30

30

Egenfinansiering av investeringar %

Ovanstående mål ger följande effekter på resultat och investeringar:
mkr
Resultat
Maximal investeringsnivå

2019

2020

2021

2022

35

36

37

38

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.

Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall
2018
98,8%
12,9%
48,9%
330
3 204
51
39

Prognos
2019
98,4%
13,2%
31,2%
548
3 553
321
55

Plan
2020
99,7%
12,5%
27,4%
724
4 156
874
10

Plan Utblick Utblick Utblick
2021
2022
2023
2024
99,6% 99,7% 98,0%
98,0%
11,5% 11,0% 11,9%
13,0%
24,7% 33,1%
100%
104%
912
749
330
330
4 941 5 541
5 639
5 726
1 559 2 059
2 057
2 044
14
13
81
85

Mål
99,0
öka
30,0
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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 %.
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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%

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande
perioden (ackumulerade belopp):
mkr
Lönereserv

2020

2021

2022

150

243

343

15

30

46

165

273

389

10
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-

Prisreserv (varor och tjänster)
Summa
Ändring jämfört med gällande plan

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
Pensionskostnader (brutto)

2018

2019

2020

2021

2022

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.
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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.
%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

98,8

98,4

99,7

99,6

99,7

Nettokostnadsandel

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

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.
Kommunal skattesats %
22,6
22,4
22,2
22
21,8
21,6
21,4

Skatteväxling 43 öre

21,2
21
20,8

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Uddevalla

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

20,6

2000

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2019 års nivå om 22,16
kronor.

Västra Götaland

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. välfärdsmiljarderna 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

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 %

-15

21

-10

Skatt, utjämning och bidrag, mkr

Ändring jämfört med gällande plan, mkr

2
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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

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

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.
Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Investeringsnivå

330

595

724

912

749

Resultat och avskrivningar

161

171

199

225

248

49 %

31 %

27 %

25 %

33 %

404

616

701

773

-191

-108

-211
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Självfinansieringsgrad %
Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %
Avvikelse mot mål 30 % i mkr

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 lokalförsörjningsplanen 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.
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Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

12,9

13,2

12,5

11,5

11,0

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

%
Soliditet inkl. pensionsskuld

Skulder och räntor
Upplåning
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mkr

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
Resultat före extraordinära poster
Skattefinansieringsgrad av investeringar
Soliditet
Kassalikviditet
Finansiella nettotillgångar
Skattesats
Budgetföljsamhet
Resultat före extraordinaära poster, snitt 3 år
Snitt

2013
20
41
38
54
25
38
31
22
34

2014
26
31
38
51
25
40
26
24
33

Plats
2015
22
26
38
47
23
44
18
26
31

2016
21
10
39
46
21
44
19
19
27

2017
33
11
40
40
22
44
27
23
30
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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.
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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!
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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.

Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall
2018
98,8%
12,9%
48,9%
330
3 204
51
39

Prognos
2019
98,4%
13,2%
31,2%
548
3 553
321
55

Plan
2020
99,7%
12,5%
27,4%
724
4 156
874
10

Plan Utblick Utblick Utblick
2021
2022
2023
2024
99,6% 99,7% 98,0%
98,0%
11,5% 11,0% 11,9%
13,0%
24,7% 33,1%
100%
104%
912
749
330
330
4 941 5 541
5 639
5 726
1 559 2 059
2 057
2 044
14
13
81
85

Mål
99,0
öka
30,0
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Resultat (mkr)

Nettokostnadsandel (%)

100
80
60
40
20
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

100,0%
99,5%
99,0%
98,5%
98,0%
97,5%
97,0%
2018

2019

2020

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2019

2020

Låneskuld (mkr)
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2022

Soliditet (%)

Egenfinansering (%)

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

2021

2021

Egen låneskuld (mkr)

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2 500
2 000
1 500
1 000
500
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2021

2022

2023

2024

0
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2021

2024

Varför ökar låneskulden? (mkr) 2020-2022
3000
2500

Upplåning

250

2000
1988

1500
1000

2385

500

Utlåning bolag

671

0
Utgifter

Resultat o avskrivningar

Investeringar

Finansiering

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

+-

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

* exkl. effekter på kommunal service

7

+- 5*
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET
RESULTATBUDGET
mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT
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Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Finansnettos andel av skatter och bidrag
Resultat i % av skatter och bidrag

BALANSBUDGET
mkr
Anläggningstillgångar
- varav långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
- varav kassa, bank och korta placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
- varav pensionsskuld
Skulder
- varav långfristiga lån
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen
Soliditet inkl pensionsskuld

KASSAFLÖDESBUDGET
mkr
Finansieringsbehov
Investeringar
Försäljning
Summa investeringar
Finansiering
Från den löpande verksamheten
Utlåning (-) / amortering (+)
Utbetalning av övriga avsättningar
Upplåning (+) / amortering (-)
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder
Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel
Summa finansiering
Egenfinansiering investeringar

Bokslut
2018

Prognos
2019

900
-4 228
-116
1
-3 443

908
-4 328
-189
0
-3 608

926
-4 405
-211
0
-3 690

945
-4 518
-234
0
-3 808

2 562
763
19

2 672
810
39

2 747
867
6

2 832
881
23

2 937
914
43

67
-47
39

71
-55
55

75
-70
10

88
-97
14

98
-128
13

98,8%
0,6%
1,2%

98,4%
0,5%
1,6%

99,7%
0,1%
0,3%

99,6%
-0,2%
0,4%

99,7%
-0,8%
0,3%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 735
39
96
47
3 918
3 204

1 790
55
100
46
4 275
3 553

1 800
10
72
48
4 878
4 156

1 814
14
74
50
5 663
4 941

1 827
13
76
52
6 263
5 541

5 749

6 165

6 751

7 551

8 166

51
12,9%

321
13,2%

874
12,5%

1 559
11,5%

2 059
11,0%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

-330
0
-330

-548
0
-548

-724
0
-724

-912
0
-912

-749
0
-749

157
-237
0
202
0
208
330

193
-79
0
350
0
85
548

171
-50
0
603
0
0
724

227
-100
0
785
0
0
912

250
-100
0
599
0
0
749

48,9%

31,2%

27,4%

24,7%

33,1%

923
-4 122
-122
15
-3 306

5 358
3 153
391
101
5 749

5 869
3 232
296
16
6 165

Plan
2020

6 455
3 282
296
16
6 751

Plan
2021

7 255
3 382
296
16
7 551

Plan
2022

7 870
3 482
296
16
8 166
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DRIFTSBUDGET
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Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Barn och utbildningsnämnd
Barn och utbildningsnämnd demografi
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnden
Försörjningsstöd
Driftreserv för nytt badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Centrala upphandlingseffekter
Nämndernas över/underskott
Effektiviseringsfond
Behov av minskade nettokostnader
Summa nämnder/styrelser

Bokslut Prognos
2018
2019

Plan
2021

Plan
2022

-11,0
-242,5
-1 480,2
0,0
-1 421,0
-104,4
-143,8
-0,1
-14,0
-20,0
-30,9

-18,1

-10,7
-242,5
-1 461,7
0,0
-1 373,2
-112,3
-143,4
-1,3
-30,0
0,0
-15,0
0,8
21,5

-11,0
-249,2
-1 493,9
0,0
-1 410,1
-103,4
-140,0
-0,1
-14,0
-20,0
-80,6
8,0

-11,0
-244,2
-1 473,2
0,0
-1 409,9
-97,4
-136,4
-1,6
-14,0
-20,0
-110,5
15,0

-45,0

-3 309,7

-3 367,8

-3 512,9

-29,0
37,4
-3 505,9

-23,0
-4,2
-3 530,4

-26,7
30,8

-103,0
27,6

-132,1
36,8

-246,1
61,9

-361,4
84,1

Summa verksamhetens nettokostnad

-3 305,6

-3 443,2

-3 608,2

-3 690,1

-3 807,7

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2 561,7
763,2
67,0
-46,9

2 672,3
810,0
71,1
-55,1

2 747,0
867,0
74,6
-70,3

2 832,0
881,0
87,8
-96,9

2 937,0
914,0
97,6
-127,5

39,4

55,1

10,1

13,8

13,4

Övriga ej fördelade poster ***
Eliminering internt finansnetto

Resultat efter finansiella poster

REDOVISAT RESULTAT
Specifikation ej fördelade poster:

Arbetsgivaravgifter
Avtalsförsäkringar
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktade statsbidrag tillskott
Övriga poster

Summa ej fördelade poster

-10,6
-237,4
-1 431,3

Plan
2020

-1 366,2
-103,1
-141,4
-1,6

39,4

55,1

10,1

13,8

13,4

98,8%

98,4%

99,7%

99,6%

99,7%

6,1
-0,1
-47,0
0,0
0,0
14,3

4,5
0,0
-54,0
-57,0
-1,5
5,0

4,0
0,0
-58,0
-71,7
-6,4

4,0
0,0
-65,0
-179,1
-6,0

4,0
0,0
-65,0
-294,4
-6,0

-132,1

-246,1

-361,4

-26,7

-103,0
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET
Belopp i miljoner kronor (mkr).
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
År

Kommunbidrag

2019

10,7

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2020

10,7

-

2021

10,7

-

2022

10,7

-

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 överförmyndarkontoret. 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 vänortskommitténs budget utökats genom omfördelning från kommunfullmäktige.
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Ekonomisk översikt
Budget
2019

mkr
Kommunbidrag
Investeringar

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

2022

10,7

10,7

11,0

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Budget per verksamhetsområde
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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
År

Kommunbidrag

2019

242,5

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
32,9

2020

-17,9

224,6

27,4

2021

-11,2

231,3

89,5

2022

-16,2

226,3

57,7

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"
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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
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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, samhällsplanering, 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 samhällsbyggnadsstrategi. Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i
partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Avdelningen har fem verksamhetsområden; samhällsplanering, näringslivsutveckling, hållbar utveckling, tillväxtprojekt och infrastruktur.
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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.
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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. etjänster, 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
Kommunbidrag
Investeringar

Budget
2019

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

2022

242,5

224,6

242,5

249,2

244,2

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 försörjningsstöd, 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.
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Belopp i mkr
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Besparingar/minskad budget för posterna nedan:
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
17,29

SUMMA

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

0,0

33,8

33,8

136,3

291,0

154,7

0,0

51,3

51,3

136,3

376,1

239,8

Kommunstyrelsen politisk styrning
Kommunledningskontoret
Räddningstjänsten
Summa

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):
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Budget
2020
Bidrag centrumutveckling

200

Bidrag till Entreprenörsarenan Bohuslän

500

Driftsbidrag till personalföreningen
Medfinansiering till Leader södra Bohuslän
Medfinansiering Leader Bohuskust och gränsbygd avseende Havs och fiskerifondens verksamhet
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Medfinansiering Fiskekommunerna

50
400
50
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
Övriga kostnader avseende fristad för förföljda journalister och författare/kulturarbetare i exil
Ev utredningskostnader/konsultkostnader Bohusbanan m.m
Summa

140
5
200
9 783

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.
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Nämndens styrkort
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

1 461,7

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
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

Kommunbidragsförändring
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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
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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.
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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.
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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
Kommunbidrag
Investeringar

Budget
2019

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

2022

1 487,9

1 435,6

1 480,2

1 493,9

1 473,2

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 lokalförsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringsplanen. 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

0,5

23,7

23,2

408,3

1 883,4

1 475,0

Gemensam verksamhet
Summa
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*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
År

Kommunbidrag

2019

1 373,2

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
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

Kommunbidragsförändring
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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 socialnämnden. 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.
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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.
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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.
SOCIALNÄMND

SOCIALCHEF

Avdelning för
individ- och
familjeomsorg

Administrativa
avdelningen
•
•
•

Avdelning för
hälso- och sjukvård

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

Ekonomisk översikt
mkr
Kommunbidrag
Investeringar

Budget
2019

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

2022

1 373,2

1 364,8

1 421,0

1 410,1

1 409,9

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.
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Socialnämnden har fått 60,0 mkr beviljade i investeringsbudget. Av den tilldelade investeringsbudgeten 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

Nettokostnad

Individ- och familjeomsorg

32,8

237,3

204,5

Insatser enlig LSS/SFB

84,5

440,5

356,0

106,1

893,6

787,5

0,1

57,8

57,7

223,5

1 629,2

1 405,7

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta
Gemensam verksamhet
Summa
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Kostnader

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS).

Budget per avdelning
mkr
Avdelningen för individ- och
familjeomsorg
Avdelningen för social omsorg
Avdelningen för hälso- och sjukvård
Administrativa avdelningen och
gemensam verksamhet
Summa

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

54,4

482,7

428,3

149,2

923,1

773,9

2,8

129,6

126,8

17,1

93,8

76,7

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 räkenskapssammandragets definitioner.

49

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

Nämndens styrkort
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

112,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
187,0

2020

-18,0

94,3

189,5

2021

-19,0

93,3

197,0

2022

-25,0

87,3

196,5

Kommunbidragsförändring
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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.
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Myndighetsavdelningen
Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll
och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen 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.
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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, nämndadministration, registratur, arkivvård, personaladministration, IT-utveckling samt verksamhetsutveckling.

Ekonomisk översikt
mkr

Budget
2019

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

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 kommunbidragsväxling 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).
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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 måltidsverksamheten som riktar sig mot Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet innebar att Samhällsbyggnadsnämnden 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 kommundirektörens 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 Kommunledningskontoret. 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
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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

15,0

24,8

9,8

656,2

758,9

102,7

Gemensam verksamhet
Summa

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 Översvämningsskyddet 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
År

Kommunbidrag

2019

Ändring

Kommunbidrag

143,4

Investeringar
127,5

2020

-4,4

139,0

145,6

2021

-8,2

135,2

228,0

2022

-11,8

131,6

140,9

Kommunbidragsförändring
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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
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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, vandringsleder/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, inköpssamordning, miljösamordning, utredning och kartläggning.

Ekonomisk översikt
mkr

Budget
2019

Budget

Budget

fast pris

löpande pris

2020

2020

Plan

Plan

2021

2022

Kommunbidrag

143,4

139,0

143,8

140,0

136,4

Investeringar

127,5

155,6

155,6

228,0

140,9
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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.
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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

Organisation och
arbetssätt

Färre chefer, två avdelningschefer och en
enhetschef
Avveckla tjänst ungdomssamordnare
(halvårseffekt)
Städkostnad för uppsagd lokal Bryggeriet
Höjning avgifter på kulturskolan
Höjning av taxor på anläggningar

2,4

Avstå medel för utveckling av Bodeleområdet

0,6

Effektivare lokalutnyttjande
Avgifts- och taxehöjningar
Avgränsa och begränsa
utbud

Besparing/
effektivisering
2020, mkr

0,1
1,1
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Minskad servicegrad och
bemanning

Avveckla tjänst Cumulus (halvårseffekt)
Avveckling av Gränsgångare
Minskad dramaverksamhet på kulturskolan

1,3
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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
SUMMA EKONOMISK EFFEKT 2020

1,9

Ytterligare besparingar/effektiviseringar att genomföra under 2020

1,4

7,4

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 kostnadstäckning 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

0,0

20,4

20,4

21,2

164,2

143,0

Gemensam verksamhet
Summa
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VALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

1,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2020

-1,2

0,1

-

2021

-1,2

0,1

-

2022

+0,3

1,6

-

Kommunbidragsförändring
Nästa planerade val är 2022.
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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.
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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.

•
•
•
•

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.

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 arbetsmarknadsförsäkringar 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.
Resultat, mkr

250

Omsättning kommunkoncernen (mkr) och resultatandel (%)
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Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:

Soliditet %

1 200 25%

90%
1 000

80%

20%

70%

800

60%

15%

50%

600

40%
400

30%
20%

200

10%
0%

2011

2012

2013

2014

Investeringsvolym, mkr

2015

2016

2017

2018 Prognos Budget
2019
2020

Egenfinansiering av investeringar

10%

73
5%

0
0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prognos
2019

Budget
2020

Nyckeltal historik

2010

2011

2012

2013

2014

Omsättning

3 998

4 108

4 166

4 289

4 430

4 651

102

86

98

130

107

Balansomslutning

4 975

5 239

5 391

5 600

Investeringsvolym

353

374

406

Egenfinansiering
av investeringar

95 %

90 %

2 360
29 %

Årets resultat

Låneskuld
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Soliditet

2017

Progn.
2018

Budget
2019

5 005

5 223

5 369

5 490

123

211

106

104

93

6 002

6 444

6 744

7 274

7 534

8 428

529

591

653

556

754

902

1 321

85 %

75 %

63 %

66 %

94 %

94 %

47 %

34 %

2 547

2 670

2 706

3 066

3 340

3 400

3 400

3 976

4 773

29 %

30 %

31 %

31 %

31 %

33 %

32 %

32 %

30 %

2015

2016

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

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

340

106

85

232

219

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

Kommunen

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla

Totalt

917

1 006

1 088

1 415

1 157
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION

BOLAGEN
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN
Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

822,4

785,9

785,8

805,6

61,3

53,7

61,2

71,1

1 839,7

1 796,6

1 797,8

1 734,6

172,3

199,3

198,6

99,5

373

366

371

364

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 %),
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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
Uddevalla
Turism AB
1%

Uddevalla
Omnibus AB
14 %

Uddevalla
Utvecklings
AB
0%
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Uddevalla
Hamnterminal AB
15 %

Uddevalla
Energi AB
70 %

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.
UUABkoncernen
Nyckeltal historik

2011

2012

2013

Antal anställda

382

416

405

368

372

Omsättning

687

694

676

641

Årets resultat efter
finansiella poster

33

40

27

Balansomslutning

1 697

1 712

1 649

Investeringsvolym

115

139

76

157

259

104

1 308

1 242

1 237

1 320

1 292

11

13

14

13

15

15

Låneskuld
Soliditet %

1 331
9

2014

2015

2016

2017

2018

Prognos Budget
2019
2020

339

355

365

366

373

673

695

727

806

786

822

35

4

46

-24

71

54

61

1 674

1 805

1 834

1 751

1 735

1 797

1 840

113

99

199

172

1 230

1 150

1 156

1 150

18

20

22

76

UUAB – MODERBOLAGET (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

0,9

0,9

0,9

0,8

-0,8

-0,4

-0,4

0,1

140,7

140,6

132,5

151,2

Investeringar

0

0

0

0

Antal anställda

0

0

0

0

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

Balansomslutning

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
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

582,1

553,2

554,3

566,9

63,8

51,5

60,2

62,8

1 522,7

1 518,1

1 497,1

1 501,2

100,2

98,3

97,8

71,2

166

159

157

152

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
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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
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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
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

123,0

119,0

116,8

125,9

3,5

9,0

8,0

16,6

217,5

189,7

193,5

127,2

47,0

79,0

79,0

19,9

85

82

82

85

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
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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 %)
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Ekonomisk översikt
Mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

116,2

112,5

111,3

111,3

0,0

-1,0

-1,2

-3,5

122,3

111,6

101,6

102,6

Investeringar

24,7

22,0

21,5

4,9

Antal anställda

115

118

125

115

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

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 trafikåtaganden 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 spegelbilden i finansiering - checkräkningskrediten - av investeringar i fordonsflottan.
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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.
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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. stadstrafiken). 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
Mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

6,1

6,3

5,9

6,6

-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

7

7

7

12

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Antal anställda

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 .
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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
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

354,5

337,4

333,7

312,0

43,0

41,0

40,0

37,8

2 101,3

2 103,1

2 137,3

2 116,0

85,0

105,7

105,7

340,4

85

80

81
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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
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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).
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HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

34,9

34,5

34,5

33,5

1,5

3,7

0,8

0,0

271,8

276,7

269,2

255,6

Investeringar

0

41,7

49,0

13,3

Antal anställda

0

0

0

0

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

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 stamrenovering 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.
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020

Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

14,1

13,8

13,8

13,3

2,1

1,2

1,2

0,5

81,5

83,0

83,1

85,6

1,1

0,5

0,5

2,4

3

3

3

3

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
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

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.
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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 vandrarhemsverksamhet 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.
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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
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

124,2

110,3

114,4

104,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 128,0

1 030,8

1 021,9

928,5

99,7

93,6

163,4

130,1

0

0

0

0

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 %.
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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 källaröversvämningar samt risken för akuta vattenläckor.
En ny vattenreservoar vid Åh skall byggas för att säkra vattenförsörjningen för nya exploateringsområden, omvandlingsområden samt leveransen till Orust kommun. En bergssäkring ska ske på
Skansverket och utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar till befintliga fastigheter på
Fräknestranden fortskrider.
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VÄSTVATTEN AB (53 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

95,7

86,7

85,6

79,8

0,0

0,0

0,0

0,0

14,8

14,8

14,9

14,8

Investeringar

0,0

0,7

0,9

0

Antal anställda

109

103

103

103

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

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 tryckstegringsstationer 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 fördelningsnycklar. Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.
2020 kommer Västvatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i ägarkommunerna sätta extra fokus på säkerhet och arbetsmiljö, långsiktig investeringsplan och att arbeta
mer strategiskt med inköp och upphandlingar med syfte att reducera framtida kostnader.
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN (64 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2020

2019

2019

2018

87,8

87,5

85,5

86,1

0,0

0,0

-0,2

-2,2

53,4

50,7

55,7

46,5

Investeringar

5,4

4,5

7,5

1,8

Antal anställda

200

200

200

199

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
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Balansomslutning

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.
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RESULTATBUDGET
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

VERKSAMHETENS RESULTAT
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Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt

ÅRETS RESULTAT

Koncernen
Budget Prognos
2020
2019
2 152
-5 158
-426

-3 432
2 747
867
182
7
-71
118
-14
104

2 092
-5 035
-333
1
-3 275
2 672
810
207
14
-65
156
-13
143

Kommunen
Budget Prognos
2020
2019
908
-4 327
-189
-3 608
2 747
867
6
74
-70
10

900
-4 228
-116
1
-3 443
2 672
810
39
71
-55
55

10

55
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BALANSBUDGET
Belopp i mkr

Koncernen
Budget
Prognos
2020
2019

Kommun
Budget
Prognos
2020
2019
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Pågående arbete
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och
bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd/lager och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10

10

10

9

7 135
456
634

6 440
438
664

2 469
165
431

1 894
158
479

72
39
8 346

74
10
7 636

97
3 282
6 454

97
3 232
5 869

104
405
17
526

104
418
16
538

58
223
16
297

58
222
16
296

8 872

8 174

6 751

6 165

2 590
104
2 694

2 447
143
2 590

1 790
10
1 800

1 735
55
1 790

59
172
31
262

55
159
62
276

48
24
72

46
54
100

5 005
911
5 916

4 387
921
5 308

4 157
722
4 879

3 553
722
4 275

8 872

8 174

6 751

6 165

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESBUDGET
Belopp i mkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

Verksamhetsnetto före förändring av
rörelsekapital
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Justering för rörelsekapitalets förändring
Förändring av förråd/lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar
Inköp av materiella tillgångar
Avyttrade materiella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kortfristig utlåning
Långfristig utlåning
Återbetald utlåning
Långfristig upplåning
Utbetalning av avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Koncernen
Budget
Prognos
2020
2019

Kommunen
Budget
Prognos
2020
2019

104
414

143
355

10
162

55
120

518

498

172

175

0
13
-10
521

-6
27
-82
437

0
-1
0
171

7
3
8
193

0
-1 109
0
0
0
-1 109

0
-979
0
0
0
-979

0
-724
0
0
0
-724

0
-549
0
0
0
-549

0
-29
0
618
0589

0
13
0
427

0
-50
0
604

0
-79
0
350

1

-102

1

-85

16
17

118
16

16
17

101
16

440

-

554

-

271
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2020-2029
Belopp i mkr

Total
investering

t.o.m
2019
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1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut

KS Beslutsstödsystem
KS Brandstation Ljungskile
KS Brandstation Uddevalla
Gator och trafikanordningar i anslutning till ny
SBN Brandstation Uddevalla
BUN Ny förskola Sundstrand
BUN Källdalsskolan inkl storlek+, Sär och Idrott
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm
BUN Ramnerödskolan
BUN Skansen förskola
BUN Killingen förskola
BUN Bleket förskola
BUN Sandersdal
BUN Unneröd
BUN Gymnasieskola ombyggnad Transport
SOC Gruppbostad LSS Vildvinet
SOC Gruppbostad LSS Fasseröd
SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan
SBN Rydingsberg
SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen
SBN Bjursjövägen
SBN Gestaltningsprogram strandpromenad, park
SBN Ny spårförbindelse Sörvik

3,8
15,5
144,1

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärkn.arbeten
KFN Framtidens bad
KFN Tillfälligt bad

505,0
464,0
30,0

SUMMA

2a. Reinvesteringar Maskiner och inventarier

KS IT-investeringar, kommunikationsutrustning
KS Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem
KS Utökning av arkivlokal
KS Ev. nytt personalsystem
BUN Inventarier fordon & IT verksamheter
SOC Inventarier i befintlig verksamhet
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner
KFN Inventarier och maskiner
KFN Konstgräs, Undavallen
KFN Konstgräs, Fridhems- och Rimnersvallen

SUMMA

6,0
40,0
250,0
50,0
303,0
27,0
35,0
36,0
20,0
20,0
10,0
25,0
20,0
10,0
9,5
13,0
5,0
5,0
20,0

2 067

23,4
3,0
2,0
9,3
180,0
204,0
21,5
50,0
2,6
5,6

501

2020

2,8
5,5
2,1

1,0
10,0
10,0

29,0
223,0
40,0
83,0
13,0

11,0
27,0
10,0
100,0
14,0
10,0
16,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
9,0

15,0
10,0
1,0
0,5

SUMMA

3. Profilinvesteringar

SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan)
SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget)
SBN Å-rummet
Ombyggn Sundbergstorget Etapp 2
SBN (Lagerbergsgatan)
SBN Julbelysning
KFN Konstnärlig utsmyckning

SUMMA

1,5
7,0

40,0

1,0

25,0
20,0
10,0
10,0

1,0

1,0
7,4
0,5
0,4

12,0

50,0
100,0
30,0

85,0
200,0

85,0
122,9

255,0

466

530

318

255

3,0

2,5

15,5

9,0

2,0
1,0
30,0
15,0
2,0
5,0
2,6

2,4
3,0

7,0
30,0
16,0
3,5
5,0

0,3
30,0
17,0
2,0
5,0

90,0
147,0
14,0
35,0

10

61

64

60

307

5,0
40,0

20,0
40,0

10,0
40,0

280,0

25,0

25,0

25,0

175,0

499

1,0

0

15,0
15,0
30,0

10,0

95

6,0

80,0

1,0

11

70

0,2

75

5,0
15,0
3,0
1,0
3,0

27

0,2

4,0
15,0

85

5,6

455

29,0
1,0
3,0

4

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommun- innan
bidrag
bidrag
igång2020
Helår
sättning

0,5

52,0

30,0
41,1

685

3,0
2,0
30,0

80,0

2,5
1,0
5,0

35,0
400,0
250,0

2022

2,5

2b Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar

KFN Kulturskolan, Skolgatan 4
SBN Planerat underhåll - fastigheter
Planerat underhåll - gator, vägar och allmän
SBN platsmark

2021

20232029

3,0

3

21,0

50

3,8
10,5

34

0,5
3,9
0,3
3,0
15,0
20,0
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,0
7,4
7,0
0,5
0,4
0,6
0,2
0,2
0,9
24,3
21,2
10,5

Prövas
löpande

128

0,5
0,3

0

1

1,7

X

0,6

6,0

X

0,7
0,7

0,7
0,7
1,4

0,1
0,1
0,05

0,1
0,2
0,1

1

2

8

3
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Belopp i mkr
KS
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN

4. Expansionsinvesteringar

Kameraövervakning offentlig plats
Äsperöd förskola om- och tillbyggnad
Ny förskola norr Dalaberg 1:1
Ny förskola Söder/Centrum
Parken förskola om- och tillbyggnad
Bokenäs förskola
Hälle 1 om/nybyggnad
Ny förskola Hälle 2
Herrestad förskola ombyggnad
Dalabergs förskola nybyggnad
Forshälla/Ammenäs förskola
Källdals förskola
Helenedals förskola
Moduler och övriga lokallösningar
Äsperöd skola ombyggnad
Ljungskileskolan om- och tillbyggnad
Centrum grundskola F-6 nybyggnad
Centrum grundskola 7-9 nybyggnad
Forshälla/Ammenäs skola
Bokenäs skola ombyggnad
Herrestadsskolan reinvestering
Brandlarm skolor, förskolor
Gymnasieskola ca 500 elever (+idrottshall) (alt

BUN Sinclair)
SOC Servicebostad LSS
SOC Gruppbostad LSS
SOC Servicebostad LSS
SOC Gruppbostad LSS
SOC Gruppbostäder, servicebostäder LSS
SOC Nytt Äldreboende 20 platser
SOC Nytt Äldreboende 40 platser
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber
SOC el. alternativ för personal och brukare
SBN Göteborgsvägen Etapp 2
SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö
SBN Kasenabbevägen
Mindre investeringar för genomförande av
SBN handlingsplaner
SBN Tuvullsvägen
SBN Gatuombyggnad VA sanering
SBN Fastighetsförvärv strategiska och lokalförsörjning
SBN Sunningebacken
SBN Sunningebergen gator
SBN Skarsjövallen gator
SBN Temalekplats Ljungskile och centrala Uddevalla

Total
investering

t.o.m
2019

0,4
45,0
60,0
45,0
45,0
30,0
45,0
45,0
60,0
45,0
45,0
45,0
30,0
20,0
70,0
500,0
250,0
250,0
250,0
10,0
50,0
1,0
300,0
20,0
20,0
20,0
20,0
140,0
80,0
250,0
58,0
48,0
5,0
25,0
10,0
100,0
5,0
20,0
100,0
5,0
10,0
56,0
10,0

2020

0,4
2,0

15,0

2021

20,0
25,0

15,0
25,0

20,0

35,0

15,0
1,0

35,0

10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

2022

25,0
33,0
20,0
15,0
20,0

35,0
20,0
15,0
15,0
2,0

20232029

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommun- innan
bidrag
bidrag
igång2020
Helår
sättning

0,1

45,0
25,0
30,0
60,0
45,0
45,0
45,0
30,0

3,0

480,0
235,0
235,0
250,0
8,0

300,0

10,0
10,0

15,0

40,0

10,0
140,0
25,0
250,0
44,0

6,0

2,0

3,0

3,0

0,4

3,0

3,0

3,0

4,0

35,0
5,0
25,0
10,0

1,0

10,0

10,0
4,5
2,0
10,0

70,0

0,5

2,0
10,0

10,0
0,5
2,0
10,0

14,0
70,0
5,0
10,0
56,0
10,0

0,1
0,2

0,1
3,5
5,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
5,0
3,5
3,5
3,5
2,0
3,0
5,0
33,0
15,0
15,0
15,0
1,0
3,0
20,0
5,0
7,0
5,0
7,0
43,0
13,0
25,0
3,7
5,1
0,2
1,1
0,5
4,5
0,2
0,9
1,5
0,2
0,5
2,5
0,5

SUMMA

3 243

9

100

229

294 2 612

5

279

TOTAL

6 592

529

724

912

749 3 679

41

418

201,5
3 162,0
905,0
1 656,0
617,2
50,0
6 592

11,4
348,0
43,0
45,0
41,1
40,0
529

27,4
291,0
60,0
189,5
145,6
10,0
724

89,5
330,0
67,0
197,0
228,0

57,7
15,5
270,0 1 923,0
84,0 651,0
196,5 1 028,0
140,9
61,6

0,6
13,5
8,8
8,1
10,5

5,2
202,0
128,2
49,1
33,5

41

418

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen
Barn och utbildning
Socialnämnden
Samhällsbyggnad
Kultur och fritid
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm
TOTAL

912

749

3 679

X
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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, kommunstyrelse 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,
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att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 20192022,
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
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A-pris tkr
Kompensationsnivå
egen regi
Kompensationsnivå
friskolor

Förskola
1-5 år
157,4

Fritids
Grundskola Gymnasie
6-12 år
6-15 år
16-18 år
37,2
112,7
141,1

75%

74%

81%

Efterfrågenivå

87%

Varav andel egen regi
Varav andel friskolor

58%
42%

57%

63%

62%

76%

83%

100%

95%

88%
12%

95%
5%

ÄO Ordinärt boende
ÄO Särskilt boende
65-79 år 80-84 år
85-65-79 år 80-84 år
85-301,8
301,8
301,8
873,8
873,8
873,8
67%

67%

67%

63%

63%

63%

8%

20%

18%

4%

12%

14%

65-79
8 620
20
145
75
25
20
-25
-15
75
15
80
9 035

80-84
1 705
20
15
60
75
85
115
105
20
60
10
2 270

85+
1 625
50
15
30
25
25
35
25
65
75
80
2 050

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos (juni 2018)

2019 (föreg prognos)
2020 ny prognos
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Förskola
1-5
3 615
-135
65
60
35
75
50
35
10
0
-10
3 800

Fritids Grundskola Gymnasie
6-12
6-15
16-18
4 965
6 945
1 925
65
125
35
80
145
60
70
105
50
10
80
50
10
80
50
10
65
25
35
15
70
50
55
60
70
55
55
65
75
-15
5 430
7 745
2 365

Demografipeng, tkr per år

Justering 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-14 209
6 841
6 315
3 684
7 894
5 263
3 684
1 053
0
-1 053

1 016
1 251
1 094
156
156
156
547
782
1 094
1 016

9 103
10 559
7 646
5 826
5 826
4 733
1 092
4 005
4 005
5 462

2 961
5 076
4 230
4 230
4 230
2 115
5 922
5 076
4 653
-1 269

-1 129
23 727
19 285
13 896
18 106
12 267
11 245
10 915
9 752
4 156

789
5 719
2 958
986
789
-986
-592
2 958
592
3 155

2 161
1 621
6 484
8 105
9 186
12 428
11 347
2 161
6 484
1 081

5 685
1 705
3 411
2 842
2 842
3 979
2 842
7 390
8 527
9 096

8 635
9 045
12 853
11 934
12 817
15 421
13 598
12 510
15 603
13 332

7 506
32 772
32 139
25 829
30 923
27 689
24 843
23 425
25 355
17 488

Demografipeng, tkr ackumulerat

Justering 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-14 209
-7 368
-1 053
2 631
10 525
15 788
19 471
20 524
20 524
19 471

1 016
2 267
3 361
3 518
3 674
3 830
4 377
5 159
6 253
7 270

9 103
19 662
27 308
33 134
38 959
43 693
44 785
48 790
52 795
58 257

2 961
8 037
12 266
16 496
20 726
22 841
28 763
33 839
38 491
37 222

-1 129
22 598
41 883
55 779
73 884
86 151
97 396
108 312
118 064
122 220

789
6 508
9 466
10 452
11 241
10 255
9 663
12 621
13 213
16 368

2 161
3 782
10 267
18 372
27 558
39 986
51 334
53 495
59 979
61 060

5 685
7 390
10 801
13 643
16 486
20 465
23 308
30 698
39 225
48 321

8 635
17 680
30 534
42 467
55 284
70 706
84 304
96 814
112 417
125 749

7 506
40 278
72 417
98 246
129 169
156 857
181 701
205 125
230 481
247 969
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Tjänsteskrivelse
2019-12-27

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
Protokoll från Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-12-05.
Protokoll från Kommunala rådet för äldre 2019-12-05.
Dok. 303114
Byggstart Norra Drottninggatan, projekt Kungsgatan etapp 2
2019/846
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i Uddevalla
kommunfullmäktige efter avgången ledamot Glenn Patriksson (S).
2019/886
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige efter
avgången ersättare Taisir Ali Kassem (S).
2018/658
Per Byding föreslår i ett medborgarförslag att utreda kostnad och möjlighet för att
anlägga en ny enkelriktad utfart från Äsperöd. Förslaget innebär en dragning från
Österled och Rosenhälls äldreboende till en anslutning till Ramserödsmotet. Enligt
samhällsbyggnadsnämnden finns det, i den fördjupade översiktsplanen, en utpekad
avlastningsväg vid norra delen av Västgötavägen. Utpekandet innebär att det finns en
ambition för genomförandet men en utredning måste ske innan. I samband med
detaljplanen för Rydingsberg ser man över trafikförbättrade åtgärder, förbättringar för
oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägar och åtgärder i korsningen
Sigelhultsvägen/Västgötavägen. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget
besvarat.
2019/621
Medborgarförslag om att göra ett utegym i Hogstorp på Stationsvägens grusplan. Förvaltningen
arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att
kartlägga iordningsställda platser för spontana möten och aktivitet. Kultur och
fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget och beslutar att

Dnr KS

2020/00001

Tjänsteskrivelse
2019-12-27

detta skall ingå som ett underlag i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att
kartlägga och utveckla ytor för spontana möten och aktiviteter i Uddevalla kommun.
Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget som besvarat.

2019/0734
Ett medborgarförslag har inkommit från Claes Gustafsson om att tända och öppna
Rimnershallen för allmänheten några kvällar i veckan för att uppmuntra allmänheten till att
röra på sig. Förslaget innebär också att det ska vara kostnadsfritt och att vem som helst ska
kunna gå dit för att springa eller motionera. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå
förslaget om att låta Rimnershallen och Rimnersvallen vara upplysta och tillgängliga
kostnadsfritt några kvällar i veckan med anledning av en alltför hög driftkostnad och
energianvändning vid anläggningarna.
2019/628
Ett medborgarförslag har inkommit från Joakim Hedlund om att investera i
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och social hälsa genom att erbjuda naturliga
mötesplatser och aktivitetsytor för alla åldrar.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kartläggning av behovet av hälsoutjämnande
insatser i form av aktiva mötesplatser samt förvaltningens påbörjade samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen angående mindre mötesplatser för fysisk aktivitet
medför att kultur och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla och erbjuda
aktiva mötesplatser. I detta arbete ingår dialog med olika målgrupper. Detta medför att
kultur och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad
som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med
kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess utveckling.
Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020.
2019/676
Rakel Edh föreslår i ett medborgarförslag att anlägga en innovativ lekplats på den tomma
ytan vid korsningen Kålgårdbergsgatan samt Kungsgatan, fastighet Åberg 16. Uddevalla
kommun äger inte fastigheten. Nuvarande fastighetsägare, Fastighets AB Åberg 16,
planerar att ansöka om bygglov för att kunna bebygga fastigheten. I och med detta kommer
kommunen inte inleda en förvärvsdiskussion. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
2019/471
Medborgarförslag från Markus Klittvall om trygg och säker väg till och från
Sommarhemsskolan har inkommit. I medborgarförslaget nämns särskilt gångvägen mellan
skolan och Färövägen respektive Svarvaregatan. Denna gångväg vinterväghålles inte. Att
vinterväghålla sträckan skulle förbättra möjligheten att gå mellan Sommarhemsskolan och
Kapelle på ett tryggt sätt. Med de besparingskrav som Samhällsbyggnadsförvaltningen står
inför finns inte utrymme att utöka vinterväghållningen. Förbättringar behöver också göras
på Sommarhemsvägen där gångvägen söderifrån ansluter. Här saknas en ordnad
gångpassage över Sommarhemsvägen. En åtgärd på Sommarhemsvägen bedöms rymmas
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inom budget år 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt
Samhällsbyggnadsförvaltningen att anordna en säker gångpassage på Sommarhemsvägen
där gångbanan från Färövägen ansluter, att övriga förslag beaktas i kommande
prioriteringar och att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
2019/591
I sitt medborgarförslag föreslår Lars Gösta Ohlin att parkeringsrutor målas på
Bävergiljan samt att det sätts upp en skylt med information om vilka parkeringsregler
som gäller på gatan. I slutet av gatan finns en tydligt skyltad vändplats med förbud mot
att parkera. Kommunens parkeringsvakter skriver ofta ut parkeringsanmärkning på
fordon som parkerat i vändplatsen. Om man som fastighetsägare upplever problem med
att bilar parkerar för nära ens utfart kan det ofta hjälpa att sätta upp skyltar vid utfarten,
på grindstolpe eller liknande, som uppmärksammar trafikanter på utfarten. Detta
ansvarar fastighetsägaren själv för. I nuläget anser inte Samhällsbyggnadsförvaltningen
att det finns behov av att måla parkeringsrutor på Bävergiljan, utan en första åtgärd bör
vara att fastighetsägaren skyltar upp sin utfart.

2019/00933
Angående Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China Railway
Construction Company.
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar till
kommunens revisorer och att uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på
Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser.
KS 2019/462
Ett medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. har inkommit om att kommun arrangerar
ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna har inkommit till
kommunen. 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. Utöver ovanstående har kommunstyrelsen nyligen,
2019-10-30, fattat beslut om att införa särskilda medborgardialoger på Kontaktcenter.
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.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 14 januari 2020 14:33
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Bättre belysning vid övergångsställe
Ditt medborgarförslag:
Hej,
jag föreslår att bättre/starkare belysning sätts upp vid övergångsstället på Göteborgsvägen vid
utfarten från ICA Kvantum. Då är det större chans för bilister som kör där att upptäcka när
gångtrafikanter och/eller cyklister ska ta sig över övergångsstället. Som det är nu så syns
gångtrafikanter väldigt dåligt då de ofta saknar reflexer och det är en stor olycksrisk.
Dagens datum:
200114
Namn:
Marika Fjellsson

Medborgarförslagets ärende:
Specialteam för sexualundervisning i skolorna.
Ditt medborgarförslag:
På skolverkets hemsida står det:
"I grundskolan ansvarar rektor för att undervisningen om sex och samlevnad involveras i olika
ämnen".
"Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och
ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp
inom många kurser och ämnen".
Utifrån en utbildningsdag, år 2018, som hölls i Barnahusets regi, som handlade om "Vad gör porren
med våra barn"?, väcktes hos mig en stor frustration och många tankar om att saker och ting måste
förändras för våra barns och samhällets skull. Just den dagen blev en enorm ögonöppnare för mig.
Efter detta har jag fått ytterligare kunskap om hur det ser ut från flera olika forum.
Det viktigaste jag tog till mig under utbildningsdagen var att den pornografi som idag finns och som
ses av flest är oerhört grov, aggressiv, våldsam och nedvärderande av kvinnor. Det finns idag
ingenting som egentligen kan kallas för mjukporr, det är idag som vi ser och hittar i vanliga filmer på
Tv:n. Så har utvecklingen sett ut.
Forskning har visat att pojkar i snitt är 11,5 – 12 år när de aktivt börjar söka efter porr. För flickor är
snittåldern 13 år. En tredjedel av de unga konsumerar porr flera gånger i veckan medan ca 11% gör
det dagligen. Med ett enkelt litet knapptryck på datorn eller Ipad:en hamnar man lätt in på de allra
grövsta porrsidorna eftersom många av sidorna även använder sig av sökordsoptimering så att barn
lätt och/eller av misstag skall kunna ramla in i porrens värld.
Genomgående upplever fler flickor än pojkar att porr sätter press på dem men såklart påverkas både
pojkar som flickor av att se denna grova pornografi. Det blir något som är ”normalt”.
Exempel på vad barn, enkelt och gratis, kan hitta i sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer och
som är fem vanliga återkommande inslag i den lättillgängliga nätporren (som står att läsa på
porrfribarndom.se är):
•
Gagging: penis trycks långt ner i kvinnans hals så att hon hulkar och har svårt att
andas.
•
Strypgrepp, smisk och örfilar
•
Ass-to-mouth: penis penetrerar först anus och förs sen in i munnen.
•
Double Penetration: Kvinnan penetreras av flera män samtidigt, ibland en analt och en
vaginalt, ibland två vaginalt eller två analt på samma gång.
•
Förnedrande språk: Det är vanligt att kvinnor kallas “sluts, whores, cunts, nasty
bitches” m.m.
I en undersökning med ett slumpmässigt urval på 50 av de 275 mest sålda och hyrda pornografiska
filmerna i USA innehöll 89.8 % av samtliga scener någon form av aggression. Sexistiskt kränkande
språk riktat mot flickor, såsom ”hora”, ”slampa”, och ”fitta” förekom i 46 % av scenerna, och fysisk
aggression såsom slag, gagging och strypning förekom i så mycket som 88.2 % av scenerna. Endast
9.9 % innehöll kyssar, skratt, omfamningar, smekningar eller verbala komplimanger.
Detta är alltså inte något extremt utan mycket vanligt förekommande!
På många grundskolor finns det fortfarande inget porrfilter. Varför??

Detta var en liten bakgrund till min motion.
Vi vuxna måste prata mer med våra barn om pornografi, om vad som är okej och inte okej att göra
mot någon annan, om samtycke och förväntningar, om kroppens privata områden, integritet o.s.v.
Föräldrar behöver prata med sina barn om saker som rör detta men ibland är det bättre och lättare
för barnen/ungdomarna att prata med andra som inte är mamma och pappa. Skolan har ju också
redan en skyldighet att undervisa i sex och samlevnad.
Jag är dock övertygad om att det finns utvecklingsområden kring detta i skolans värld och som vi kan
läsa på Skolverkets hemsida så involveras sex och samlevnad i olika ämnen och att kunskapsområdet
vilar på flera lärare. Lärare…! Vem vill prata med sin lärare om saker som rör den egna kroppen, om
frågor som rör grov våldspornografi o.s.v.?! Hur många lärare känner sig bekväma nog att göra detta
på ett sätt som blir naturligt och äkta och som genererar till att eleverna vågar fråga och diskutera
dessa svåra och pinsamma ämnen/områden på ett bra sätt?
Jag vill att det tillsätts ett specialteam i kommunen som är inriktat mot att bedriva
sexualundervisning i skolorna, i alla de kommunala skolorna. Man skulle kunna ha helklass, grupper,
till exempel kill- och tjejgrupper med lite olika teman o.s.v. En del saker vill kanske tjejerna prata om
och sälla frågor kring då inte killarna är närvarande och vise versa. Teamet ska bestå av personer
(gärna manliga och kvinnliga) som skall vara intresserade, kunniga samt verkligen tycka om att prata
med barn/ungdomar om detta ämne och som vågar ta jobbiga/”pinsamma” ord i sin mun, kunna
prata med ungdomar på ungdomars vis och tycka det är roligt att få riktigt utmanande frågor. Barn
och ungdomar känner direkt om den vuxne är bekväm i att prata om dessa frågor. Man skulle kunna
börja tidigt i åldrarna och börja prata på en lämplig nivå om kroppens privata delar och om vad man
får och inte får göra, att man får säga nej o.s.v. till att högre upp i åldrarna börja prata mer detaljerat
och om mer ”känsligt” och avancerat innehåll.
Jag är övertygad om att ett team, som regelbundet och varje dag, jobbar med sexualundervisning och
denna typ av frågor, och som själva valt att arbeta med detta, är 100 gånger mer bekväma i rollen än
en vanlig ämneslärare i grundskolan som bara gör detta någon gång ibland. Som elev kanske man
heller inte är helt bekväm med att prata om detta ämne med sin/sina lärare som man sedan skall
möta i korridoren, på mattelektionen eller i annat ämne.
Jag tycker att jag kan se ett enormt behov av att utöka kunskapen och dialogen med våra barn och
ungdomar kring frågor som rör sexualitet, samtycke, våldssex och förnedring av flickor/kvinnor.
Jag yrkar därmed på att Uddevalla kommun tillsätter ett Specialteam med inriktning
sexualundervisning i skolorna i Uddevalla kommun.
Tänkbara vinster med denna satsning?
•
Mycket högre kvalitet på sexualundervisningen.
•
Lärarnas tid besparas och kan användas till annat.
•
Förebyggande arbete mot bl.a. brott och annan utsatthet relaterade till sexuellt våld
och därmed minskat psykiskt lidande på flera plan.
För att öka sin kunskap kring dagens ”mainstream”-pornografi finns flera bra sidor på nätet, bl.a:
https://porrfribarndom.se/
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningenom-porr-och
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1. Sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den kommersiella
pornografin; redan för 10 år sen visade cirka 90 % av scenerna i de
populäraste pornografiska filmerna i USA fysisk aggression (Bridges et al.
2010, 1075–77). Verbala aggressioner förekom också i 48.7 % av alla scener,
oftast med skällsord som ”bitch” och ”slut” (ibid., 1077). Utöver aggression
förekom till exempel så kallad ass-to-mouth i 41 % av alla scener – det vill
säga att en kvinna utför oralsex på en man direkt efter att han penetrerat
henne analt (ibid., 1074).
2. Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och
söker det mer extrema (se Zillman & Bryant 1986), vilket kan förklara varför
aggressioner och mer extrema inslag uppfattats ha ökat på senare år i
pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa ihop fragment från
olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var omöjligt att hitta en
pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, förnedring eller våld
(Check & Guloien 1989, 163) – något som också visar på den minimala
efterfrågan på ”alternativ” jämställd pornografi.
3. Konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör med
statistisk signifikans män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva
samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor
(s.k. våldtäktsmyter), vilket ny forskning som analyserat närmare 50 års
experimentella och naturalistiska kvantitativa studier på sambandet mellan
pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor visar (för metastudier se t.ex.
Wright, Tokunaga, & Kraus 2016; Allen et al. 1995a; 1995b; Hald, Malamuth, &
Yen 2010; för analytiska litteraturgenomgångar och stora enkätundersökningar
se t.ex. Malamuth, Addison, & Koss 2000; Foubert, Brosi, & Bannon 2011).
Detta bekräftas av Unizons kvinnojourer som i kontakt med kvinnor som
utsatts för mäns våld har erfarenheten att porren utgör en katalysator och
inspiration till mäns sexuella aggressioner och negativa attityder till kvinnor
4. Psykologer har visat att konsumenter tenderar att kategorisera kvinnor
som endera promiskuösa eller asexuella, ”horor” eller ”Madonnor”, och den
kommersiella pornografin förstärker sådana intryck av promiskuitet vilket
därefter blir en måltavla för aggressioner samt tas som intäkt för att trivialisera
mäns våld mot kvinnor; dessa psykologiska processer förklarar varför
ickevåldspornografi ger upphov till liknande konsumtionseffekter som
våldspornografin gör (se Zillman & Weaver 1989, 109–21; Leonard and Taylor
1983). I simulerade våldtäktsrättegångar med personer som sett vanlig

ickevåldspornografi under några veckor rekommenderar dessa hälften så
långa fängelsestraff jämfört med kontrollgruppen (Zillman & Bryant 1982, 17
tbl.3; jfr. Zillman & Weaver 1989, 115–21 & tbl.4.3, efter korttidsexponering).
5. Pornografikonsumerande män har rapporterats vara mer sexuellt
våldsamma och kontrollerande än misshandlande män som inte
rapporterats konsumera pornografi i flera enkätstudier där kvinnor på
kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta (Simmons, Lehmann, &
Collier-Tenison 2008; Shope 2004; Cramer et al. 1998). Liknande kunskaper
har sedan länge framhållits i offentliga hearings i USA av olika praktiker (polis,
åklagare, behandlare, kvinnojourer m.m.) som vittnat (se t.ex. Massachusetts
Hearing 1992; Att’n General 1986, 197–223; Indianapolis Hearing 1984;
Minneapolis Hearing 1983).
6. Män som använder mer pornografi är också statistiskt mer benägna att
köpa sex än andra män (se t.ex. Monto & McRee 2005, 515, 520–23; Farley
et al. 2011, 374). Flera nyare kvantitativa intervjustudier visar att en majoritet
sexköpare vill att prostituerade personer ska imitera pornografi som de sett
och som andra kvinnor inte ställer upp på (se t.ex. Farley et al. 2015, 13; 2011,
374; Durchslag & Goswami 2008, 12–13). En studie i Kambodja som öppet
ställde frågor om detta fann att många sexköpare tvingar prostituerade
personer att tåla gruppvåldtäkter, analsex, eller andra ”stilar” som sexköparna
sett i pornografi (Farley et al. 2012, 26–31). Offentliga utredningar i både
Sverige och USA har tidigare rapporterat om bl.a. gruppvåldtäkter som
animerats av pornografikonsumtion och pornografiproduktion (SOU 1995:15 s.
96–97; Att’n General 1986, 204). Det finns opålitliga studier som försöker dra
slutsatser om pornografins effekter utifrån aggregerad statistik om antal
anmälda sexbrott (för kritik, se Malamuth & Pitpitan 2007, 138-41; Kingston &
Malamuth 2011). Anmälningar är emellertid inte att likställa med
brottsprevalens. Anmälningar påverkas av fler variabler än de som påverkar
individer, särskilt över tid när det sker många samhällsförändringar. Det skulle
inte vara oväntat om anmälningar av sexuella övergrepp minskade i och med
ökningen i tillgång och konsumtion av pornografi, eftersom ju mer pornografi
som existerar desto mer normaliserat blir sexuella övergrepp (jfr Waltman
2014, 129-38).
7. Över 30 års kunskap visar hur pornografer utnyttjar social utsatthet för
att rekrytera medverkande. Inte oväntat har forskning och rapporter sedan
tidigare visat hur populationen som utnyttjas för att medverka i pornografi delar
samma demografiska karaktäristika som dem som utnyttjas i prostitution
generellt: till exempel svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen,
erfarenheter från fosterhem och hemlöshet (t.ex. Att’n General 1986, 242). En
nyare studie av kvinnliga medverkande i pornografiska produktioner som
jämfördes med en demografiskt matchad kontrollgrupp från Kalifornien fann
således att 21 % av de medverkande jämfört med 4 % av kontrollgruppen
uppgav att de förflyttats till fosterhem av myndigheter; 37 % av de
medverkande jämfört med 13 % av kontrollgruppen uppgav att de ”tvingats” till
sex (forced sex) före 18 års ålder; samt 24 % av de medverkande jämfört med
12 % av kontrollgruppen uppgav att deras hushåll fick socialbidrag (Grudzen et
al. 2011, 641–42).

8. Pornografiproduktion tycks vara minst lika skadlig som annan
prostitution. Ofta befinner sig medverkande aktörer i prostitution, vilket en
studie av 854 prostituerade personer i nio länder i där 2/3 uppvisade
posttraumatiska stressyndrom (PTSD) i nivå med vårdsökande
Vietnamveteraner och tortyroffer (Farley et al. 2003, 44–48, 56)[1] är ett bra
exempel på. Inte mindre än 49 % av samtliga 854 hade svarat att de utnyttjats
i pornografi, och just dessa personer diagnosticerades med ”signifikant mer
svåra symptom” av PTSD än de andra 51 % gjorde (Farley 2007, 146, 422
n.298). Pornografin förstärker därmed skadeverkningarna i prostitutionen –
något som också avspeglas i de många våldsamma och förnedrande filmerna
(se ovan).
9. Cirka två tredjedelar av unga män i Sverige och liknande länder tycks
regelbundet se pornografi från några gånger i månaden till dagligen; som
kontrast tycks över tre fjärdedelar unga kvinnor inte se pornografi regelbundet
alls, och de som ser gör det i betydligt mindre utsträckning än män (se
Waltman 2014, 33–36, forskningssammanfattning).
10. En majoritet av svenska kvinnor vill ha mycket starkare reglering av
pornografi, i stort sett nolltolerans, och hälften av USA:s kvinnor vill
detsamma (se t.ex. Rohdén, Nyman, & Edström 2012, 116; Lykke & Cohen
2015; jfr Johansson & Habul 2006, om unga väljare). Tillsammans med vad vi
vet om pornografins skadeverkningar innebär den höga prevalensen av
pornografikonsumtion bland unga män att det varje dag skapas en ny
generation män med starkare tendenser till sexuella aggressioner och attityder
som främjar och trivialiserar mäns våld mot kvinnor – en utveckling som är
absolut nödvändig att motverka för att ha en chans att realisera ett jämställt
samhälle.
Mer information om pornografins konsekvenser för utövandet av sexuellt
våld, dess koppling till prostitution samt analys av rättspolitiska förslag
finns i rapporten Porr och prostitution, http://unizon.se/aktuellt/porr-ochprostitution (http://unizon.se/aktuellt/porr-och-prostitution)
Del två i rapporten är skriven av fil.dr. Max Waltman som skrivit
doktorsavhandlingen The Politics of Legal Challenges to Pornography:
Canada, Sweden, and the United States (Waltman 2014).
Gail Dines dokumentär Pornland - hur porrindustrin kapat vår sexualitet
finns att se på: www.unizon.se/pornland (http://www.unizon.se/pornland)
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[1] Andra studier i Sydkorea, Sweiz, Kanada och Mexiko, visar att även när
ytterligare faktorer som ger upphov till PTSD kontrollerats för (t.ex. misshandel,
utomhus/inomhusprostitution m.m.) kvarstår en statistiskt signifikant korrelation
med prostitution som sådan (Choi et al. 2009, 935–36, 942, 945–46; Rössler et
al. 2010, 150; Bagley & Young 1987, 21–23; Farley et al. 2004, 49; om
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Bli månadsgivare

Vi arbetar för att:
Porrfilter och porrkritiska samtal ska införas i alla skolor.
Operatörer ska erbjuda porrfilter till barnfamiljer utan extra kostnad.
Föräldrar ska få kunskap om hur man tar porrsnacket med sina barn

PORRSNACKET

våldsam porr finns ett klick bort i nästan varje barns
mobiltelefon. Här får du experttips om hur du pratar med
ditt barn om porr, hur du installerar porrfilter och hur du ska
göra för att få med dig andra föräldrar. Tillsammans kan vi
höja säkerheten i hela klassen, basketlaget och
kompisgänget och se till att barnen inte exponerar eller

utsätter varandra.

Klicka på ikonerna nedan - där finns experttips och enkla
filmer bl.a. för hur du kan ha ett åldersanpassat
porrsnack med barn och hur du fixar porrfilter!

1. PRATA MED DITT BARN
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2. SKAFFA PORRFILTER
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3. KROKA ARM

HUR pÅvERKAs BARN AV
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"'Vad gör man när t¡e¡en slutar : , r r,,
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.,' Det frågade êh ,,Ì, :,,
när vi pratade om porr."
- Skolkurator & författare,
Ann Fagerberg Embretsén
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"Enligt porren ska
av
tjejens kropp utan att frågao alltså bli en
' ."
, ofta med våld o-ch
- Samtalsledare, ungdomsjouren
1000 möjligheter, Mikis Kanakaris
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För cirka 10 år sen blev stora delar av nätporren gratis och
barn fick i större utsträckning tillgång t¡ll digitala redskap så
som egna smartphones. Därmed ökade risken att många

barns primära sexualundervisningen blir nätporren
blir det den enda, på grund av brister i skolans

- ibland

undervisning på området. Vad kan det leda till?
Läs mer

Eva Röse: "Jag blev förtvivlad när min son exponerades

för nätporr"

Eva Röse: "Jag ble^,* fürtvfu'la¡l när nrin sorr exporrer arles

näQxrr''
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skådespelâren Eva Röse är ambassadör för po¡rfri
barndoms nya kampanj ochberättat om nät henn€s egen
son exponerades föt nåtporr,

rnamas chefredaktör Louise Bratt: "Därför behöver du
prata om porr med ditt barn"
marnas chelþedaktär Louise Brath DärfÌir behöver du prata om

porrrnerldittharn

Kolla in Maria Ahlins Ted talk här.

Let's Talk Porn I Maria Ahlin I TEDxGöteborg

Boka en föreläsning med Porrfri Barndom här

Vi samarbetar med
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Medborgarförslagets ärende:
Padeltennis bana
Ditt medborgarförslag:
Mitt förslag är att med kommunala medel anlägga en utomhusbana för padeltennis. Sporten är
Sveriges snabbast växande sporter och lämpar sig för alla åldrar. Då de banor som finns i kommunen
är inomhus är timhyran relativt hög. Jag är övertygad om att en möjlighet till gratis spel för
kommunens invånare hade varit mycket positiv. Ett förslag till placering är vid tennisplanen på
Kurveröd.
Dagens datum:
2020-01-15

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 22 januari 2020 19:14
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Habiliteringsersättning LSS
Ditt medborgarförslag:
Mitt medborgarförslag är att Habiliteringsersättningen inom LSS daglig verksamhet skall höjas. Den
är idag på 45kr/dag om man inte äter lunch på sin dagliga verksamhet. Ersättningen är för låg, alla
personer inom LSS har inte samma diagnoser eller problematik. Jag har en förvärvad hjärnskada som
jag fått i vuxenålder, jag har två barn jag skall försörja förutom mig själv och jag skall på detta betala
mina räkningar, busskort, mat mm. Jag upplever det som att vi som har daglig verksamhet arbetar för
att få lunch och detta motiverar inte många. Om habiliteringsersättningen höjs och dessutom betalas
som timpeng kommer fler personer med daglig verksamhetsbeslut motiveras att vilja gå till sin
sysselsättning. Under juli-december var ersättningen höjd till 90 kr, detta var bättre än de nuvarande
45kr dock är 90kr fortfarande lågt men ändå bättre än dagens ersättning. Ersättningen som den är nu
skapar ångest hos många då man utför ett viktigt arbete men inte upplever att man tas på allvar eller
uppskattas av kommunen då man inte får betalt för sitt arbete.
Dagens datum:
2020-01-22

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 23 januari 2020 18:32
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Basketplan
Ditt medborgarförslag:
Vi i ljungskile anser att en installation av en basketplan centralt i ljungskile skulle vara perfekt
eftersom vi nu endast har möjlighet att utöva tennis och fotboll. Därför anser jag att en basketplan
skulle hjälpa oss i detta samhälle att utvecklas och må bättre genom träning. Det är även en bra
aktivitet för ungdomar som uppskattas av elever på både Linnea och Ljungskileskolan. Därför anser vi
att en basketplan skulle vara perfekt för vårt samhälle. Vad gäller plats så finns det en övergiven
vårdcentral som är perfekt placerad.
https://www.basket.se/globalassets/svenska-basketbollforbundet/dokument/tavling/nyabasketlinjer.pdf
https://www.supermoney.com/cost-build-an-outdoor-basketball-court/
Dagens datum:
1/23/2020
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lf you're a basketball enthusiast, building an outdoor basketball court
can be a dream come true. But lf you,re

not careful about your budget, it can also be a nightmare. Understandlng what
costs go lnto your basketball

court can help you create a budget you can afford.

Get Competing Personal Loan Offers In Minutes
compare rates from multiple vetted lenders, Discover your lowest eligible rate.

Get Personalized Rates(https://app.supermoney.com/loan/)
It's quick, free and

won't huÊ your credlt scorer

How much does an outdoor basketball court cost?
For some, a concrete slab and a hoop may be enough. But if you wðnt a premium
court, you might need to
h¡re a contractor' The total cost varies dependinþ on what materlals
and speclfications you choose. Jake
Angrisano of Matéflex(http://www.mateflex.com4

breaks down the costs of each component.
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Estimated cost of an outdoor basketball court
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ts

E€tlmatêd Cost

slab

$19,000

EE

coun matsrlãl

$9,000

@

Hoop

Sl,ooo

Ðre

GamE llnês

ssoo

Âl
lâ

New conctêtê

Labor costs

$350/dây
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Concrete

Login

Matéflex doesn't pour concrete, so you'd need to hire a local contractor to do it. According to

Homewyse(https://wwwhomevwse.com/services/cost-to-install-concrete-pad.html),

this will cost roughly $7
to $8 per square foot. That means a half basketball court (47 by 50 feet) would cost up to g1B,80O to pour.

Court mater¡al
For a basic outdoor court, Matéflex's basic polypropylene tiles are one square foot each and cost $3.90
ôpiece. A half basketball court would cost 99,165.

Hoop
The cost of your basketball hoop, according to Angrisano, will depend on how b¡g you want the backboard
and the hoop extension to be. "The outdoor, adjustable, permanently installed hoop cost can range
anywhere from approximately 91,000 to g1JSO,,' he says.

Game lines
It costs $300 to paint the game lines.

Labor costs
Matéflex charges $35O per day for labor and an extra $300 per day for travel. However, you can save a lot of
money by investing some sweat equity ¡nto your court and doing it yourself.
"The installation timeline depends on the size of the project, number of game lines, and a few other
variables," says Angrisano. "However, a full-size basketball court with four able-bodied workers should be
able to be installed in a single day."

Upgrades
lf you want to go with more than the basic options, you can add additional features or upgrade the materials.

Some potential upgrades Angrisano notes include:
A full 72-lnch glass backboard
Extra gôme lines for other sports (e.g., tennis, volleybêll, badmlnton, etc.)

Adjustable net system for other sports
Premlum tile and other materials

ln total, a basic half-basketball court will run you roughly $3O,OOO to install

Tips for saving money on an outdoor basketball court
Building an outdoor basketball coud isn't cheap, but there are things you can do to bring down the costs.

DIY
The main way to cut costs is to do some or all of the construction on your own. The biggest portion of the

concrete installêt¡on, for example, is the labor costs. Do¡ng

¡t

yourself(https://www.supermoney.com/5o-best-

diy-life-hacks-house-didnt-know-needed4 can save you thousands of dollars.
Also, Matéflex allows you to buy its tiles without the instêllation cost. You can even paint the lines yourself.
The more you do on your own, the cheaper it'll be.

Sign Up

Explore

Shop around

Login

Matéflex isn't the only outdoor basketball court contractor out there. There may even be several local
contractors that can do the job. Before choosing one, compare multiple options to make sure you're getting

the best quality and the best deal.

Financing your outdoor basketbail court
Even if you do most of the work on your own, building an outdoor basketball couft can cost thousands of
dollars. lf you don't have that kind of cash lying around, you'll need to think about your financing options.
Consider the following options:

Use a credit card
lf your credit is good, you may qualify for a large enough line of credit to cover your expenses. Some credit

cards even offer introductory interest-free periods

- usually six to 18 months. Thls lets you avoid interest
while paying off the costs over time. Just be sure to fin¡sh paying before the grace period is up. After it ends,
interest rates will spike.
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All court lines (black lines on the attached diagram) shall be 0,05 m in width.
All red and dotted lines are just auxiliary lines that indicate correct measures.

A3 1:100

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 11 januari 2020 03:45
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Övergångsställe Kampenhof-Kungsgatan
Ditt medborgarförslag:
Vid detta övergångsställe som vi använder varje dag, händer det väldigt ofta att fotgängare går över
vid rött ljus. Varför går det inte att få dessa ljussignaler att synkroniseras, så man hinner över - som
det är nu kommer man bara till mitten.
Detta har varit på samma sätt i över 20 år - måste det hända en allvarlig olycka innan någon/några
tar tag i detta.
De som har svårt att gå, ex. går med rollator, måste kunna ta sig över under tiden trafikljuset är
grönt. Folk stressar ju hela tiden och då blir det irritation, från både bilförare, och även forgängare.
Jag kan ibland undra om jag är den enda som ser när det slår om från "röd gubbe till grön, jag kan stå
ensam och vänta - alla andra har redan gått. Det händer ofta att folk springer rakt ut i vägen och
bussar får tvärnita, vilket säkert inte är trafiksäkert, eller hur.
Hur ni ska lösa dett problem vet inte jag men det vore bra om ni tar upp det på nästa möte.
pensionären
Dagens datum:
2020 01 11

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

