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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 29 september 

2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare 

Dnr KS 303472  
Förslag Camilla Johansson (C) måndagen den 4 oktober kl. 09:00. 

 

2.  Muntligt information på kommunstyrelsens sammanträde 

Dnr KS 314185  
 
Information från Samordningsförbundet Väst 
 
 
Information om förslag till vätgastankstation i Uddevalla 
 
 
Information om förslag till vision för stadsutveckling kring Bäveån 
 
 
Information om Uddevalla kommuns delårsbokslut per augusti 2021 
 
 
Information om riskhanteringsplan för Uddevalla enligt  
översvämningsdirektivet 
 
 
 

Beredning inför kommunfullmäktige 

 
 
 
Kl. 11:00-11:20 
Gudrun Emilsdottir 
 
Kl. 11:20-11:40 
Peeter Päts 
 
Kl. 11:40-12:00 
Patrik Petré 
 
Kl. 13:00-13:20 
Bengt Adolfsson 
 
Kl. 13:20-13:50 
Stephanie 
Hellstrand & Håkan 
Alexandersson, 
Länsstyrelsen i 
Västra Götalands 
län 

3.  Avtal om aktieöverlåtelse m.m. avseende fastigheten Anegrund 10, 

Mattssongruppen AB 

Dnr KS 2021/00511  
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Föredragningslista Föredragande 

4.  Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Dnr KS 2021/00493  
 

5.  Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och 

Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande av nytt 

stadshus i Uddevalla  

Dnr KS 2021/00475  

 

6.  Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 

Dnr KS 2021/00307  
 

7.  Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa utsläpp 

Dnr KS 2021/00342  
 

8.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) 

om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångebanan till Lane 

Fagerhult 

Dnr KS 2021/00172  

 

9.  Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 

kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 

Dnr KS 2021/00270  
 

10.  Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda 

Dnr KS 2020/00613  
 

11.  Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och förskolan 

Kreatören 

Dnr KS 2021/00462  
 

12.  Hyreskontrakt för förskolan Kreatören, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB 

Dnr KS 2021/00446  
 

13.  Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt samverkansavtal 

med Hemsö Fastighets AB 

Dnr KS 2021/00445  
 

14.  Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen, svar på återremiss 

Dnr KS 2021/00365  
 

15.  Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för 

iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele 

Dnr KS 2021/00060  
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Föredragningslista Föredragande 

16.  Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 

Dnr KS 2021/00366  
 

17.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

31 augusti 2021 

Dnr KS 2021/00013  
 

18.  Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Dnr KS 2021/00454  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

19.  Utredning av möjligheterna till ställplats för campingfordon vid 

Skeppsviken, förslag att avsluta uppdraget 

Dnr KS 2018/00350  
 

20.  Uppföljning av initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS   

Dnr KS 2020/00624  
 

21.  Remiss från Västra Götalandsregionen om regional fysisk planering 

PBL- VGR som regionplaneorgan RS 2021-01146 

Dnr KS 2021/00200  
 

22.  Samråd från Länsstyrelsen om riskhanteringsplan för Uddevalla enligt 

översvämningsdirektivet  

Dnr KS 2021/00304  
 

23.  Remiss från Energimarknadsinspektionen angående 

koncessionsärende 2020-102295, luftledning från Skogen till Kolhättan 

Dnr KS 2021/00428  
 

24.  Justering av kommunbidrag 2021 

Dnr KS 2020/00718  
 

25.  Justering av kommunbidrag 2022 

Dnr KS 2021/00486  
 

26.  Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla  

Dnr KS 2021/00383  
 

27.  Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda de organisatoriska, 

ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 

organisation gällande samhällsbetalda resor 

Dnr KS 2019/00932  

 

28.  Val till personalutskottet efter Rolf Jonsson (L) 

Dnr KS 2021/00470  
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Föredragningslista Föredragande 

29.  Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen 

Dnr KS 2021/00305  
 

30.  Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal,  

omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1.  

Dnr KS 2021/00474  
 

31.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 

Dnr KS 2021/00005  
 

32.  Information från kommundirektören 2021 

Dnr KS 2021/00004  
 

33.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Dnr KS 2021/00002  
 

34.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Dnr KS 2021/00003  
 

 
Information om distansdeltagande m.m. 

Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att endast låta sig 
representeras av en fysiskt närvarande ledamot. Distansdeltagande godkänns under 
förutsättning att det sker från anvisade rum i stadshuset i enlighet med antagna 
bestämmelser för distansdeltagande i kommunstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
sekreteraren. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 
doftande hygienartiklar. 
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Handläggare 
Strateg, stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Avtal om aktieöverlåtelse avseende fastigheten Anegrund 10, 
Mattssonföretagen 

Sammanfattning 
Kommunen har sedan några år tillbaka fört förhandlingar om övertagande av fastigheten 
Anegrund 10 med ägaren Mattssonföretagen i Uddevalla AB. Detta i syfte att exploatera 
marken för bl.a. bostäder. 
 
En uppgörelse har nu nåtts, villkorat av godkännande av kommunfullmäktige, för att 
kunna genomföra en aktieöverlåtelse avseende fastigheten. Affärsupplägget innebär att 
Mattssonföretagen kommer att sälja in fastigheten Anegrund 10 till ett nytt bolag, vars 
aktier kommunen kommer att köpa. Kommunen kommer att ta över aktiebolaget och få 
tillträde till marken fem-sex år efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
Fram till och med tillträdesdagen ansvarar Mattssonföretagen genom sitt bolag för 
mark, byggnader och hyresgäster, såsom sker idag, men också ansvar för att på egen 
bekostnad avveckla hyresgästerna från fastigheten. Vid tillträdesdagen får kommunen 
marken med dess historia, tomma byggnader och inga hyresgäster. Exploateringen kan 
därmed sättas i gång direkt med rivning av byggnader, sanering, stabilisering av marken 
m.m. 
 
Under tiden 2022–2027 har kommunen möjlighet enligt avtalet att genomföra 
nödvändiga kompletterande undersökningar och förberedelser för att säkerställa 
ansvarsutredning, eventuella markbidrag, utarbetande och beslut av en ny detaljplan för 
bostäder och lokaler samt eventuella utökade markundersökningar. Denna affär ger 
också möjlighet att se stadsdelen söder om Bäveån i sin helhet och ta fram ett 
planprogram, motsvarande det som görs nu för norra sidan Bäveån. Detta skapar en god 
framförhållning för exploatering, nya samhällsfastigheter, nya GC-stråk, vägar, 
skyfallsleder och utformning av ett översvämningsskydd. 
 
Uppgörelsen innebär att kommunen förvärvar aktierna till ett pris om 107,5 mkr, varav 
25 mkr betalas när godkännande av affären har vunnit laga kraft och resterande 
betalningar av köpeskilling och fastighetsbolagets skulder till säljaren vid tillträdet. 
Samtidigt tecknas ett pantavtal med innebörden att kommunen får aktierna i det nya 
fastighetsbolaget i pant som säkerhet för den erlagda delbetalningen. 
 
Kommunen har avsatt över 1 mdkr i investeringsplanen för de kommande 10 åren för 
åtgärder i form av förstärkning av kajer och översvämningsskydd i området runt 
Bäveån. Målet för egenfinansiering av investeringar är 30 procent, resterande del 
lånefinansieras. Det innebär en ökad finansiell belastning på kort sikt, men skapar en 
förutsättning för planerad stadsutveckling, vilket bedöms ge intäkter på längre sikt. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 
Aktieöverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Mattsson Fastigheter i Uddevalla 
AB avseende aktierna i Grundbulten 101021 AB (U.N.T. Anegrund Fastigheter AB), 
med bilagor. 
Karta, fastigheten Anegrund 10. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Mattsson 
Fastigheter i Uddevalla AB avseende aktierna i Grundbulten 101021 AB (U.N.T. 
Anegrund Fastigheter AB), 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov besluta om ändrad tidpunkt i enlighet med 
avtalets villkor i punkt 4.2. 

Ärendebeskrivning 

Stadens utveckling västerut – områdesplan för Bäveån 
Under lång tid har diskussioner förts hur kommunen kan planera för en utveckling av 
staden och bygga fler bostäder väster om den befintliga staden. När områdesplan för 
Bäveån antogs hösten 2016 var det ett nytt startskott för det stadsutvecklingsprojekt 
som pågick 2017–2019. Prioriterat var att få rådighet över Anegrund 10.  

Området Anegrund 
Tillsammans med Mattssonföretagen genomfördes omfattande undersökningar av 
marken som miljöföroreningar, markstabilitet och hydrogeologiska undersökningar. Tre 
värderingar genomfördes också under denna tid för att klarlägga om det fanns en 
möjlighet att bygga bostäder och lokaler ur ett ekonomiskt perspektiv. Syftet var att 
tillsammans se på hela området, dvs fastigheterna Anegrund 10 och kommunens 
fastigheter inklusive Anegrund 9. Förhandlingar om överlåtelse inleddes, men 
avslutades då parterna ej kunde enas om markvärdet. Uppdaterade värderingar gjorde 
också under 2019/2020.  

Förhandlingar och uppgörelse om aktieöverlåtelse samt pantavtal 
Kommunen har fortsatt förhandla om förvärv av fastigheten som omfattar flera 
befintliga byggnader, i vilka finns ett stort antal hyresgäster, varav en som tillhör 
Mattssonföretagens koncern. Planerna är att fastigheten ska ingå i ett större projekt för 
exploatering av marken för främst bostäder. Nuvarande byggnader ska rivas inom 5–10 
år, beroende på detaljplanearbete, marknadsläge med mera. Under denna period skulle 
kommunen komma att bli hyresvärd. 
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Det har diskuterats två alternativa sätt för förvärvet; köp av fastigheten (mark) eller köp 
av fastigheten indirekt (aktier) efter s.k. paketering i bolag. Mattssonföretagen har krävt 
att det skulle ske genom det sist nämnda alternativet. I synnerhet Mattssonföretagens 
inkomstskatt på vinsten av försäljningen av fastigheten gör att det alternativet blir det 
ekonomiskt förmånligaste alternativet för en överlåtelse totalt sett. 
 
Efter genomförd teknisk besiktning har framkommit att byggnaderna är i väsentligt 
sämre skick än förutsatt. Kommunen kan/vill därför inte under den tänkta 
övergångsperioden vara ägare av byggnaderna och hyresvärdför hyresgästerna, ens om 
Mattssonföretagen skulle ges förvaltningsuppdraget för fastigheten. Det innebär att 
överlåtelse av fastigheten inte kan ske nu. Parterna sökte därför alternativa sätt att träffa 
överenskommelse om affären.  
 
Det föreslagna alternativet är att kommunen genom avtal avseende förvärv av 
fastighetsbolaget säkerställer framtida åtkomst till fastigheten, medan 
Mattssonföretagen under en övergångsperiod fortsätter bedriva förvaltningen av 
fastigheten, men lägger fastigheten Anegrund 10 i ett eget bolag. Mattssonföretagen 
kommer att under tiden ha ansvar för att alla hyresgäster avvecklas. När förvärvet av 
aktierna i bolaget fullföljs är verksamheten inom Anegrund 10 är avslutad genom att 
hyresgästerna är avflyttade och byggnaderna tömda på de verksamhetsanknutna 
inventarierna. Säljare av aktierna är ett nybildat fastighetskoncernbolag, Mattsson 
Fastigheter i Uddevalla AB, medan moderbolaget utställer garanti för säljarens 
förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet till förmån för kommunen. 
Aktieöverlåtelseavtalet innehåller bestämmelser om att part ska ersätta andra partens 
skada för det fall part bryter mot förpliktelser enligt avtal med vissa minimibelopp 
(viten).  
 
Uppgörelsen innebär att kommunen förvärvar aktierna med Anegrund 10 till ett pris om 
107,5 mkr, varav 25 mkr av köpeskillingen betalas när godkännande av affären har 
vunnit laga kraft och resterande betalningar vid tillträdet. I en bolagsaffär fördelar sig 
”kostnaden” mellan köpeskilling och betalning av bolagets skulder till säljaren, vilka 
slutliga belopp fastställs i samband med tillträdet, beroende på fastighetens bokförda 
värde, det egna kapitalets och skuldens storlek. Samtidigt tecknas ett pantavtal vilket 
innebär att säljaren pantsätter aktierna i fastighetsbolaget som äger Anegrund 10, dels 
som säkerhet för dess skyldighet att återbetala den del av köpeskillingen som 
kommunen erlägger efter godkännandebeslutet vunnit laga kraft för det fall säljaren 
överträder bestämmelse i aktieöverlåtelseavtalet och detta leder till att tillträdet  inte 
äger rum, dels som säkerhet för kommunen rätt till ersättning för skada med anledning 
av säljarens bristande fullgörande av dennes förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet. 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 
Nyligen har ett ytterligare vägledande dokument tagits fram för beslut, som ännu 
tydligare visar behovet av att kommunen får rådighet över hela området söder om 
Bäveån, - vision för stadsutveckling kring Bäveån. Detta är en utveckling av 
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områdesplanen, där nya trafikanalyser genomförts, skyfallsåtgärder, 
gestaltningsprogram, koppling till nya översiktsplanens riktningar och det sociala 
samspelet mellan människor och miljö. Fokus har varit att se helheten avseende 
attraktivitet, tillgänglighet, trygghet och hållbar samhällsplanering. 

Ekonomiska aspekter på förvärvet 
Kommunen har avsatt över 1 mdkr i investeringsplanen för de kommande 10 åren för 
åtgärder i form av förstärkning av kajer och översvämningsskydd i området runt 
Bäveån. Målet för egenfinansiering av investeringar är 30 procent, resterande del 
lånefinansieras. Det innebär en ökad finansiell belastning på kort sikt, men skapar en 
förutsättning för planerad stadsutveckling, vilket bedöms ge intäkter på längre sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg, stadsutveckling 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 
Mattssonföretagen i Uddevalla AB 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



Lantmäteriet; Uddevalla kommun;  ; Väs tvatten AB

Utskriven 2021-09-21

Anegrund 10
 

1:3000

o

50 0 50 100 150 200 250 [m]

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan.
Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.

Skala



Proforma BR Anegrund Fastighets AB
BR efter förvärv fastighet

Tillgångar
Byggnad och mark 20,386,227 Stämpelskatt 2,476,985
Företagskonto 25,000 Skattemässigt restvärde 17,909,242
Summa tillgångar 20,411,227 20,386,227

EK och Skulder
Aktiekapital 25,000
Skuld till koncernföretag 17,909,242
Skatteskulder 2,476,985
Summa EK och skulder 20,411,227

Köpeskillingsberäkning Anegrund Fastighets AB Avräkning på tillträdesdagen
Anegrund

Aktiepris 89,638,773
Lösen av skuld i Anegrund 17,909,242

Överenskommen uträknad köpeskilling för aktierna Total likvid 107,548,015
Fastighetens värde 110,000,000
Tillkommer aktiekapitalet 25,000
Fastighetsvärde i BR -20,386,227
Summa köpeskilling för aktierna 89,638,773

Bilaga 1.P - Proformabalansräkning



 

Bilaga 1.K -  Koncerninternt Överlåtelseavtal   

 

KÖPEKONTRAKT AVSEENDE UDDEVALLA ANEGRUND 10 

Detta Köpekontrakt (”Avtalet”) har nedan angivet datum (”Avtalsdagen”) träffats mellan: 

MATTSSONFÖRETAGEN I UDDEVALLA AKTIEBOLAG, org.nr 556107-8675, 
(”Säljaren”); och 

GRUNDBULTEN 101021 AB (U.N.T. ANEGRUND FASTIGHETS AB), org.nr 
559320-8993, (”Köparen”).  

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

BAKGRUND 

A. Säljaren är ägare till fastigheten Anegrund 10 i Uddevalla kommun, nedan kallad 
”Fastigheten”.   

B. Köparen är ett av Säljaren indirekt helägt dotterbolag.  

C. Säljaren önskar på de villkor som framgår av detta Avtal sälja Fastigheten till Köparen och 
Köparen önskar köpa Fastigheten från Säljaren. 

D. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal. 

1. ÖVERLÅTELSE OCH KÖPESKILLING 

1.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen på nedan angivna villkor. 

1.2 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 17 909 242 kronor (”Köpeskillingen”).  

1.3 Köpeskillingen ska erläggas på Tillträdesdagen (såsom definierad i punkt 2.2 nedan) 
genom att Köparen till Säljaren överlämnar en av Köparen utställd revers motsvarande 
Köpeskillingen.  

2. TILLTRÄDESVILLKOR OCH TILLTRÄDE 

2.1 Säljarens skyldighet att fullgöra transaktionen i enlighet med detta Avtal är villkorad av att 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar att godkänna Uddevalla kommuns 
förvärv av Köparen från Mattsson Fastigheter i Uddevalla Aktiebolag, org.nr 556263-4344, 
(ett av Säljaren helägt dotterbolag) och att sådant beslut har vunnit laga kraft senast den 31 
december 2021. Om tillträdesvillkoret enligt denna punkt 2.1 inte (i) har uppfyllts senast 
den 31 december 2021 eller (ii) Säljaren skriftligen avstått från att göra villkoret gällande 
senast den 31 december 2021, ska detta Avtal automatiskt upphöra att gälla med omedelbar 
verkan.  

2.2 Med förbehåll för vad som anges i punkt 2.1 ovan ska Köparen, mot erläggande av 
Köpeskillingen, tillträda Fastigheten den dag som infaller tre (3) vardagar efter att 
tillträdesvillkoret i punkt 2.1 ovan har uppfyllts (”Tillträdesdagen”). 



 Bilaga 1.K -  Koncerninternt Överlåtelseavtal   2(5) 

 

2.3 Vid tillträdet på Tillträdesdagen ska Parterna vidta följande åtgärder: 

(a) Köparen ska erlägga Köpeskillingen enligt punkt 1.3 ovan. 

(b) Säljaren ska, efter det att Köpeskillingen erlagts i sin helhet i enlighet med 
punkt 1.3 ovan, till Köparen utfärda köpebrev avseende Fastigheten och till 
Köparen överlämna övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. Säljaren 
ska därjämte till Köparen på Tillträdesdagen överlämna övriga handlingar 
hänförliga till Fastigheten av betydelse för Köparen (dock undantaget handlingar 
som Parterna överenskommer om ska överlämnas på ett särskilt förvaltartillträde). 
Om Säljaren efter Tillträdesdagen erhåller handlingar hänförliga till Fastigheten av 
betydelse för Köparen ska Säljaren utan oskäligt dröjsmål vidarebefordra dessa till 
Köparen. 

2.4 Parterna åtar sig att ingå, utfärda och överlämna de dokument, intyg och övriga 
avtalshandlingar, och att vidta samtliga övriga åtgärder, som är nödvändiga för att 
fullborda överlåtelsen av Fastigheten enligt detta Avtal. 

3. KOSTNADER OCH INTÄKTER 

3.1 De kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från Fastigheten 
som belöper på tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Säljaren. De 
kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från Fastigheten som 
belöper på tiden från och med Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. 

3.2 Parterna ska på Tillträdesdagen låta verkställa avläsning av vatten-, fjärrvärme- och 
elförbrukning avseende Fastigheten. Parterna ska på Tillträdesdagen dessutom upprätta 
sedvanlig likvidavräkning per Tillträdesdagen avseende de poster som då kan regleras. 
Saldot enligt likvidavräkningen ska regleras i samband med Köpeskillingens erläggande. 
Om kostnad eller intäkt som rätteligen skulle ha intagits i likvidavräkningen uppkommer 
eller blir känd först efter Tillträdesdagen, ska Parterna utan dröjsmål upprätta en 
kompletterande avräkning, varvid saldot genast ska erläggas till den berättigade Parten. 

4. SÄLJARENS GARANTIER 

4.1 Säljaren garanterar på Tillträdesdagen att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare av 
Fastigheten och att inga pantbrev avseende Fastigheten efter Tillträdesdagen är 
pantförskrivna. 

4.2 Föreligger brist i ovan angiven garanti ska Köparen kompenseras med en krona för varje 
krona som Köparen lidit skada, kostnad eller förlust.  

4.3 Krav som grundar sig på ovan angiven garanti ska för att få göras gällande framföras 
skriftligen till Säljaren senast sex (6) månader efter Tillträdesdagen. 

5. INGA ANDRA GARANTIER OCH FRISKRIVNING 

5.1 Köparen är medveten om sin undersökningsplikt och har beretts tillfälle att genomföra en 
besiktning av Fastigheten. Köparen har således haft möjlighet att skaffa sig kännedom om 
Fastigheten och, i förekommande fall, på denna uppförda byggnaders ålder och skick.  
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5.2 Med undantag för vad som uttryckligen garanteras i punkt 4, överlåter Säljaren Fastigheten 
i befintligt skick och Köparen avstår härmed från alla krav mot Säljaren avseende fel eller 
brister i Fastigheten av vad slag de än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive 
miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister. 
Köpeskillingen för Fastigheten har fastställts med beaktande av detta och det avtalas 
särskilt att köplagen (1990:931) och annan tillämplig lag inte ska vara tillämplig på detta 
Avtal.  

6. AVTAL M.M. 

6.1 Överlåtelsen enligt detta Avtal sker med förbehåll för, och Köparen åtar sig att överta, 
Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt för Fastigheten ingångna hyresavtal, servituts-, 
arrende- och nyttjanderättsavtal. Parterna ska inhämta respektive motparts samtycke till 
partsbytet i erforderliga fall. Parterna ska därutöver i anslutning till Tillträdesdagen föra en 
dialog och överenskomma om hanteringen av de service- och driftsavtal som är hänförliga 
till Fastigheten.  

6.2 Utöver vad som anges i punkt 6.1 ovan är Fastigheten belastad med de inskrivningar och 
andra belastningar som framgår av detta Avtal jämte dess bilagor, inklusive bifogade 
utdrag ur fastighetsregistret, Bilaga 6.2. 

7. MERVÄRDESSKATT 

7.1 Säljaren är frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt avseende uthyrning på Fastigheten. 
Köparen övertar från och med Tillträdesdagen Säljarens skattskyldighet avseende 
Fastigheten samt Säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt 
hänförlig till Fastigheten enligt 8a kap 12 § första stycket mervärdesskattelagen (”ML”).  

7.2 Säljaren ska på Tillträdesdagen till Köparen utfärda en handling enligt 8a kap 15 § ML 
avseende Fastighetens mervärdesskattesituation på Tillträdesdagen. Köparen ska kvittera 
mottagandet av denna handling. Säljaren förbehåller sig rätten att ställa ut kompletterande 
handlingar i enlighet med vad som stadgas i 8a kap 15 § andra stycket ML.  

7.3 Köparen ska före Tillträdesdagen ha ansökt hos Skatteverket om registrering för 
mervärdesskatteplikt enligt ML. 

8. FÖRSÄKRING 

8.1 Säljaren svarar för att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen. 

8.2 Skulle Fastigheten före eller på Tillträdesdagen drabbas av brand eller annat försäkringsfall 
som ej är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska köpet trots detta fullföljas, varvid Köparen, mot 
erläggande av avtalad köpeskilling, inträder i Säljarens rätt till försäkringsersättning. Det 
åvilar Säljaren att underrätta försäkringsgivaren om att Köparen inträder i Säljarens rätt till 
försäkringsersättning.  

8.3 Av Köparen uppburen försäkringsersättning eller försäkringsersättning vidarebefordrad av 
Säljaren till Köparen enligt punkt 8.2 ovan ska utgöra Köparens enda kompensation för 
den inträffade skadan.  
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9. STÄMPELSKATT OCH LAGFART 

9.1 Köparen ska bära den stämpelskatt som uppkommer med anledning av Köparens förvärv 
av Fastigheten. 

9.2 Köparen ska söka lagfart på sitt förvärv av Fastigheten så snart som möjligt efter 
Tillträdesdagen, varvid det noteras att Köparen har för avsikt att i samband därmed begära 
uppskov med erläggande av stämpelskatt enligt 32a § lag om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter.  

10. ÖVRIGT 

10.1 Ändringar eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och ska undertecknas av Parterna 
för att vara giltiga. 

10.2 Part har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan att 
först ha inhämtat den andra Partens skriftliga samtycke. 

11. TVIST 

11.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

11.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras vid allmän domstol. . 

 

[signatursida följer] 
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

Ort: Ort: 
Datum: Datum: 
 

MATTSSONFÖRETAGEN I GRUNDBULTEN 101021 AB (U.N.T. 
UDDEVALLA AKTIEBOLAG ANEGRUND FASTIGHETS AB) 
 

________________________ _______________________ 
Namn: Namn: 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

________________________ _______________________ 
Namn: Namn: 

 

BILAGOR 

Bilaga 6.2 Fastighetsregisterutdrag 



 

     

 

 

Bilaga 1.D - Datarumsmaterialet 
Se separat USB-minne 



Slutlig version 
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och 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
 
 
 
 
 
 

avseende aktierna i GRUNDBULTEN 101021 AB (U.N.T. ANEGRUND FASTIGHETS AB) 
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Detta AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL har nedan angivet datum (”Avtalsdagen”) träffats mellan: 

(1) Mattsson Fastigheter i Uddevalla Aktiebolag, org.nr 556263-4344, med adress Gustaf 
Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla (”Säljaren”); och 

(2) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, med adress 451 81 Uddevalla, genom 
Kommunstyrelsen, (”Köparen”).  

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

BAKGRUND 

A. Säljaren äger samtliga aktier i Grundbulten 101021 AB (u.n.t. Anegrund Fastighets AB), 
org.nr 559320-8993, (”Bolaget”). 

B. Bolaget har senast på Avtalsdagen ingått ett koncerninternt överlåtelseavtal avseende 
förvärv av fastigheten Uddevalla Anegrund 10 (”Fastigheten”). Bolaget kommer att 
tillträda Fastigheten i samband med Kommunens godkännande av detta Avtal enligt 
punkt 4 nedan. 

C. Säljaren hyr idag ut kommersiella lokaler för kontors- och industriändamål inom 
Fastigheten till ett antal hyresgäster, i enlighet med vad som närmare framgår av 
Hyresavtalen (såsom definierade i punkt 1 (Definitioner)). Efter Tillträdet (såsom 
definierat i punkt 1 (Definitioner)) avser dock Köparen omvandla Fastighetens användning 
och utveckla bostäder inom Fastigheten. Parterna har därför kommit överens om att, på sätt 
som närmare beskrivs nedan i detta Avtal, Säljaren fram till Tillträdet ska avveckla 
Hyresavtalen och avflytta befintliga hyresgäster inom Fastigheten, varvid Köparen ska 
tillträda en tomställd Fastighet. Parterna är således överens om att Säljaren fram till 
Tillträdet, på sätt som närmare beskrivs nedan i detta Avtal, är den Part som (i) ska ansvara 
för relationen med hyresgästerna enligt Hyresavtalen och tillse att de avflyttar från 
Fastigheten samt (ii) ska svara för samtliga kostnader och åtaganden i förhållande till 
hyresgästerna enligt Hyresavtalen.  

D. Säljaren önskar sälja Aktierna (såsom definierade i punkt 1 (Definitioner)), och därmed 
Fastigheten, till Köparen och Köparen önskar köpa Aktierna, och därmed Fastigheten, från 
Säljaren. 

E. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal. 

1. DEFINITIONER 

I detta Avtal ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den 
betydelse som framgår nedan. 

”Aktiebolagslagen” avser aktiebolagslagen (2005:551). 

”Aktierna” avser samtliga 250 aktier i Bolaget. 

”Avtalet” avser detta aktieöverlåtelseavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda 
ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 11.2 (Ändringar och tillägg). 

”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal. 
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”Belastning” avser inteckning, hypotek, panträtt, säkerhetsöverlåtelse eller annan säkerhet 
utställd till säkerhet för någon Persons, inklusive Bolagets, förpliktelser. 

”Betalningsdag” avser ett datum som infaller inom tio Vardagar från det datum då 
Tillträdesbokslutet, den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga Skulden slutligen 
fastställts. 

”Bolaget” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt. 

”Datarumsmaterialet” avser de dokument som gjorts tillgängliga för Köparen, dess 
Närstående eller dess rådgivare i ett fysiskt datarum (innefattande skriftliga svar på (i) så 
kallade Q&A-frågor, och (ii) uppföljande frågor från Köparen med anledning av dennes 
due diligence-undersökning av Fastigheten) i samband med transaktionen i enlighet med 
detta Avtal och som är inkluderade i Bilaga 1.D. Det noteras dock att Bilaga 1.D inte 
innehåller (i) de lokalhyresavtal och (ii) de arrendeavtal med externa arrendatorer som 
gäller avseende Fastigheten och som gjorts tillgängliga för Köparen, dess Närstående och 
dess rådgivare i det fysiska datarum som avses ovan, utan endast en uppräkning av nämnda 
avtal. Parterna är oaktat detta överens om att nämnda avtal ska anses ingå i definitionen av 
”Datarumsmaterialet”, men överlämnas till Köparen först i samband med det 
överlämnande av dokumentation som ska ske enligt punkt 9.11 nedan.   

”Fastigheten” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt. 

”Föroreningar” definieras i punkt 9.2.3.1. 

”Garantierna” avser Säljarens garantier i punkt 7 (Säljarens garantier). 

”Hyresavtalen” avser de lokalhyresavtal och de arrendeavtal med externa arrendatorer 
som per Avtalsdagen gäller avseende Fastigheten. För undvikande av oklarhet noteras att 
samtliga hänvisningar i detta Avtal till hyresgäster enligt Hyresavtalen även ska innefatta 
arrendatorer som arrenderar yta enligt de arrendeavtal som gäller avseende Fastigheten.  

”Jordabalken” avser jordabalken (1970:994). 

”Koncerninternt Överlåtelseavtal” avser det avtal genom vilket Bolaget har förvärvat 
Fastigheten, Bilaga 1.K.  

”Köparen” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Köplagen” avser köplagen (1990:931). 

”Miljöbalken” avser miljöbalk (1998:808). 

”Nya Detaljplanen” definieras i punkt 9.2.4.1.  

”Närstående” avser, med hänsyn till en Person, en annan Person som, från tid till annan, 
direkt eller indirekt kontrollerar (eller gemensamt med annan Person kontrollerar), 
kontrolleras av eller står under gemensam kontroll av sådan förstnämnd Person, varvid 
”kontroll” i detta sammanhang avser förmågan att direkt eller indirekt bestämma 
inriktningen av en Persons verksamhet, oavsett om detta sker genom ägande eller på annat 
sätt, och termen ”kontrollera” ska ha en betydelse som överensstämmer med det 
föregående. 

”Oberoende Revisor” definieras i punkt 6.1.4(b). 
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”Pantavtalet” definieras i punkt 3.3.3 nedan. 

”Parterna” avser Säljaren och Köparen. 

”Person” avser varje fysisk och juridisk person, myndighet, domstol och varje annan enhet 
som har rättskapacitet, förutom Bolaget. 

”Preliminär Skuld” avser Bolagets skulder (inklusive upplupen ränta) till Säljaren 
och/eller extern långivare, såsom uppskattade i Proformabalansräkningen och justerad 
enligt den Uppdaterade Proformabalansräkningen. 

”Preliminär Köpeskilling” definieras i punkt 3.1.1 (Preliminär Köpeskilling). 

”Proformabalansräkningen” avser en proformabalansräkning för Bolaget innehållande 
en uppskattning av Bolagets finansiella ställning vid Tillträdet och en beräkning av 
Preliminär Köpeskilling i enlighet med punkt 3.1.1, Bilaga 1.P. 

”Redovisningsprinciperna” avser god redovisningssed i Sverige.  

”Ränta” avser ränta beräknad med en basränta bestående av noteringen för STIBOR 3 
månader på Tillträdesdagen med ett tillägg av 2 procentenheter årligen (där beräkningen 
baseras på faktiskt antal dagar och ett år om 360 dagar). 

”Serviceavtalen” avser alla underhålls-, leverans-, drifts-, skötsel-, och andra serviceavtal 
avseende Fastigheten.  

”Skada” avser direkt förlust som faktiskt drabbat Köparen eller Bolaget), inkl. skäliga 
kostnader avseende arbete och ombuds arbete med tvist eller annat förfarande gentemot 
myndighet eller tredje man.  

”Skatt” avser alla direkta och indirekta skatter, källskatter och avgifter, inklusive, men inte 
begränsat till, inkomstskatt, mervärdesskatt, sociala avgifter, källskatter och fastighetsskatt 
och eventuell ränta, skattetillägg eller straffavgift därpå. 

”Slutlig Skuld” avser Bolagets skulder (inklusive upplupen ränta) till Säljaren och/eller 
extern långivare, såsom fastställda i Tillträdesbokslutet. 

”Slutlig Köpeskilling” definieras i punkt 3.1.2 (Slutlig Köpeskilling). 

”såvitt Säljaren känner till” avser den faktiska kunskap som Daniel Lundgren och 
Kristoffer Mattsson har på Avtalsdagen.  

”Säljaren” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Tillträdet” avser fullbordandet av de åtgärder som framgår av punkt 5.2. 

”Tillträdesbokslutet” avser en balansräkning avseende förhållandena i Bolaget vid 
Tillträdet samt en resultaträkning för Bolaget avseende perioden från och med dagen efter 
bokslutsdagen för den senaste årsredovisningen fram till Tillträdet, båda upprättade i 
enlighet med Redovisningsprinciperna samt punkterna 3.1.2 (Slutlig Köpeskilling) och 6 
(Tillträdesbokslut).  

”Tillträdesdagen” definieras i punkt 5.1. 
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”Tillämplig Lag” avser lag, förordning eller föreskrift tillämplig på endera av Parterna 
eller Bolaget. 

”Tredjepartsrapporter” avser samtliga dokument och rapporter avseende Fastigheten 
eller Bolaget som är framställda av annan Person än Säljaren och dennes Närstående, 
inklusive, men ej begränsat till, sådana dokument och rapporter i Datarumsmaterialet.  

”Uppdaterade Proformabalansräkningen” avser den uppdaterade 
proformabalansräkning som upprättas 15 Vardagar innan Tillträdesdagen enligt punkt 3.4. 

”Uppskjuten Skatt” avser skatt hänförlig till Fastigheten som ett resultat av att 
Fastighetens skattemässiga restvärde är lägre än det Överenskomna Fastighetsvärdet. 

”Vardag” avser dag (förutom lördag och söndag) då kommersiella banker i Sverige har 
öppet för allmän bankverksamhet (ej enbart för banktjänster via telefon och internet). 

”Överenskommet Fastighetsvärde” avser 110.000.000 kronor. Det noteras härvid att det 
är Parternas gemensamma bedömning att Överenskommet Fastighetsvärde, med hänsyn 
tagen till Fastighetens utvecklingspotential, strategiska läge och Köparens befintliga 
rådighet över angränsande område, är marknadsmässigt fastställt.  

”Överlåtelsebegränsningar” avser option, warrant, förköpsrätt, hembudsrätt eller 
liknande rättighet. 

2. ÖVERLÅTELSE 

På de villkor som framgår av detta Avtal överlåter Säljaren Aktierna, och därmed indirekt 
Fastigheten, till Köparen och förvärvar Köparen Aktierna, och därmed indirekt 
Fastigheten, från Säljaren, tillsammans med samtliga rättigheter knutna till Aktierna. 

3. KÖPESKILLING OCH SKULD  

3.1 Preliminär Köpeskilling och Slutlig Köpeskilling 

3.1.1 Den preliminära köpeskillingen för Aktierna är 89 638 773 kronor (”Preliminär 
Köpeskilling”), och har beräknats med utgångspunkt i Proformabalansräkningen och 
utifrån den beräkningsgrund och de principer som ska tillämpas vid framräkningen av den 
Slutliga Köpeskillingen samt kommer att innan Tillträdesdagen justeras i samband med den 
Uppdaterade Proformabalansräkningen enligt punkt 3.4 nedan.  

3.1.2 Den slutliga köpeskillingen för Aktierna ska motsvara summan av: (i) Bolagets eget kapital 
enligt Tillträdesbokslutet; och (ii) skillnaden mellan (a) det Överenskomna 
Fastighetsvärdet och (b) Fastighetens bokförda värde enligt Tillträdesbokslutet (”Slutlig 
Köpeskilling”). Uppskjuten Skatt, i den mån den inte är hänförlig till underskottsavdrag, 
ska inte reducera den Slutliga Köpeskillingen och i den utsträckning Uppskjuten Skatt 
inkluderats i Tillträdesbokslutet så ska den inte reducera eget kapital vid beräkningen av 
den Slutliga Köpeskillingen, medan uppskjuten skatt som är hänförlig till 
underskottsavdrag ska reducera eget kapital vid beräkningen av den Slutliga 
köpeskillingen.  

3.1.3 Den Slutliga Köpeskillingen ska fastställas i enlighet med punkt 6.1 (Upprättande av 
Tillträdesbokslut) och skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och den Slutliga 
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Köpeskillingen ska regleras i enlighet med punkt 6.2 (Justering av Preliminär 
Köpeskilling). 

3.1.4 Det noteras att Parterna är överens om stämpelskatt som uppkommer med anledning av 
Bolagets förvärv av Fastigheten ska bäras av Säljaren, i enlighet med vad som närmare 
framgår av punkt 9.10 nedan. 

3.2 Preliminär Skuld och Slutlig Skuld 

3.2.1 Den Preliminära Skulden uppgår till 17 909 242 kronor. 

3.2.2 Den Slutliga Skulden ska fastställas i enlighet med punkt 6.1 (Upprättande av 
Tillträdesbokslut) och skillnaden mellan den Preliminära Skulden och den Slutliga Skulden 
ska regleras i enlighet med punkt 6.3 (Justering av Preliminär Skuld). 

3.3 Betalning av den Preliminära Köpeskillingen och säkerhet 

3.3.1 Parterna är överens om att den Preliminära Köpeskillingen ska erläggas av Köparen 
etappvis i enlighet med vad som anges nedan.  

(i) 25 000 000 kronor ska erläggas av Köparen till Säljaren inom tre (3) 
Vardagar från det datum då villkoren i punkt 4.1 och 4.3 nedan har 
uppfyllts, genom överföring till av Säljaren anvisat konto. Till styrkande 
av att villkoret i punkt 4.3 har uppfyllts ska Säljaren tillhandahålla 
Köparen kopia på (i) köpebrev, och (ii) lagfartsansökan.  

(ii) Resterande del av den Preliminära Köpeskillingen ska erläggas av 
Köparen till Säljaren i enlighet med vad som anges i punkt 5.2(a) nedan.  

3.3.2 Vid Köparens överträdelse av någon bestämmelse i detta Avtal som leder till att Tillträdet 
inte äger rum förverkas 10 000 000 kronor av den Preliminära Köpeskillingen som erlagts 
enligt punkt 3.3.1(i) ovan, utan begränsning av Säljarens rätt till ersättning från Köparen 
för eventuell skada överstigande nämnda belopp.  

3.3.3 Som säkerhet för Säljarens återbetalning av den del av den Preliminära Köpeskillingen 
som erlagts enligt punkt 3.3.1(i) ovan vid Säljarens överträdelse av någon bestämmelse i 
detta Avtal som leder till att Tillträdet inte äger rum ska Säljaren i samband med Köparens 
betalning pantsätta Aktierna till förmån för Köparen enligt villkor som närmare framgår av 
Bilaga 3.3.3 (”Pantavtalet”).  

3.4 Uppdaterad Proformabalansräkning 

Säljaren ska senast femton (15) Vardagar före Tillträdesdagen upprätta en uppdaterad 
Proformabalansräkning, vilken ska tillställas Köparen. Parterna är överens om att den 
Preliminära Köpeskillingen och den Preliminära Skulden som ska erläggas respektive 
återbetalas på Tillträdesdagen ska baseras på innehållet i den uppdaterade 
Proformabalansräkningen.  

4. VILLKOR 

4.1 Köparens skyldighet att fullfölja transaktionen i enlighet med detta Avtal är villkorad av att 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar att godkänna överlåtelsen enligt detta 
Avtal och att sådant beslut har vunnit laga kraft senast den 31 december 2021.  
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4.2 Om villkoret i punkt 4.1 ovan inte har uppfyllts senast den 31 december 2021, och Parterna 
inte skriftligen har kommit överens om ny tidpunkt för villkoret, ska detta Avtal upphöra 
att gälla med omedelbar verkan från nämnda datum. Om detta Avtal upphör att gälla enligt 
denna punkt 4.2 ska Parterna inte ha något ytterligare ansvar gentemot varandra under 
detta Avtal.  

4.3 Köparens skyldighet att fullfölja transaktionen i enlighet med detta Avtal är vidare 
villkorad av att Bolaget förvärvat och senast 10 Vardagar efter uppfyllandet av villkoret i 
punkt 4.1 tillträtt Fastigheten enligt det Koncerninterna Överlåtelseavtalet samt sökt lagfart 
på förvärvet. Säljaren ska tillhandahålla Köparen kopia på (i) köpebrev och (ii) 
lagfartsansökan till styrkande av att så har skett. Om villkoret i denna punkt 4.3 inte har 
uppfyllts senast 30 Vardagar efter uppfyllandet av villkoret i punkt 4.1, och Parterna inte 
skriftligen har kommit överens om ny tidpunkt för villkoret, ska detta Avtal upphöra att 
gälla med omedelbar verkan från nämnda datum. Om detta Avtal upphör att gälla enligt 
denna punkt 4.3 ska Parterna inte ha något ytterligare ansvar gentemot varandra under 
detta Avtal.   

5. TILLTRÄDE 

5.1 Tillträdet ska ske på Mannheimer Swartlings kontor i Göteborg på en första Vardag efter 
månadsskifte som infaller någon gång mellan (i) fem (5) år, och (ii) fem (5) år och sex (6) 
månader efter uppfyllandet av villkoret i punkt 4.1 ovan (”Tillträdesdagen”). 
Tillträdesdagen ska fastställas genom att Säljaren senast fyra (4) år efter uppfyllandet av 
villkoret i punkt 4.1 ovan skriftligen meddelar Köparen dag för Tillträdesdag. Köparens 
skyldighet att genomföra Tillträdet på nämnda dag är dock villkorat av att samtliga 
hyresgäster senast då har avflyttat från Fastigheten. Om samtliga hyresgäster på 
Fastigheten inte har avflyttat senast på den dag som Säljaren meddelat Köparen enligt 
denna punkt 5.1 har Köparen att välja mellan att antingen (i) genomföra Tillträdet och 
innehålla ett belopp om tre (3) miljoner kronor av den Preliminära Köpeskilling som 
säkerhet för det vite som avses i punkt 10.1.2 nedan, eller (ii) bestämma ett nytt datum för 
Tillträdesdag, förutsatt att sådant datum infaller senast fem (5) år och sex (6) månader efter 
uppfyllandet av villkoret i punkt 4.1 ovan. Parterna är således överens om att 
Tillträdesdagen ska infalla (och Tillträde därmed ske) senast fem (5) år och sex (6) 
månader efter uppfyllandet av villkoret i punkt 4.1 ovan (oaktat om samtliga hyresgäster på 
Fastigheten då har avflyttat eller ej). För det fall samtliga hyresgäster på Fastigheten inte 
har avflyttat senast fem (5) år och sex (6) månader efter uppfyllandet av villkoret i punkt 
4.1 ska Köparen äga rätt till ett vite från Säljaren i enlighet med vad som närmare beskrivs 
i punkt 10.1.2 nedan.  

5.2 På Tillträdet ska följande åtgärder genomföras i angiven ordning: 

(a) Köparen ska betala den Preliminära Köpeskillingen, med avdrag för sådan del av 
den Preliminära Köpeskillingen som redan erlagts enligt punkt 3.3.1(i) ovan och i 
förekommande fall med avdrag för sådant belopp som innehålls enligt punkt 5.1 
ovan, genom överföring av kontanta medel till av Säljaren anvisat konto;  

(b) Köparen ska tillse att den Preliminära Skulden återbetalas på Bolagets vägnar 
genom överföring av kontanta medel till av Säljaren anvisat konto; 

(c) Säljaren ska (i) tillse att Bolagets styrelse för in Köparen som ägare till Aktierna i 
Bolagets aktiebok, och (ii) överlämna den uppdaterade aktieboken till Köparen; 
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(d) Säljaren ska överlämna alla icke pantsatta fysiska pantbrev till Köparen och släppa 
alla icke pantsatta elektroniska pantbrev avseende Fastigheten och, om tillämpligt, 
överlämna en skriftlig leveransförbindelse till Köparen utställd av nuvarande 
panthavare avseende alla pantsatta fysiska och elektroniska pantbrev avseende 
Fastigheten; 

(e) Säljaren ska överlämna en generalfullmakt i original till Köparen utställd på de 
personer Köparen utsett att representera Bolaget, giltig till dess att Bolagets nya 
representanter har registrerats hos Bolagsverket; 

(f) Säljaren ska överlämna Bolagets original av det undertecknade Koncerninterna 
Överlåtelseavtalet till Köparen; 

(g) Säljaren ska överlämna handlingar motsvarande de som avses i 8a kap. 15 - 17 §§ 
mervärdesskattelagen (1994:200) avseende Fastighetens mervärdesskattesituation 
per Tillträdesdagen till Köparen. Köparen ska bekräfta mottagandet av dessa 
handlingar. Säljaren förbehåller sig rätten att upprätta kompletterande handlingar i 
enlighet med vad som stadgas i 8a kap. 15 § andra stycket mervärdesskattelagen 
och i övrigt ändra eller justera handlingarna såsom nödvändigt; 

(h) Säljaren ska tillse att nuvarande styrelseledamöter överlämnar 
avgåendeförklaringar till Köparen i vilka de bekräftar att de inte har några 
utestående krav på Bolaget; 

(i) Köparen ska tillse att det hålls en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av 
nya styrelseledamöter och bekräftande av nuvarande styrelseledamöters avgångar; 
och 

(j) Köparen ska till Säljaren överlämna en kopia (inklusive kvitto) på till Bolagsverket 
inskickad ändringsanmälan avseende avgående styrelseledamöter i Bolaget i 
enlighet med punkt (i).  

5.3 Det överenskoms att åtgärderna i punkt 5.2 ska anses utgöra en transaktion och att om 
någon av åtgärderna inte skulle genomföras så ska Tillträdet inte anses ha skett förutom i 
det fall att den Part som inte ansvarar för genomförandet av viss åtgärd skriftligen bekräftar 
att den accepterar att Tillträdet sker (utan att detta ska ha någon inverkan på sådan Parts 
rätt till kompensation för överträdelse av någon bestämmelse i Avtalet). 

5.4 Om Tillträde inte anses ha skett i enlighet med punkt 5.3, och detta beror på Köparens eller 
Säljarens underlåtenhet att uppfylla sina respektive förpliktelser i punkt 5.2, ska Köparen, i 
fall av Säljarens bristande uppfyllelse, eller Säljaren, i fall av Köparens bristande 
uppfyllelse, vara berättigad att genom skriftligt meddelande till den andra Parten:  

(a) bestämma ett nytt datum för Tillträde, i vilket fall punkterna 5.1 och 5.2 ska äga 
tillämpning vid det framflyttade Tillträdet, förutsatt att sådant datum inte infaller 
senare än tio (10) Vardagar efter Tillträdesdagen; eller 

(b) säga upp detta Avtal.  

5.5 Säljaren åtar sig att tillse att Bolagets nuvarande revisor utan dröjsmål efter Tillträdesdagen 
presenterar för Köparen och inlämnar till Bolagsverket en redogörelse enligt 9 kap. 23 § 
Aktiebolagslagen och en underrättelse enligt 9 kap. 23 a § Aktiebolagslagen.  
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5.6 Om Köparen väljer att genomföra Tillträdet innan samtliga hyresgäster har avflyttat från 
Fastigheten, och således innehåller betalning av del av den Preliminära Köpeskillingen 
enligt vad som närmare beskrivs i punkt 5.1 ovan, åligger det Köparen att tillse att sådan 
del som innehålls som säkerhet omedelbart, och senast inom två (2) Vardagar, erläggs till 
Säljaren efter att samtliga hyresgäster på Fastigheten har avflyttat, förutsatt att så sker 
senast fem (5) år och sex (6) månader efter uppfyllandet av villkoret i punkt 4.1 ovan. 
Köparens betalning till Säljaren ska ske till det konto som anvisats enligt punkt 5.2(a) 
ovan.  

6. TILLTRÄDESBOKSLUT 

6.1 Upprättande av Tillträdesbokslut 

6.1.1 Säljaren ska inom 30 Vardagar från Tillträdet, förutsatt att vad som föreskrivs i punkt 6.1.2 
efterlevs, till Köparen överlämna ett förslag till Tillträdesbokslut tillsammans med en 
beräkning av den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga Skulden.  

6.1.2 Köparen ska efter Tillträdet tillse att Säljaren och dess rådgivare har full tillgång till 
handlingar och information avseende Bolaget, såsom t.ex. redovisningshandlingar, som är 
nödvändiga för upprättandet av Tillträdesbokslutet samt beräkningen av den Slutliga 
Köpeskillingen och den Slutliga Skulden. 

6.1.3 Köparen har rätt att inom 30 Vardagar från mottagandet av Tillträdesbokslutet och 
beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga Skulden skriftligen meddela 
Säljaren sina eventuella invändningar mot det av Säljaren upprättade förslaget till 
Tillträdesbokslut. Ett sådant meddelande ska redogöra för: (i) de poster och belopp som 
Köparen invänder mot (eller som enligt Köparen saknas) samt på vilket sätt Säljarens 
beräkning av dessa poster/beslut att inte ta upp posterna enligt Köparen avviker från hur 
dessa ska beräknas enligt Redovisningsprinciperna; samt (ii) Köparens beräkning av den 
Slutliga Köpeskillingen och/eller den Slutliga Skulden. Om, och i den utsträckning, 
Köparen inte skickar ett sådant meddelande till Säljaren inom angiven tid ska Köparen 
anses ha slutligen accepterat det av Säljaren upprättade förslaget till Tillträdesbokslut och 
Säljarens beräkning av den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga Skulden. 

6.1.4 Eventuell tvist i anledning av Tillträdesbokslutet ska avgöras på följande sätt:  

(a) Parterna ska under de 20 Vardagar som följer efter mottagandet av ett sådant 
meddelande från Köparen som avses i punkt 6.1.3 försöka nå en skriftlig 
överenskommelse avseende Tillträdesbokslutet, den Slutliga Köpeskillingen och 
den Slutliga Skulden. 

(b) Om Parterna inte lyckas nå en skriftlig överenskommelse inom den i punkt (a) 
angivna tiden ska Parterna inom fem Vardagar utse en oberoende revisor att agera 
expert i enlighet med denna punkt (b) och punkt (c) (”Oberoende Revisor”). För 
det fall Parterna inte inom den angivna tiden kan komma överens om och utse en 
Oberoende Revisor ska på begäran av endera Parten den Oberoende Revisorn utses 
av Stockholms Handelskammare. Ärendet ska överlämnas till den Oberoende 
Revisorn i egenskap av expert så snart denne har utsetts. Den Oberoende Revisorn 
ska inom 20 Vardagar från mottagandet av uppdraget redogöra för sitt 
ställningstagande i en skriftlig rapport till Parterna. Om det sammanlagda 
omtvistade beloppet överstiger 5 000 000 kronor ska dock ärendet i stället, på 
begäran av endera Parten, hänskjutas till allmän domstol i enlighet med punkt 11.9 
(Tvistelösning).  
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(c) Den Oberoende Revisorns, alternativt domstolens, prövning ska endast avse de 
poster och belopp som Köparen inte samtyckt till enligt punkt 6.1.3 och som 
Parterna inte heller kommit överens om enligt punkt (a). Den Oberoende 
Revisorns, eller domstolens, beslut får inte gå utöver den Slutliga Köpeskillingen 
och den Slutliga Skulden föreslagna av Säljaren och Köparen enligt punkt 6.1.1 
respektive 6.1.3. Den Oberoende Revisorns, eller domstolens, beslut avseende 
fastställandet av Tillträdesbokslutet, den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga 
Skulden ska vara slutligt och bindande för Parterna. För det fall en Oberoende 
Revisor anlitas ska den Oberoende Revisorns arvoden och utlägg delas lika mellan 
Parterna. 

6.1.5 Tillträdesbokslutet, den Slutliga Köpeskillingen och den Slutliga Skulden ska anses slutligt 
fastställda: (i) vid utgången av den frist som anges i punkt 6.1.3 förutsatt att inget 
meddelande har överlämnats enligt punkt 6.1.3; (ii) när Parterna skriftligen kommit 
överens enligt punkt 6.1.4(a); eller (iii) när de avgjorts enligt punkterna 6.1.4(b) och (c). 

6.2 Justering av Preliminär Köpeskilling 

6.2.1 Om den Slutliga Köpeskillingen överstiger den Preliminära Köpeskillingen ska Köparen 
betala mellanskillnaden till Säljaren. 

6.2.2 Om den Slutliga Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen ska Säljaren 
återbetala mellanskillnaden till Köparen. 

6.2.3 Betalning enligt punkt 6.2 (Justering av Preliminär Köpeskilling), jämte Ränta på 
skillnadsbeloppet för perioden från Tillträdesdagen till Betalningsdagen, ska erläggas 
kontant senast på Betalningsdagen i enlighet med den berättigade Partens instruktioner. För 
det fall betalning enligt denna punkt inte har skett på senast möjliga Betalningsdag ska 
dröjsmålsränta motsvarande Ränta plus tre procentenheter per år utgå på beloppet från den 
dagen till och med tidpunkten för betalning. 

6.3 Justering av Preliminär Skuld 

6.3.1 Om den Slutliga Skulden överstiger den Preliminära Skulden ska Köparen tillse att Bolaget 
betalar skillnaden till långivaren. 

6.3.2 Om den Slutliga Skulden understiger den Preliminära Skulden ska Köparen tillse att 
Bolaget återbetalar skillnaden till långivaren. 

6.3.3 Betalning enligt punkt 6.3 (Justering av Preliminär Skuld), jämte ränta beräknad i enlighet 
med respektive låns tillämpliga ränta, under förutsättning att denna är marknadsmässig, för 
perioden från Tillträdesdagen till Betalningsdagen, ska erläggas kontant senast på 
Betalningsdagen i enlighet med Säljarens eller Bolagets instruktioner (beroende på 
omständigheterna). För det fall betalning enligt denna punkt inte har skett på senast möjliga 
Betalningsdag ska dröjsmålsränta motsvarande ränta beräknad i enlighet med respektive 
låns tillämpliga ränta plus tre procentenheter per år utgå på beloppet från den dagen till och 
med tidpunkten för betalning. 

7. SÄLJARENS GARANTIER 

Säljaren ställer följande garantier per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen om inte annat 
anges i respektive Garanti.  
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7.1 Behörighet 

7.1.1 Säljaren är vederbörligen bildad och registrerad i enlighet med Tillämplig Lag. 

7.1.2 Säljaren har erforderlig behörighet att ingå detta Avtal och underteckna samtliga andra 
dokument som ska undertecknas av Säljaren i samband därmed, samt att fullgöra sina 
förpliktelser enligt detta Avtal och enligt samtliga andra dokument relaterade till Avtalet. 

7.1.3 Säljarens undertecknande av detta Avtal och fullbordandet av transaktionen i enlighet med 
detta Avtal innebär inte någon överträdelse av Tillämplig Lag eller någon bestämmelse i 
Säljarens bolagsordning. 

7.2 Äganderätt till Aktierna 

7.2.1 Säljaren äger Aktierna utan Belastningar och Överlåtelsebegränsningar. 

7.2.2 Aktierna representerar Bolagets hela aktiekapital. 

7.2.3 Det har inte utgivits några aktiebrev som representerar Aktierna. 

7.2.4 Bolaget har inte några utestående konvertibla skuldebrev, teckningsrätter, skuldebrev 
förenade med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller liknande instrument som 
förpliktigar Bolaget att ge ut värdepapper eller aktier, eller andra avtal eller 
överenskommelser som ger någon Person rätt att förvärva sådana värdepapper eller aktier i 
Bolaget. 

7.3 Bolaget 

7.3.1 Bolagets aktiekapital uppgår till 25 000 kronor fördelat på 250 aktier. Aktierna har blivit 
korrekt utfärdade och är till fullo betalda. 

7.3.2 Bolaget är vederbörligen bildat och registrerat i enlighet med Tillämplig Lag. 

7.3.3 Bolaget äger inte några aktier i någon juridisk person eller bedriver, eller har kommit 
överens med någon fysisk eller juridisk person om att bedriva, verksamhet i handelsbolag 
eller kommanditbolag eller som aktieägare i ett joint venture. 

7.3.4 Bolaget (i) har varken ansökt om eller, såvitt Säljaren känner till, begärts i likvidation, 
företagsrekonstruktion eller konkurs, (ii) har inte inlett förhandlingar med någon borgenär 
om ackord, och (iii) är inte insolvent, allt i enlighet med Tillämplig Lag. 

7.4 Redovisning 

7.4.1 Bolaget har inte från Säljaren eller någon av dess Närstående erhållit något villkorat 
aktieägartillskott eller annat tillskott som innefattar någon form av 
återbetalningsskyldighet. 

7.5 Verksamhet  

7.5.1 På Avtalsdagen är Bolaget ett lagerbolag och har inte på Tillträdesdagen bedrivit någon 
verksamhet förutom (i) förvärvet av Fastigheten enligt det Koncerninterna 
Överlåtelseavtalet, och (ii), i förekommande fall, att äga och förvalta Fastigheten.  
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7.5.2 Bolaget är inte bundet av verksamhetsfrämmande avtal, dvs. avtal som inte har anknytning 
till ägande och förvaltning av Fastigheten. 

7.6 Skatt 

7.6.1 Alla skattedeklarationer som Bolaget är skyldigt att ge in till svensk eller utländsk 
skattemyndighet har lämnats in i rätt tid och är i allt väsentligt korrekta och fullständiga. 
samt det föreligger inga omständigheter som skulle kunna utgöra grund för eftertaxering av 
Bolaget. 

7.6.2 All Skatt avseende Bolaget som förfallit till betalning har till fullo betalats och all Skatt 
som ska innehållas av Bolaget för någon annan persons räkning har till fullo innehållits och 
någon ytterligare Skatt hänförlig till perioden före Tillträdesdagen, utöver Skatt som till 
fullo reserverats för i Tillträdesbokslutet, kommer inte att behöva betalas eller innehållas 
av Bolaget. 

7.6.3 På Avtalsdagen pågår inte några skatterevisioner avseende Bolaget och, såvitt Säljaren 
känner till, är inte heller några sådana att vänta. 

7.6.4 På Avtalsdagen är inte Bolaget part i någon skatteprocess, ansökan om förhandsbesked 
eller annat förfarande avseende Skatt. 

7.7 Fastigheten 

7.7.1 Bolaget har senast på Avtalsdagen ingått det Koncerninterna Överlåtelseavtalet avseende 
Fastigheten och är senast på Tillträdesdagen lagfaren ägare till Fastigheten. 

7.7.2 Samtliga föremål på Fastigheten som enligt Tillämplig Lag kan utgöra fastighets- eller 
byggnadstillbehör utgör sådana fastighets- eller byggnadstillbehör med undantag av 
egendom som hyresgästerna äger, har installerat i eller förvarar i sina lägenheter eller 
lokaler eller som ägs av tredje part. 

7.7.3 Fastigheten belastas inte av andra (i) inteckningar; (ii) registreringar; eller (iii) väsentliga 
servitut eller andra väsentliga nyttjanderätter än de som framgår av Bilaga 7.7.3 och i 
övrigt av detta Avtal.  

7.7.4 På Tillträdesdagen, efter återbetalning av den Preliminära Skulden, kommer pantbreven 
som framgår av Bilaga 7.7.3 inte att vara föremål för pantsättning. 

7.7.5 Inga förelägganden eller liknande ålägganden hänförliga till Fastigheten och som inte är 
åtgärdade har per Avtalsdagen mottagits från domstol eller annan myndighet och, såvitt 
Säljaren känner till, är inte några sådana förelägganden eller ålägganden att vänta. 

7.8 Anställda 

Bolaget har inte, och har aldrig haft, några anställda och ingen person har rätt till 
anställning hos Bolaget, Köparen eller någon av dess Närstående till följd av transaktionen 
i enlighet med detta Avtal.  

7.9 Hyresavtal  

Parterna är överens om samtliga Hyresavtal ska vara uppsagda och att samtliga hyresgäster 
senast på Tillträdesdagen ska vara avflyttande från Fastigheten, i enlighet med vad som 
närmare beskrivs i punkt 9.2.1 nedan. Bolaget kommer på Tillträdesdagen eller därefter 
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inte ha några utestående skyldigheter eller förpliktelser gentemot hyresgästerna enligt 
Hyresavtalen. 

7.10 Försäkring 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad (inklusive hyresbortfall) fram till och med 
Tillträdesdagen.  

7.11 Tvister 

Förutom sedvanlig inkassering av skuld och andra förfaranden i Hyresnämnden är varken 
Bolaget eller Fastigheten per Avtalsdagen involverade i någon pågående väsentlig 
domstolsprocess, förvaltningsprocess, skiljeförfarande eller annan process eller utredning 
och, såvitt Säljaren känner till, är inte heller några sådana att vänta. 

7.12 Information 

Säljaren har inte per Avtalsdagen avsiktligt undanhållit någon information avseende 
Fastigheten eller Bolaget som, om offentliggjord, skulle ha haft väsentlig betydelse för en 
köpares beslut att förvärva Aktierna. 

8. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen ställer följande garantier per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen om inte annat 
anges i respektive garanti. 

8.1 Behörighet 

Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 4 ovan så innebär Köparens undertecknande av 
detta Avtal och fullbordandet av transaktionen i enlighet med detta Avtal inte någon 
överträdelse av Tillämplig Lag, såvitt Köparen har bedömt, eller tillämpliga kommunala 
riktlinjer.  

9. ÅTAGANDEN 

9.1 Verksamhet 

9.1.1 Under perioden mellan Avtalsdagen, respektive dag för förvärv av Fastigheten enligt 
Koncerninterna Överlåtelseavtalet, och Tillträdesdagen ska Säljaren tillse att Bolaget och 
Fastigheten förvaltas på ett sedvanligt ansvarsfullt sätt i överensstämmelse med god 
affärssed på fastighetsmarknaden i Sverige med utgångspunkt att det är en fastighet som 
står inför kommande rivning av dess byggnader och andra anläggningar samt med de 
tillägg och förtydliganden som framgår av punkt 9.2 nedan.  

9.1.2 Punkt 9.1.1 ska inte begränsa eller hindra: 

(a) åtgärder som Köparen samtyckt till (sådant samtycke ska inte oskäligen nekas, 
försenas eller villkoras); 

(b) skäliga åtgärder som Bolaget vidtar i en force majeure-situation med syfte att 
minimera negativa effekter av en sådan situation; 
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(c) fullbordandet eller genomförandet av förpliktelser som följer av avtal ingångna av 
Bolaget före Avtalsdagen; 

(d) åtgärder som krävs enligt Tillämplig Lag; eller 

(e) åtgärder som föreskrivs i detta Avtal eller föranleds av åtaganden som åvilar 
Säljaren enligt detta Avtal (innefattande, men ej begränsat till, åtgärder som anges 
i punkt 9.2 nedan samt fullföljande av Bolagets förvärv av Fastigheten i enlighet 
med det Koncerninterna Överlåtelseavtalet. 

9.1.3 I Säljarens åtagande att Bolaget ska förvaltas på sedvanligt sätt i enlighet med tidigare 
tillämpad praxis ingår bland annat att tillse att årsredovisningar, 
mervärdesskatteregistrering och inkomstskattedeklarationer upprättas enligt 
Redovisningsprinciperna och Tillämplig Lag och ges in till Bolagsverket respektive 
Skatteverket.  

9.1.4 Köparen befullmäktigar härmed den person som anges som Köparens kontakt i punkt 11.1 
nedan att, fram till Tillträdesdagen, representera Köparen och ge sådana samtycken som 
avses i punkt 9.1.2 (a) ovan.  

9.1.5 Oaktat vad som anges ovan i denna punkt 9.1 och med reservation för vad som följer av 
Pantavtalet är Parterna överens om att Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) fritt ska 
kunna belåna Fastigheten samt i övrigt kunna fatta beslut om Bolagets finansiering, 
förutsatt att sådan finansiering kan lösas senast på Tillträdesdagen (inom ramen för 
Köparens åtagande att lösa den Preliminära/Slutliga Skulden). 

9.1.6 Säljaren åtar sig vidare, i tillägg till vad som följer ovan i denna punkt 9.1, att tillse att 
Bolaget fram till Tillträdesdagen inte avyttrar Fastigheten, är solvent och att eget kapital i 
Bolaget aldrig understiger Bolagets registrerade aktiekapital. 

9.2 Förvaltning av Fastigheten fram till Tillträdesdagen m.m. 

Som beskrivs i Bakgrunden till detta Avtal avser Köparen att omvandla Fastighetens 
användning och efter Tillträdesdagen utveckla bostäder inom Fastigheten. En sådan 
omvandling kräver bland annat att det antas en ny detaljplan för Fastigheten samt att det 
vidtas omfattande rivnings-, sanerings- och exploateringsåtgärder. Säljaren är medveten 
om och accepterar att Köparen kan påbörja vissa utredningar och undersökningar 
hänförliga till nämnda åtgärder under tiden fram till Tillträdesdagen. Mot bakgrund härav 
har Parterna kommit överens om följande.  

9.2.1 Ansvar för Hyresavtalen 

9.2.1.1 Säljaren är den Part som (i egenskap av ägare av Bolaget såsom hyresvärd) fram till 
Tillträdesdagen ska svara för samtliga kostnader och åtaganden i förhållande till 
hyresgästerna enligt Hyresavtalen, men som också ska erhålla samtliga intäkter som 
Hyresavtalen inbringar fram till Tillträdesdagen. Säljaren åtar sig att tillse att Bolaget på 
Tillträdesdagen inte kommer ha några utestående skyldigheter eller förpliktelser gentemot 
hyresgästerna enligt Hyresavtalen.  

9.2.1.2 Parterna är överens om att Säljaren, såvida inte Parterna efter Avtalsdagen annat skriftligen 
överenskommer, ska tillse att samtliga Hyresavtal är uppsagda senast per Tillträdesdagen 
och att samtliga hyresgäster senast per Tillträdesdagen har avflyttat från Fastigheten och att 
Fastigheten tömts på sådan egendom som tillhör hyresgästerna om inte Parterna särskilt 
överenskommer om annat. Säljaren ska, Parterna emellan, svara för samtliga kostnader 
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förenade med uppsägning av Hyresavtalen samt hyresgästernas avflyttning från 
Fastigheten.  

9.2.1.3 Oaktat att Säljaren ska svara för samtliga kostnader förenade med uppsägning av 
Hyresavtalen samt hyresgästernas avflyttning från Fastigheten enligt punkt 9.2.1.2 ovan 
ska dock Säljaren inte ha något ansvar för att tillse att de lokaler som hyrs enligt 
Hyresavtalen återställs i ursprungligt, godtagbart eller annat särskilt överenskommet skick 
(med undantag för att Säljaren ansvarar för att tillse att Fastigheten töms på sådan egendom 
som tillhör hyresgästerna), utan Köparen åtar sig att acceptera Fastighetens (innefattande 
byggnader, anläggningar och mark inom Fastigheten) befintliga skick per Tillträdesdagen 
(se härvid även punkterna 9.2.2 och 9.2.3 nedan).  

9.2.1.4 Det ska stå Säljaren fritt att avgöra när Hyresavtalen ska sägas upp och när befintliga 
hyresgäster ska avflytta från Fastigheten, förutsatt att så sker innan Tillträdesdagen. Det 
ska vidare stå Säljaren fritt att själv besluta om hur befintliga hyresgästers Hyresavtal ska 
avvecklas, exempelvis genom anvisning av ny godtagbar lokal inom Säljarens (eller dess 
Närståendes) fastighetsbestånd, genom anvisning av ny godtagbar lokal i extern 
fastighetsägares bestånd eller genom att träffa särskilda avflyttningsöverenskommelser 
med berörda hyresgäster.  

9.2.1.5 Säljaren ska vidare, för undvikande av oklarhet, äga rätt att ingå nya hyresavtal avseende 
Fastigheten fram till Tillträdesdagen, varvid Säljaren i förhållande till Köparen ska ansvara 
för att även sådana hyresavtal sägs upp och hyresgäster enligt sådana hyresavtal avflyttar 
från Fastigheten på samma sätt som gäller för Hyresavtalen enligt vad som följer av denna 
punkt 9.2.1. 

9.2.1.6 Säljaren ska i skälig utsträckning och i den mån Säljaren finner erforderligt hålla Köparen 
underrättad om hur processen med att säga upp Hyresavtalen och avflytta befintliga 
hyresgäster fortskrider. Från och med januari 2025 ska Säljaren, på Köparens begäran, 
halvårsvis tillhandahålla sådan information.  

9.2.2 Teknisk förvaltning och investeringar kopplat till Fastigheten fram till Tillträdesdagen 

9.2.2.1 Parterna är medvetna om att Fastighetens tekniska skick (innefattande byggnader och 
anläggningar inom Fastigheten) är eftersatt och att Fastigheten är i behov av 
underhållsåtgärder. Mot bakgrund av Köparens tilltänkta omvandling av Fastigheten 
(innefattande rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom Fastigheten) åtar sig 
dock Köparen att acceptera Fastighetens befintliga skick per Tillträdesdagen. Parterna är 
därför överens om att Säljaren, Parterna emellan, inte ska ha någon skyldighet att vidta 
några underhållsåtgärder eller andra investeringar kopplat till Fastigheten eller i övrigt ha 
något ansvar för att överlämna Fastigheten i visst skick per Tillträdesdagen, med undantag 
för att Säljaren ansvarar för att tillse att Fastigheten töms på sådan egendom som tillhör 
hyresgästerna eller som typiskt sett såsom industritillbehör tillhör hyresgäst, innan 
Tillträdet har avlägsnats från Fastigheten. 

9.2.2.2 Mot bakgrund av ovan och Säljarens ansvar kopplat till Hyresavtalen enligt punkt 9.2.1 
ovan, är Parterna vidare överens om att om det i perioden mellan Avtalsdagen och 
Tillträdesdagen skulle riktas förelägganden eller andra liknande ålägganden mot Säljaren 
(eller, såsom tillämpligt, Bolaget) hänförliga till Fastigheten från domstol, myndighet eller 
annat offentligt organ som kräver att Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) vidtar 
underhållsåtgärder eller investeringar i Fastigheten, ska Säljaren, Parterna emellan, ha allt 
ansvar och bära alla kostnader avseende underhållskostnader och/eller investeringar som 
föreläggandet eller åläggandet kan föranleda.  
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9.2.2.3 Om emellertid ett eventuellt föreläggande eller åläggande aktualiseras som en konsekvens 
av Köparens planerade omvandling av Fastigheten till bostadsändamål (exempelvis som en 
följd av den Nya Detaljplanen, se vidare punkt 9.2.4 nedan) är Parterna överens om att 
sådan underhållskostnad och/eller investering i sin helhet ska bäras av Köparen. 
Motsvarande ska gälla för kostnad för investering som kan visas att Köparen har nytta av i 
dess framtida ägande av Fastigheten (exempelvis, men ej begränsat till, 
översvämningsskydd och därtill relaterade åtgärder för Fastigheten) eller vid åtgärderna 
med rivning av Fastighetens byggnader, exempelvis i form av t.ex. lägre rivningskostnader.  

9.2.2.4 Om Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) mottar sådant föreläggande eller åläggande 
som Köparen, Parterna emellan, ska svara för enligt punkt 9.2.2.3 ovan ska Säljaren 
skriftligen meddela Köparen att sådant föreläggande eller åläggande mottagits. Parterna 
ska därefter i god anda föra en dialog om vilka åtgärder som erfordras samt komma 
överens om vem av Parterna som ska ansvara för utförandet av sådana åtgärder och hur 
kostnadsreglering ska ske (med tillämpning av det kostnadsfördelningsansvar som följer av 
punkt 9.2.2.3 ovan).  

9.2.2.5 I tillägg till vad som anges ovan i denna punkt 9.2.2 är Parterna vidare överens om att det 
ska åligga Säljaren att fram till Tillträdesdagen tillse att obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK) och övriga obligatoriska besiktningar och kontroller som krävs enligt Tillämplig 
Lag utförs och att eventuella anmärkningar från sådana besiktningar och kontroller 
åtgärdas i den mån så krävs för att besiktningsobjektet ska få användas. Efter 
Tillträdesdagen ska dock Säljarens ansvar, med hänsyn till Köparens tilltänkta omvandling 
av Fastigheten (innefattande rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom 
Fastigheten), kopplat till OVK och övriga obligatoriska besiktningar och kontroller 
upphöra att gälla, med undantag för att Säljaren ska svara för eventuella sanktionsavgifter 
som riktas mot Bolaget hänförliga till OVK och övriga obligatoriska besiktningar och som 
avser tiden innan Tillträdesdagen.  

9.2.2.6 Det Överenskomna Fastighetsvärdet har bestämts med beaktande av den ansvars- och 
kostnadsfördelning som följer av denna punkt 9.2.2. 

9.2.3 Miljö och föroreningar 

9.2.3.1 I tillägg till, och med företräde för, vad som anges i punkterna 9.2.1 och 9.2.2 ovan har 
Parterna kommit överens om att ansvar för förekomst av föroreningar i byggnader, 
anläggningar, mark, vatten och grundvatten, även i den del förekomst av föroreningar är 
känd och framgår av utförda miljöundersökningar, (härefter gemensamt benämnt 
”Föroreningar”) ska hanteras enligt följande. Köparen godtar Fastighetens miljömässiga 
skick per Tillträdesdagen, innefattande förekomst av kända och okända Föroreningar, och 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren eller till Säljaren Närstående till 
följd av Föroreningar, även innefattande krav hänförliga till Säljarens eller till Säljaren 
Närståendes eventuella verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. Miljöbalken. Säljaren 
svarar dock, Parterna emellan, för nya Föroreningar som Köparen kan visa har uppkommit 
i perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen och som är hänförliga till Säljaren eller 
verksamhet som bedrivs inom Fastigheten. Med undantag för vad som följer av meningen 
ovan ska kostnad, förlust eller skada till följd av Säljarens eventuella fastighetsägaransvar 
enligt 10 kap. Miljöbalken avseende Fastigheten bäras av Köparen (och/eller, såsom 
tillämpligt, Bolaget (ägt av Köparen)), oaktat om sådan kostnad, förlust eller skada uppstår 
innan eller efter Tillträdesdagen.  

9.2.3.2 Köparen ska hålla Säljaren och Säljarens Närstående skadeslösa, från första kronan och 
krona för krona, från och mot samtliga kostnader, förluster och all skada, innefattande men 
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inte begränsat till kostnader för förebyggande åtgärder, undersökningar, utredningar, 
avhjälpande och andra miljörelaterade åtgärder samt eventuella kostnader för att undersöka 
och bevaka sina intressen hänförliga till Föroreningar, som Säljaren och/eller Säljarens 
Närstående åsamkas med anledning av krav från myndigheter och/eller tredje part som 
framställs med stöd av vid var tid tillämplig miljölagstiftning, oaktat om sådant krav 
framställs innan eller efter Tillträdesdagen. För det fall krav som avses i denna punkt 
framställs till Säljaren eller Säljarens Närstående ska Säljaren skriftligen meddela Köparen 
att sådant krav uppkommit. 

9.2.3.3 För det fall Säljaren eller Säljarens Närstående får kännedom om ett eventuellt krav från 
myndighet eller annan tredje man vilket kan leda till att krav för vilken Köparen kan hållas 
ansvarig enligt punkt 9.2.3.1-9.2.3.2 ovan ska Säljaren, antingen själv, eller tillse att 
Närstående till Säljaren ska: 

(a) skriftligen meddela Köparen, inklusive en skäligt detaljerad beskrivning av kravet 
och, så långt möjligt, en beräkning av Skadan som är föremål för kravet; 

(b) inte medge ansvar eller ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man 
avseende sådant krav eller beslut utan att på förhand erhålla Köparens skriftliga 
samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas; 

(c) inte vidta någon åtgärd som kan ha en negativ effekt på någon försäkring enligt 
vilken sådant tredjemanskrav skulle kunna vara ersättningsgillt om sådan åtgärd 
inte vidtagits; 

(d) i skälig utsträckning vidta de åtgärder som Köparen begär för att undvika, bestrida, 
motsätta sig, överklaga, förlika eller försvara sådant krav; 

(e) i skälig omfattning ge Köparen och dess rådgivare tillgång till anställda hos 
Säljaren eller Närstående till Säljaren samt till aktuella lokaler, bokföringsmaterial, 
dokumentation och register, samt tillåtelse att ta kopior av relevanta dokument, för 
att möjliggöra för Köparen och dess rådgivare att undersöka grunden för sådant 
krav, att bestrida sådant krav och att bedriva domstolsprocess med anledning av 
sådant krav; 

(f) på Köparens begäran och bekostnad tillåta Köparen (om Köparen så önskar) att: 

(i) bedriva alla förhandlingar, tvister och domstolsprocesser med tredje man 
avseende sådant krav och tillhandahålla Köparen och dess rådgivare alla 
fullmakter och det biträde som Köparen och dess rådgivare skäligen begär 
för att möjliggöra för Köparen och dess rådgivare att bestrida krav och på 
lämpligt sätt driva en process; eller 

(ii) delta i och ge råd i förhandlingar, tvister och domstolsprocesser med tredje 
man avseende sådant krav; och 

(iii) såsom Köparen finner lämpligt, samtycka till uppgörelse, förlikning eller 
uppfyllande av sådant krav. 

9.2.3.4 Den Part som bedriver förhandlingen, tvisten eller processen avseende ett tredjemanskrav i 
enlighet med punkt 9.2.3.3 ska tillse att Säljaren eller Säljaren Närstående, Köparen eller 
Bolaget, såsom följer av sammanhanget, utan oskälig fördröjning hålls informerad om 
utvecklingen av ärendet och förses med kopior av korrespondens och dokumentation som 
är av vikt för förhandlingen, tvisten eller processen, förutsett att sådant tillhandahållande är 
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möjligt utan att riskera utgången av sådan förhandling, tvist eller process, eller advokats 
rätt att vägra avge vittnesmål i sådan process. 

9.2.3.5 Köparens skyldigheter och den ansvarsfördelning som avtalats om i punkterna 9.2.3.1 och 
9.2.3.2 ovan, ska fortsatt gälla även om Fastigheten och/eller Bolaget överlåts till en annan 
part. Vidare ska Köparen vid sådan överlåtelse tillse att den part som förvärvar Fastigheten 
och/eller Bolaget också är bunden av samma skyldigheter gentemot Säljaren som Köparen 
har genom detta Avtal. 

9.2.3.6 Parterna är ense om att Köparens åtaganden enligt punkt 9.2.3.1-9.2.3.5, med avvikelse 
från vad som gäller enligt 2 § 1 st. Preskriptionslagen (1981:130), ska preskriberas 25 år 
från dagen för detta Avtal, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Vid 
preskriptionsavbrott förlängs preskriptionstiden med 10 år från det att preskriptionen 
avbröts.  

9.2.3.7 Det Överenskomna Fastighetsvärdet har bestämts med beaktande av vad som anges i denna 
punkt 9.2.3 om fördelning av kostnader och ansvar med hänsyn till Föroreningar och 
Fastighetens skick i övrigt. 

9.2.4 Detaljplaneprocessen och Köparens planerade exploatering av Fastigheten 

9.2.4.1 Parterna är medvetna om att Köparen avser att omvandla Fastighetens nuvarande 
användning (uthyrning av kommersiella lokaler för kontors- och industriändamål) till 
bostadsändamål. För att möjliggöra en sådan omvandling behöver en ny detaljplan antas 
för Fastigheten (den ”Nya Detaljplanen”). Köparen har ännu inte fattat beslut om när 
arbetsprocessen med den Nya Detaljplanen ska påbörjas, men ambitionen är att processen 
ska initieras innan Tillträdesdagen.  

9.2.4.2 Parterna är överens om att Köparen är den Part som, i sin helhet, ska ansvara för arbetet 
med den Nya Detaljplanen och Köparens planerade exploatering av Fastigheten samt svara 
för samtliga kostnader förenade därmed (innefattande, utan begränsning, samtliga 
plangenomförandekostnader, utredningskostnader samt andra exploaterings-, rivnings-, 
sanerings- och utvecklingskostnader som kan komma att aktualiseras som en följd av den 
Nya Detaljplanen och Köparens planerade exploatering av Fastigheten). Säljaren (eller, 
såsom tillämpligt, Bolaget) ska lojalt, efter bästa förmåga och inom skälig tid bistå 
Köparen för att möjliggöra påbörjande av denna exploatering. Till undvikande av oklarhet 
ska Säljarens åtagande om att bistå Köparen vid dennes påbörjande av exploatering inte 
medföra några kostnader för Säljaren. 

9.2.4.3 Säljarens deltagande i arbetet med den Nya Detaljplanen och Köparens planerade 
exploatering av Fastigheten ska vara begränsat till att bistå Köparen med att lämna sådana 
erforderliga medgivande som Köparen eller någon förvaltning eller nämnd hos Köparen 
kan komma att kräva från Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) i egenskap av 
fastighetsägare av Fastigheten fram till Tillträdesdagen. I den mån Säljaren (eller, såsom 
tillämpligt, Bolaget) drabbas av kostnader kopplat till den Nya Detaljplanen eller Köparens 
planerade av exploatering av Fastigheten inför Tillträdesdagen, ska Köparen hålla Säljaren 
fullt skadeslös från och mot samtliga sådana kostnader. Såsom kostnad räknas inte 
Säljarens (eller, såsom tillämpligt, Bolagets) administrativa arbete inom ramen för den 
löpande förvaltningen av Fastigheten. 

9.2.5 Tekniska undersökningar m.m. inför Tillträdesdagen 

9.2.5.1 Parterna är överens om att Köparen inför Tillträdesdagen ska ges tillgång till Fastigheten 
för att utföra sådana eventuella tekniska undersökningar, mätningar och/eller kontroller 
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som kan komma att krävas som ett led i arbetet med den Nya Detaljplanen och Köparens 
planerade exploatering av Fastigheten. Köparen ska i god tid innan sådan undersökning, 
mätning och/eller kontroll önskas genomföras ta kontrakt med Säljaren och samråda kring 
när sådan åtgärd kan ske, i syfte att minimera sådan åtgärds inverkan på den verksamhet 
som bedrivs av Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) och dess hyresgäster på 
Fastigheten. Såsom kostnad räknas inte Säljarens (eller, såsom tillämpligt, Bolagets) 
administrativa arbete eller enklare åtgärder av teknisk förvaltare förutsatt att Köparens 
åtgärder enligt denna punkt endast innebär en mycket begränsad insats på Säljarens sida. 

9.2.5.2 Köparen åtar sig att hålla Säljaren fullt skadeslös från och mot samtliga kostnader och/eller 
skador som Säljaren (eller, såsom tillämpligt, Bolaget) kan komma att drabbas av till följd 
av sådana åtgärder som Köparen vidtar enligt punkt 9.2.5.1 ovan (innefattande, utan 
begränsning, krav på förebyggande åtgärder, undersökningar, utredningar, avhjälpande 
eller andra miljörelaterade åtgärder som kan komma att aktualiseras med anledning av 
sådan åtgärd, se härom även punkt 9.2.3 ovan). Såsom kostnad räknas inte Säljarens (eller, 
såsom tillämpligt, Bolagets) administrativa arbete eller enklare åtgärder av teknisk 
förvaltare förutsatt att Köparens åtgärder enligt denna punkt endast innebär en mycket 
begränsad insats på Säljarens sida. 

9.2.6 Drifts- och serviceavtal 

9.2.6.1 Parterna ska i god tid inför Tillträdesdagen föra en dialog rörande de Serviceavtal som 
gäller avseende Fastigheten och tidpunkten för när dessa ska sägas upp, i syfte att 
Serviceavtal kan upphöra per Tillträdesdagen eller att övergången från Serviceavtalen till 
de serviceavtal som Köparen avser tillämpa blir så effektiv och smidig som möjligt.  

9.2.6.2 I den mån Parterna dock inte överenskommer om annat enligt punkt 9.2.6.1 ovan ska 
Säljaren tillse att Serviceavtalen senast på Tillträdesdagen sägs upp till upphörande så snart 
som möjligt i enlighet med Serviceavtalens bestämmelser om uppsägningstid. Parterna är 
överens om att Köparen ska svara för kostnaderna hänförliga till de uppsagda 
Serviceavtalen, med avseende på tjänster som utförs i förhållande till Fastigheten, i den 
mån Köparen under uppsägningstiden kan tillgodogöra sig nyttigheterna som följer av 
sådana Serviceavtal.  

9.3 Förbud att använda vissa namn och logotyper 

Om inte annat föreskrivs i detta Avtal ska inga immateriella rättigheter inklusive, men ej 
begränsat till, firmanamn inkluderas i överlåtelsen enligt detta Avtal.  

9.4 Befrielse från ansvar 

Köparen ska bevilja alla styrelseledamöter som avgår i enlighet med punkt 5.2(i) 
ansvarsfrihet vid den första (och andra, om tillämpligt) ordinarie bolagsstämman i Bolaget 
efter Tillträdesdagen förutsatt att Bolagets revisor tillstyrker det.  

9.5 Tillgång till information 

Efter Tillträdet ska Köparen, efter skäligt rådrum, tillse att Säljaren och dess Närstående, 
och dess revisorer, rådgivare och andra representanter, får tillgång till sådan information, 
personal och hjälp avseende Bolaget och Fastigheten som är skäligen nödvändig för att 
Säljaren och dess Närstående ska kunna hantera finansiell rapportering, redovisningsfrågor, 
frågor avseende Skatt, svaromål eller väckande av talan eller liknande. 
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9.6 Bästa förmåga 

Vardera Part ska efter bästa möjliga förmåga tillse att alla åtgärder vidtas och att alla 
nödvändiga handlingar utförs för att fullborda transaktionen i enlighet med detta Avtal, 
inklusive, men inte begränsat till, att underteckna och överlämna dokument, intyg, avtal 
och andra skrivelser samt vidta alla andra åtgärder som kan komma att visa sig nödvändiga 
för att fullborda transaktionen i enlighet med detta Avtal. 

9.7 Risk och försäkring 

9.7.1 Vid försäkringsfall eller annan skada som inträffar mellan Avtalsdagen och Tillträdet ska 
överlåtelsen av Aktierna (och indirekt Fastigheten) ändå fullföljas i enlighet med detta 
Avtal. Köparen ska erlägga den Preliminära Köpeskillingen och tillse att den Preliminära 
Skulden, såsom tillämpligt, återbetalas per Tillträdesdagen och Säljaren ska, om möjligt, 
överlåta rätten till utfallande försäkringsersättning under befintligt försäkringsskydd till 
Bolaget eller Köparen. För det fall sådan överlåtelse inte är möjlig och utfallande 
försäkringsersättning erläggs till Säljaren ska Säljaren utan dröjsmål vidarebefordra 
uppburen försäkringsersättning till Bolaget eller Köparen.  

9.7.2 Av Bolaget eller Köparen uppburen försäkringsersättning eller försäkringsersättning 
vidarebefordrad av Säljaren till Bolaget eller Köparen i enlighet med punkt 9.7.1 ska 
utgöra Köparens och Bolagets enda kompensation för den inträffade skadan (dock att 
Säljaren, oaktat vad som anges ovan i denna punkt 9.7.2 och för undvikande av oklarhet, 
ska ansvara för Föroreningar som förorsakas i perioden mellan Avtalsdagen och 
Tillträdesdagen på sätt som närmare beskrivs i punkt 9.2.3.1 ovan). Försäkringsfall ska inte 
beaktas i Tillträdesbokslutet vare sig avseende nedskrivningar av det bokförda värdet på 
Fastigheten eller som en fordran avseende försäkringsersättning.  

9.8 Skalbolagsdeklaration 

Om Bolaget inte redan lämnat in en skalbolagsdeklaration till Skatteverket innan Tillträdet 
så ska Säljaren inom 30 dagar från Tillträdesdagen upprätta en skalbolagsdeklaration och 
överlämna den till Köparen för dennes godkännande. Köparen ska tillse att Bolaget 
undertecknar skalbolagsdeklarationen och översänder den åter till Säljaren senast inom 50 
dagar från Tillträdesdagen, varvid Säljaren ska tillse att skalbolagsdeklarationen ges in till 
Skatteverket senast inom 60 dagar från Tillträdesdagen.  

9.9 Verklig huvudman 

Köparen ska skyndsamt efter Tillträdet tillse att Bolaget till Bolagsverket anmäler de 
förändringar i registret över verklig huvudman som föranleds av överlåtelsen av Aktierna.  

9.10 Stämpelskatt och lagfart 

Säljaren ska inom i lag föreskriven tid söka lagfart avseende Bolagets förvärv av 
Fastigheten och ska bära den stämpelskatt som uppkommer med anledning av Bolagets 
förvärv av Fastigheten, dvs. obetald stämpelskatt har inkluderats i 
Proformabalansräkningen och ska inkluderas i Tillträdesbokslutet och således reducera den 
Preliminära Köpeskillingen/Slutliga Köpeskillingen. Det noteras att Bolaget, i enlighet 
med vad som följer av det Koncerninterna Överlåtelseavtalet, avser att ansöka om uppskov 
med erläggande av betalning av stämpelskatten. Sagda innebär att stämpelskatten kommer 
att förfalla till betalning först efter Tillträdesdagen. Nämnda faktura ska således betalas av 
Bolaget (ägt av Köparen), men, för undvikande av oklarhet, belasta Säljaren i enlighet med 
vad som beskrivs ovan i denna punkt 9.10.  
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9.11 Överlämnande av dokument 

Säljaren åtar sig att, vid en av Parterna i anslutning till Tillträdet överenskommen tidpunkt, 
överlämna till Köparen (eller annan i enlighet med Köparens skriftliga instruktioner) all 
dokumentation avseende Bolaget och Fastigheten som Säljaren innehar och som behövs för 
Köparens framtida ägande av Bolaget och, indirekt, Fastigheten. 

9.12 Offentliggörande 

Part har inte rätt att utfärda pressrelease eller göra offentliga uttalanden avseende detta 
Avtal eller transaktionen i enlighet med detta Avtal om inte den andra Parten på förhand 
samtyckt till sådan release eller uttalande (sådant samtycke ska inte oskäligen innehållas 
eller försenas). Oavsett detta ska Part inte vara förhindrad att offentliggöra information 
som Parten måste lämna enligt Tillämplig Lag eller enligt beslut av domstol, annan 
myndighet eller skiljenämnd. Sådant offentliggörande ska dock, i den utsträckning det är 
möjligt, göras i samråd med den andra Parten.  

9.13 Sekretess 

9.13.1 Vardera Part åtar sig att inte, och ska tillse att deras respektive Närstående inte, 
offentliggör: 

(a) finansiell information eller annan information som Part från tid till annan erhåller 
(oavsett form) som ett resultat av ingåendet av eller uppfyllandet av skyldigheter 
enligt detta Avtal eller på annat sätt, avseende den andra Parten eller, för tiden före 
Tillträdet vad avser Köparen och för tiden efter Tillträdet vad avser Säljaren, 
Bolaget, och som inte är offentlig; och 

(b) information avseende ingåendet av eller innehållet i detta Avtal; 

såvida inte: 

(i) erforderligt enligt Tillämplig Lag eller enligt ett beslut av domstol, annan 
myndighet eller skiljenämnd; 

(ii) sådant offentliggörande i förväg har skriftligen godkänts av den andra 
Parten;  

(iii) informationen lämnas till Parts professionella rådgivare som endast ska 
använda informationen för att bistå Parten (att tillvarata sina rättigheter 
gentemot den andra Parten eller tredje part) och som har tystnadsplikt 
avseende tillhandahållen information; eller 

(iv) informationen lämnas till Parts ägare (innefattande företrädare i 
erforderliga kommunala beslutande organ) eller dess investerare med 
instruktion om att informationen (i) ska hanteras konfidentiellt i enlighet 
med denna punkt 9.13.1, och (ii) endast får användas för att fatta beslut 
eller i övrigt tillvarata sina rättigheter hänförliga till transaktionen enligt 
detta Avtal. Skulle ägarna (innefattande företrädare i erforderliga 
kommunala beslutande organ) eller investerarna som Part har lämnat 
informationen till inte efterleva instruktionen ska den Part som lämnat 
informationen vara ansvarig för sådana överträdelser av denna punkt 
9.13.1.  
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9.13.2 Om en Part är skyldig att lämna information i situationer som avses i punkt 9.13.1(i) ska 
Parten innan sådan information lämnas ut samråda med den andra Parten i den utsträckning 
det är möjligt och ta hänsyn till rimliga krav som den andra Parten kan komma att ha 
avseende utlämnandet av informationen. 

9.13.3 Förpliktelserna i denna punkt 9.13 (Sekretess) ska gälla under två år från Tillträdesdagen.  

10. ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 

10.1 Skadelöshetsförbindelse 

10.1.1 Säljaren ska hålla Köparen och Bolaget skadeslösa för förluster, skador och kostnader 
(inklusive rimliga advokatkostnader, men exklusive eventuell utebliven vinst) som 
uppkommer till följd av bristande uppfyllelse av Säljarens åtaganden i avsnitt 9.1 eller 9.2 
eller till följd av någon annan överträdelse enligt detta Avtal än brist i Garantierna.  

10.1.2 Utöver vad som anges i punkt 10.1.1 ovan är Parterna vidare överens om att för det fall 
samtliga hyresgäster inte har avflyttat från Fastigheten senast den första Vardagen efter 
första månadsskiftet som infaller fem (5) år och sex (6) månader efter uppfyllandet av 
villkoret i punkt 4.1, ska Säljaren utge ett vite till Köparen uppgående till ett belopp om tre 
(3) miljoner kronor, utan begränsning av Säljarens rätt till ersättning från Köparen för 
eventuell skada överstigande nämnda belopp.  

10.1.3 Ersättning enligt denna punkt 10.1 ska inte vara föremål för andra begränsningar än de som 
framgår av punkterna 10.4, 10.5 (undantaget 10.5.1(b)), 10.6, 10.8 och 10.9. Oaktat det 
föregående ska Säljarens sammanlagda ansvar enligt denna punkt 10.1 vara begränsat till 
ett belopp enligt punkt 10.7.2. 

10.2 Ersättning 

10.2.1 För det fall det föreligger någon brist i Garantierna är Köparens rätt till ersättning 
begränsad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller Bolaget på grund av sådan 
överträdelse eller brist. 

10.2.2 Utbetalning som görs av Säljaren i enlighet med denna punkt 10 (Ersättning och 
begränsningar) ska anses utgöra en reduktion av den Slutliga Köpeskillingen. 

10.3 Inga andra garantier 

10.3.1 Bolaget och Fastigheten överlåts i befintligt skick (varvid särskilt noteras vad som anges i 
punkterna 9.2.2 och 9.2.3 ovan samt med beaktande av Säljarens ansvar för Föroreningar 
som förorsakas i perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen enligt vad som närmare 
beskrivs i punkt 9.2.3.1 ovan) och Garantierna är de enda garantier som Säljaren ställer 
avseende Aktierna, Bolaget och Fastigheten, utöver Säljarens åtaganden i avsnitt 9. 
Köparen har därutöver inte rätt att förlita sig på, och har inte förlitat sig på, någon annan 
information, uttalande eller garanti (uttrycklig eller implicit) oavsett om den grundar sig på 
Köplagen, Jordabalken, annan Tillämplig Lag eller i övrigt. Köparen och dess rådgivare 
har beretts tillfälle att genomföra en granskning av Bolaget, Aktierna och Fastigheten samt 
därtill hörande dokument. Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar (och kan därmed inte 
kräva ersättning eller prisavdrag eller häva Avtalet) för eventuella fel och brister i Bolaget 
och Fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive 
miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister, 
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förutom i den utsträckning detta uttryckligen garanteras under Garantierna. Köpeskillingen 
för Aktierna och det Överenskomna Fastighetsvärdet har fastställts med beaktande härav. 

10.3.2 Avseende frågor som rör Skatt är Garantierna i punkt 7.6 (Skatt) de enda Garantierna 
avseende sådana frågor. 

10.3.3 Säljaren har inte ställt någon garanti (uttrycklig eller implicit) avseende riktigheten eller 
fullständigheten av någon information avseende Bolaget, Aktierna eller Fastigheten, 
överlämnad till eller gjord tillgänglig för Köparen, dess Närstående eller dess rådgivare, 
med undantag av vad som uttryckligen följer av detta Avtal. Varken Säljaren eller någon 
annan Person ska ha något ansvar gentemot Köparen som ett resultat av tillhandahållande 
av sådan information till Köparen eller Köparens användande av sådan information, med 
undantag av vad som uttryckligen följer av detta Avtal. 

10.3.4 Vad gäller Tredjepartsrapporterna bekräftar Köparen att Säljaren inte ansvarar för 
korrektheten av innehållet i Tredjepartsrapporterna och att ingen garanti, uttrycklig eller 
implicit, görs av Säljaren avseende riktigheten av Tredjepartsrapporterna.  

10.4 Åtgärder vid överträdelser av detta Avtal och brister i Garantierna 

10.4.1 De enda åtgärder som Köparen kan vidta vid Säljarens överträdelse av någon bestämmelse 
i detta Avtal eller om det föreligger någon brist i Garantierna är, förutom dess rätt att säga 
upp Avtalet enligt punkten 5.2: 

(a) framställande av krav på kompensation i enlighet med punkt 10.2.1 och 10.2; och 

(b) sökande av fullgörelse. 

Ovanstående åtgärder är exklusiva och som en följd av detta ska ingen annan åtgärd eller 
andra rättigheter, inklusive rätten att häva detta Avtal, stå till Köparens förfogande för det 
fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Avtal eller det föreligger någon brist i 
Garantierna, oavsett om sådana rättigheter följer av Köplagen, Jordabalken, annan 
Tillämplig Lag, annat avtal eller i övrigt. Köparen åtar sig att tillse att Bolaget inte 
framställer några krav under det Koncerninterna Överlåtelseavtalet. 

10.4.2 I stället för att kompensera Köparen i enlighet med punkt 10.2.1 och 10.1.3 ska Säljaren ha 
rätt att åtgärda de omständigheter som ligger till grund för ett krav på ersättning, förutsatt 
att Säljaren (i) inom 15 Vardagar från mottagandet av ett meddelande i enlighet med punkt 
10.6 (Meddelande om krav och begränsning i tid) meddelar Köparen att Säljaren kommer 
att utnyttja sin rätt att åtgärda de omständigheter som ligger till grund för kravet; (ii) i den 
utsträckning omständigheterna som ligger till grund för kravet inte har åtgärdats inom tre 
månader från sådant meddelande, ersätter Köparen i enlighet med punkt 10.2.1 och 10.1.3 
för återstående Skada; och (iii) i den utsträckning Köparen trots Säljarens åtgärdande av 
omständigheterna som ligger till grund för kravet har lidit en Skada, ersätter Köparen i 
enlighet med punkt 10.2.1 och 10.2.2 för återstående Skada. 

10.5 Begränsningar 

10.5.1 Säljaren är inte skyldig att ersätta Köparen för Skador: 

(a) för vilka ersättning har erhållits av från tredje part, eller för vilka Köparen, dess 
Närstående eller Bolaget på annat sätt erhåller kompensation, inklusive 
försäkringsersättning som utbetalas i enlighet med Köparens, dess Närståendes 
eller Bolagets försäkringar eller andra försäkringar till förmån för Köparen, dess 



  23(29) 

 

Närstående eller Bolaget, eller som skulle ha varit ersättningsgill om Köparen, dess 
Närstående eller Bolaget hade bibehållit försäkringsskydd i samma utsträckning 
som det försäkringsskydd Bolaget hade per Tillträdesdagen; 

(b) i den utsträckning omständigheten eller händelsen som ligger till grund för 
överträdelsen eller bristen: 

(i) har redovisats i detta Avtal; 

(ii) har inkluderats i Datarumsmaterialet; eller på annat sätt var känd av 
Köparen, dess Närstående eller någon av dess rådgivare före Avtalsdagen, 
med undantag för omständigheter för vilka Säljaren har gjort specifika 
åtaganden i avsnitt 9.  

(c) som uppkommer till följd av Tillämplig Lag som inte var i kraft på Avtalsdagen 
(eller någon ändring eller upphävande av Tillämplig Lag som gällde per 
Avtalsdagen), eller som får retroaktiv verkan, eller som uppkommer till följd av en 
höjning av på Avtalsdagen tillämplig skattesats eller någon förändring i domstols- 
eller annan myndighetspraxis (inklusive men inte begränsat till förändringar i 
tolkningen av Tillämplig Lag); 

(d) som inte skulle ha uppkommit om det inte vore för något agerande, någon 
underlåtenhet eller någon transaktion genomförd av, på uppdrag av eller med 
samtycke av Köparen eller dess Närstående före eller efter Tillträdet; eller 

(e) i den utsträckning en nedskrivning, uppskrivning av värde, avsättning eller 
reservering, oavsett om den är av specifik eller allmän karaktär, har gjorts för 
sådan omständighet i Tillträdesbokslutet. 

10.5.2 För det fall en Skada (i) är skattemässigt avdragsgill; (ii) beror på att en skattepliktig intäkt 
bortfaller; eller (iii) är hänförlig till en obeskattad reserv, ska ersättningen som ska betalas 
av Säljaren reduceras med ett belopp som motsvarar den ersättning som ska betalas 
multiplicerat med den bolagsskatt som är tillämplig på Köparen eller Bolaget, beroende på 
omständigheterna, under det aktuella räkenskapsåret. 

10.5.3 Köparen ska vidta alla skäliga åtgärder för att begränsa ersättningsbar Skada avseende 
vilken ett krav kan framställas i enlighet med detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, 
att vidta skäliga åtgärder för att indriva ersättning som kan erhållas från tredje part innan 
någon åtgärd vidtas gentemot Säljaren. 

10.6 Meddelande om krav och begränsning i tid 

10.6.1 Köparen ska inte vara berättigad att framställa ett krav i enlighet med detta Avtal om inte: 

(a) Köparen har skickat ett skriftligt meddelande till Säljaren om sådant krav, 
inklusive en skäligt detaljerad beskrivning av kravet och, så långt möjligt, en 
beräkning av Skadan som är föremål för kravet, inom 45 Vardagar från det att 
Köparen eller Bolaget upptäckt de omständigheter som ligger till grund för sådant 
krav; och 

(b) kravet framställs inom 15 månader från Tillträdesdagen, efter vilken tidpunkt 
Säljarens ansvar i enlighet med detta Avtal ska upphöra.  

10.6.2 Begränsningen i tid som följer av punkt 10.6.1(b) ska inte vara tillämplig på krav: 
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(a) för brist i Garantierna i punkterna 7.1 (Behörighet), 7.2.1 (Äganderätt till Aktierna) 
och 7.7.1 (Äganderätt till Fastigheten);  

(b) för brist i Garantierna i punkterna 7.6.1 (Skattedeklarationer) och 7.6.2 (Skatt), då i 
stället krav kan framställas fram till och med det att 90 dagar har förflutit från det 
datum då aktuell Skatt slutligen fastställts genom beslut som inte kan överklagas; 
och 

(c) för brist i Garantierna i punkten 7.9 (Hyresavtal) då i stället krav kan framställas 
fram till och med två år efter Tillträdesdagen. 

(d) för överträdelse eller bristande uppfyllande av åtagandet i punkt 9.13 (Sekretess) 
av Säljaren, då i stället krav kan framställas fram till och med det att två månader 
har förflutit från den tidpunkt som anges i punkt 9.13.3. 

10.7 Beloppsbegränsning 

10.7.1 Köparen ska inte ha rätt till ersättning för Skada om inte: 

(a) summan av den enskilda Skadan som är ersättningsgill i enlighet med detta Avtal 
överstiger 100 000 kronor, varvid ersättning för ersättningsgill Skada ska utgå från 
första kronan, samt att Skador som har sin grund i väsentligen samma förhållanden 
skall betraktas som en Skada; och 

(b) den sammanlagda summan av sådana ersättningsgilla Skador uppgår till eller 
överstiger 500 000 kronor, i vilket fall ersättning skall utgå från första kronan. 

10.7.2 Säljarens totala ansvar under detta Avtal ska inte under några omständigheter överstiga 40 
procent av Överenskommet Fastighetsvärde förutsatt att denna beloppsbegränsning inte ska 
gälla i förhållande till Garantierna i punkt 7.1 (Behörighet), 7.2.1 (Äganderätt till 
Aktierna), 7.7.1 (Äganderätt till Fastigheten) eller 7.9 (Hyresavtalen), avseende vilka 
Säljarens totala ansvar inte ska överstiga det Överenskomna Fastighetsvärdet (vilken 
begränsning under alla omständigheter utgör Säljarens maximala ansvar under detta Avtal).   

10.8 Dubbel kompensation 

10.8.1 För det fall Säljaren har ersatt Köparen för en Skada och Köparen eller Bolaget därefter 
erhåller ersättning för sådan Skada från tredje part, ska Köparen utan fördröjning återbetala 
sådant belopp (upp till det belopp som Säljaren har ersatt Köparen med) till Säljaren eller 
till annan Person i enlighet med Säljarens instruktioner. 

10.8.2 För det fall Säljaren har ersatt Köparen för en Skada ska Köparen på Säljarens begäran 
överlåta, eller tillse att Bolaget överlåter, i den utsträckning det är tillåtet enligt Tillämplig 
Lag, sina rättigheter avseende sådan Skada gentemot berörd Person till Säljaren eller till 
annan Person i enlighet med Säljarens instruktioner. 

10.9 Tredjepartskrav 

10.9.1 För det fall Köparen eller Bolaget får kännedom om ett eventuellt krav från tredje part 
vilket kan leda till att Skada uppstår för vilken Säljaren kan hållas ansvarig ska Köparen, 
antingen själv, eller tillse att Bolaget ska: 

(a) skriftligen meddela Säljaren i enlighet med punkt 10.6.1(a); 
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(b) inte medge ansvar eller ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje part 
avseende sådant krav eller beslut utan att på förhand erhålla Säljarens skriftliga 
samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas; 

(c) inte vidta någon åtgärd som kan ha en negativ effekt på någon försäkring enligt 
vilken sådant tredjemanskrav skulle kunna vara ersättningsgillt om sådan åtgärd 
inte vidtagits; 

(d) i skälig utsträckning vidta de åtgärder som Säljaren begär för att undvika, bestrida, 
motsätta sig, överklaga, förlika eller försvara sådant krav; 

(e) i skälig omfattning ge Säljaren och dess rådgivare tillgång till anställda hos 
Köparen och Bolaget samt till Fastigheten, lokaler, bokföringsmaterial, 
dokumentation och register, samt tillåtelse att ta kopior av relevanta dokument, för 
att möjliggöra för Säljaren och dess rådgivare att undersöka grunden för sådant 
krav, att bestrida sådant krav och att bedriva domstolsprocess med anledning av 
sådant krav; 

(f) på Säljarens begäran och bekostnad tillåta Säljaren (om Säljaren så önskar och 
under förutsättningar att Köparen bedömer att det är rättsligt tillåtligt) att: 

(i) bedriva alla förhandlingar, tvister och domstolsprocesser med tredje part 
avseende sådant krav och tillhandahålla Säljaren och dess rådgivare alla 
fullmakter och det biträde som Säljaren och dess rådgivare skäligen begär 
för att möjliggöra för Säljaren och dess rådgivare att bestrida krav och på 
lämpligt sätt driva en process; eller 

(ii) delta i och ge råd i förhandlingar, tvister och domstolsprocesser med tredje 
part avseende sådant krav; och 

(iii) såsom Säljaren finner lämpligt, samtycka till uppgörelse, förlikning eller 
uppfyllande av sådant krav. 

10.9.2 Den Part som bedriver förhandlingen, tvisten eller processen avseende ett tredjepartskrav i 
enlighet med punkt 10.9.1 ska tillse att Säljaren eller Köparen, såsom följer av 
sammanhanget, utan oskälig fördröjning hålls informerad om utvecklingen av ärendet och 
förses med kopior av korrespondens och dokumentation som är av vikt för förhandlingen, 
tvisten eller processen, förutsett att sådant tillhandahållande är möjligt utan att riskera 
utgången av sådan förhandling, tvist eller process, eller advokats rätt att vägra avge 
vittnesmål i sådan process. 

11. ÖVRIGT 

11.1 Meddelanden 

11.1.1 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i) 
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet 
med denna punkt 11.1 (Meddelanden). I denna punkt ska ”skriftlig” anses innefatta e-mail 
men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev levererat personligen 
eller skickat med bud eller rekommenderat. 

Säljaren: 
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MATTSSON FASTIGHETER I UDDEVALLA AKTIEBOLAG 
Attn. Daniel Lundgren 
Gustaf Mattssons väg 2 
451 50 Uddevalla 
E-mail: dlundgren@mattsson.se samt med kopia till info@mattsson.se  

Med kopia till (räknas ej som meddelande): 

MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ AB 
Attn. Hillevi Börjesson 
Östra Hamngatan 16, Göteborg 
Box 2235, 403 14 Göteborg 
E-mail: hillevi.borjesson@msa.se  

Köparen: 

UDDEVALLA KOMMUN  
Attn. Kommundirektören 
Stadshuset, Varvsvägen 1 
451 81 Uddevalla 
E-mail: kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Med kopia till (räknas ej som meddelande): 

Advokatfirman Glimstedt 
Attn. Johan Rappmann 
Parkgatan 49, Göteborg 
Box 2259, 403 14 Göteborg 
E-mail: johan.rappmann@glimstedt.se 

11.1.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För 
det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget: 

(a) om levererat personligen eller skickat med välrenommerad internationell budfirma 
(med erhållet leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs 
före kl. 17.00 en Vardag och i annat fall nästkommande Vardag; 

(b) om skickat inom Sverige, en Vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem 
Vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt 
leveranskvitto; eller 

(c) om e-mail, den dag det skickades förutsatt att det styrks av ett sändkvitto från 
avsändaren utvisande att sändningen har gått igenom. 

11.2 Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga (med uttrycklig hänvisning till 
detta Avtal) och behörigen undertecknade av vardera Part. 

11.3 Avstående från rättighet 

Avstående från rättighet som följer av detta Avtal ska endast vara giltigt om det gjorts 
skriftligen. Sådant avstående ska endast gälla i förhållande till den Part till vilken 
avståendet är adresserat och för de omständigheter det lämnats, och det ska inte förhindra 
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den Part som har gjort avståendet från att vid ett senare tillfälle förlita sig på det stadgande 
som avståendet gällde. 

11.4 Överlåtelse 

Ingen av Parterna har rätt att överlåta eller bevilja någon form av Belastning (annat än 
företagsinteckning) över detta Avtal eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt 
detta Avtal utan den andra Partens på förhand erhållna skriftliga samtycke.  

11.5 Fullständigt avtal 

Köparen bekräftar att Säljaren inte har gjort några andra åtaganden än de som framgår av 
detta Avtal samt att Avtalet exklusivt reglerar Köparens rättigheter gentemot Säljaren 
avseende transaktionen i enlighet med detta Avtal. Avtalet ersätter eller upphäver alla 
tidigare avtal (såväl skriftliga som muntliga) mellan Parterna avseende transaktionen i 
enlighet med detta Avtal. 

11.6 Kvittning 

Samtliga belopp som ska betalas i enlighet med detta Avtal ska betalas i sin helhet utan 
avdrag eller annat innehållande, annat än i den utsträckning så krävs enligt Tillämplig Lag, 
och ingen av Parterna får göra gällande kredit, kvittning eller motkrav mot den andra 
Parten för att rättfärdiga innehållen betalning (helt eller delvis). 

11.7 Ansvar i samband med upphörande av Avtalet 

11.7.1 För det fall detta Avtal sägs upp, eller upphör att gälla, i enlighet med punkt 5.4(b) ska Part 
kompensera den andra Parten för alla förluster och kostnader som sådan Part ådragit sig 
eller betalat som ett resultat av den första Partens överträdelse av någon bestämmelse i 
detta Avtal. 

11.7.2 Som förtydligande till punkt 11.7.1, för det fall detta Avtal sägs upp, eller upphör att gälla, 
i enlighet med punkt 5.4(b) i fall där Köparen underlåtit att uppfylla sina förpliktelser i 
punkt 5.2, ska Köparen kompensera Säljaren och/eller Bolaget, såsom tillämpligt, fullt ut 
för (i) alla kostnader och skatter de har ådragit sig i samband med överlåtelsen i enlighet 
med det Koncerninterna Överlåtelseavtalet, (ii) alla kostnader de ådragit sig i samband med 
uppsägning av Hyresavtalen och avflyttning av hyresgäster enligt punkt 9.2.1 ovan 
(innefattande, för undvikande av oklarhet, även förlorade hyresintäkter från sådana 
uppsagda Hyresavtal), och (iii) alla kostnader de ådragit sig som en konsekvens, direkt 
eller indirekt, av arbetet med den Nya Detaljplanen och Köparens planerade exploatering 
av Fastigheten och som Köparen, Parterna emellan, ska svara för enligt detta Avtal.  

11.7.3 Säljaren ska vidta alla skäliga åtgärder för att begränsa dess ersättningsbara skada enligt 
punkt 11.7.2. För det fall en kostnad (i) är skattemässigt avdragsgill; (ii) beror på att en 
skattepliktig intäkt bortfaller; eller (iii) är hänförlig till en obeskattad reserv, ska 
ersättningen som ska betalas av Köparen reduceras med ett belopp som motsvarar den 
ersättning som ska betalas multiplicerat med den bolagsskatt som är tillämplig på Säljaren 
eller Bolaget, beroende på omständigheterna, under det aktuella räkenskapsåret. 

11.7.4 Som förtydligande till punkt 11.7.1, för det fall detta Avtal sägs upp, eller upphör att gälla, 
i enlighet med punkt 5.4(b) i fall där Säljaren underlåtit att uppfylla sina förpliktelser i 
punkt 5.2 eller 5.4, ska Säljaren kompensera Köparen, såsom tillämpligt, fullt ut för alla 
kostnader de ådragit sig från tidpunkten från Avtalsdagen i egenskap av blivande 
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Fastighetsägare som en konsekvens, direkt eller indirekt, av arbetet med den Nya 
Detaljplanen och Köparens planerade exploatering av Fastigheten.  

11.8 Fortsatt giltighet 

Bestämmelserna i punkterna 9.12 (Offentliggörande), 9.13 (Sekretess), 11.9 (Tvistelösning) 
och 11.10 (Tillämplig lag) ska fortsätta att gälla oavsett upphörande av detta Avtal. 

11.9 Tvistelösning 

11.9.1 Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta Avtal samt 
därur härflytande rättsförhållanden ska slutligt avgöras vid allmän domstol.  

11.10 Tillämplig lag 

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

 

[signatursida följer] 
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

Ort: Uddevalla  
Datum: 

MATTSSON FASTIGHETER I UDDEVALLA AKTIEBOLAG 
 

 

________________________ ________________________ 
Stefan Mattsson Kristoffer Mattsson 

 

Ort: Uddevalla 
Datum: 

UDDEVALLA KOMMUN  
 

 

________________________ ________________________ 
Ingemar Samuelsson Peter Larsson 
Ordförande kommunstyrelsen Kommundirektör 

 

MODERBOLAGSGARANTI 

Mattssonföretagen i Uddevalla Aktiebolag, org.nr 556107-8675, garanterar härmed såsom för egen 
skuld (proprieborgen) Säljarens rätta fullgörande av samtliga Säljarens förpliktelser enligt detta Avtal.  

Svensk lag ska tillämpas på denna garanti. Tvist i anledning av denna garanti ska avgöras vid allmän 
domstol. 

Ort: Uddevalla 
Datum: 

MATTSSONFÖRETAGEN I UDDEVALLA AKTIEBOLAG 

 

________________________ ________________________ 
Stefan Mattsson Kristoffer Mattsson 
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Detta AVTAL OM PANTSÄTTNING AV AKTIER (”Avtalet”) har den 28 september 2021 träffats 
mellan:1 
(1) Mattsson Fastigheter i Uddevalla Aktiebolag, org.nr 556263-4344, med adress Gustaf 

Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla (”Pantsättaren”); och 
(2) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, med adress 451 81 Uddevalla, genom 

Kommunstyrelsen, (”Panthavaren”).  
Pantsättaren och Panthavaren benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

1. BAKGRUND 

1.1 Pantsättaren äger samtliga aktier i Grundbulten 101021 AB (u.n.t. Anegrund Fastighets 
AB), org.nr 559320-8993, (”Bolaget”).  

1.2 Pantsättaren och Panthavaren har den 28 september 2021 ingått ett aktieöverlåtelseavtal 
(”Aktieöverlåtelseavtalet”) enligt vilket Pantsättaren överlåter samtliga aktier i Bolaget, 
och därmed indirekt fastigheten Uddevalla Anegrund 10 (”Fastigheten”), till Panthavaren, 
på de villkor som framgår av Aktieöverlåtelseavtalet.  

1.3 Parterna har kommit överens om att Pantsättaren ska pantsätta samtliga aktier i Bolaget 
(”Aktierna”) till Panthavaren dels som säkerhet för Pantsättarens skyldighet att återbetala 
den del av den Preliminära Köpeskillingen (såsom definierat i Aktieöverlåtelseavtalet) som 
erlagts enligt punkt 3.3.1(i) i Aktieöverlåtelseavtalet för det fall Pantsättaren överträder 
någon bestämmelse i Aktieöverlåtelseavtalet och sådan överträdelse leder till att Tillträdet 
(såsom definierat i Aktieöverlåtelseavtalet) inte äger rum, dels som säkerhet för 
Panthavarens rätt till ersättning enligt Aktieöverlåtelseavtalet för skada i händelse av att 
Pantsättaren överträder någon bestämmelse i nämnda avtal och sådan överträdelse leder till 
att Tillträdet inte äger rum (tillsammans de ”Säkerställda Förpliktelserna”). För 
undvikande av oklarhet noteras att en pantrealisation enligt punkt 5.2 nedan inte ska anses 
som om att ”Tillträdet” enligt Aktieöverlåtelseavtalet har ägt rum.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna ingått detta Avtal. 

2. PANTSÄTTNING OCH FULLBORDAN 

2.1 Som säkerhet för det rätta fullgörandet av de Säkerställda Förpliktelserna pantsätter 
härmed Pantsättaren samtliga sina rättigheter i och till Aktierna till Panthavaren.  

2.2 Pantsättaren ska på dagen för detta Avtal tillse att Bolaget underrättas om pantsättningen 
och att den registreras i Bolagets aktiebok och att Panthavaren tillställs en kopia av 
aktieboken.  

 
1 Avtalskommentar: Att komplettera detta pantavtal med relevanta datum och uppgift om firmatecknare inför 

undertecknande i samband med Uddevalla kommuns betalning av del av den Preliminära Köpeskillingen.  
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3. PANTSÄTTARENS ÅTAGANDEN M.M. 

3.1 Pantsättaren åtar sig att inte utan Panthavarens föregående samtycke överlåta Aktierna eller 
till annan än Panthavaren ställa säkerhet, eller tillskapa annan rätt, över Aktierna eller 
Fastigheten, utöver att Pantsättaren fritt ska äga rätt att använda Fastigheten som säkerhet 
och ta i anspråk inteckningar i Fastigheten uppgående till ett belopp om 19 000 000 kronor.  

3.2 Så länge ingen rätt att realisera panten i enlighet med punkten 5 (Pantrealisation) 
föreligger, och förutsatt att så kan ske utan inverkan på Pantsättarens åtagande enligt punkt 
9.1.6 i Aktieöverlåtelseavtalet,  ska Pantsättaren ha rätt att uppbära utdelning och övriga 
betalningar hänförliga till Aktierna samt i övrigt åtnjuta de rättigheter som är hänförliga till 
Aktierna.  

3.3 Pantsättaren lämnar genom detta Pantavtal fullmakt för Panthavaren att – antingen i eget 
eller i Pantsättarens namn – skapa, fullborda, vidmakthålla, skydda och verkställa den 
aktiepant som tillskapats genom detta Pantavtal. Panthavaren får, för Pantsättarens räkning, 
vidta alla de åtgärder som Panthavaren skäligen bedömer vara nödvändiga eller lämpliga. 
Panthavaren får endast utöva befogenheterna enligt denna punkt 3.3 för det fall 
Pantsättaren bryter mot någon av de Säkerställda Förpliktelserna, och så länge ett sådant 
brott föreligger. Vid utövande av dessa befogenheter är Panthavaren inte skyldig att 
meddela eller få ytterligare medgivande från Pantsättaren. Panthavaren är dock skyldig att 
omedelbart meddela Pantsättaren om de åtgärder som vidtagits. Fullmakten enligt denna 
punkt 3.3 är oåterkallelig och ska gälla så länge några Säkerställda Förpliktelser utestår. 

4. ÅTERLÄMNANDE AV SÄKERHET 

När de Säkerställda Förpliktelserna oåterkalleligen har fullgjorts i dess helhet och inget 
åtagande längre är i kraft under de Säkerställda Förpliktelserna ska Panthavaren på 
Pantsättarens begäran omedelbart underrätta Bolaget om pantens upphörande, dock senast i 
samband med att Tillträde enligt Aktieöverlåtelseavtalet äger rum. 

5. PANTREALISATION 

5.1 För det fall Pantsättaren bryter mot någon av de Säkerställda Förpliktelserna, och så länge 
sådant brott föreligger, har Panthavaren rätt att realisera panten över Aktierna på sådant 
sätt den finner lämpligt, inklusive utbjuda Aktierna till privat eller offentlig försäljning 
eller auktion på sådant vis och enligt sådana villkor som Panthavaren finner lämpligt.  

5.2 För det fall Panthavaren eller någon som är närstående till Panthavaren (en ”Närstående 

Köpare”) förvärvar Aktierna eller någon del av dessa (den ”Förvärvade Egendomen”) på 

annat sätt än genom en offentlig försäljning eller auktion ska värdet bestämmas med 
tillämpning av Aktieöverlåtelseavtalets bestämmelser, varvid köpeskillingen för Aktierna 
ska beräknas i enlighet med vad som följer av punkt 3.1.2 i Aktieöverlåtelseavtalet (och 
därtill relaterade hänvisningar) och baseras på ett tillträdesbokslut upprättat per dagen för 
förvärvet (en ”Avtalsenlig Värdering”). För det fall det på grund av gällande rätt inte är 
tillåtet att tillämpa en Avtalsenlig Värdering ska en oberoende expertvärdering av den 
Förvärvade Egendomens marknadsvärde göras av ett värderingsinstitut utsett av 
Västsvenska Handelskammaren. Den Närstående Köparen skall åta sig att (kontant eller på 
annat sätt) erlägga mellanskillnaden mellan marknadsvärdet, bestämt på detta sätt, och den 
köpeskilling som den Närstående Köparen ursprungligen erhöll Aktierna för. Pantsättaren 
åtar sig att acceptera att det marknadsvärde för Aktierna som har erhållits genom en 
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tillämpning av denna bestämmelse, genom Avtalsenlig Värdering, oberoende 
expertvärdering eller försäljning till tredje man, därigenom skall vara slutligt bestämt. 

5.3 Alla medel som Panthavaren har erhållit genom realiserandet av Aktierna enligt detta 
Pantavtal eller på grund av tillämplig lag ska användas till fullgörande av de Säkerställda 
Förpliktelserna på det sätt och i den ordning som Panthavaren bestämmer.  

5.4 Bestämmelserna i 10 kap. 2 § handelsbalken ska inte gälla för detta Avtal eller vid någon 
realisation av säkerhet ställd härunder. 

5.5 Panthavaren är inte ansvarig för förluster i anledning av realisationen av Panthavarens 
rättigheter under detta Pantavtal förutsatt att denne inte uppsåtligen eller genom 
vårdslöshet har orsakat dessa förluster. Panthavaren ansvarar inte till någon del för indirekt 
skada eller utebliven vinst. 

5.6 Pantsättaren skall ersätta Panthavaren (eller den som befullmäktigats av denne eller i övrigt 
vidtar åtgärder för Panthavarens räkning) för de styrkta kostnader som denne skäligen 
förorsakats genom:  
a. genomdrivande bona fide av rättigheterna under detta Pantavtal, eller försök till detta,  
b. bevarandet eller realiserandet av rättigheterna under detta Pantavtal, eller  
c. upphörandet av panträtten enligt detta Pantavtal. 

6. ÖVERLÅTELSE 

Ingen Part får överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter under detta Pantavtal. 

7. LAGVAL OCH DOMSTOL 

7.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.  
7.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras vid allmän domstol.  

 
[signatursida följer] 
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MATTSSON FASTIGHETER I UDDEVALLA AKTIEBOLAG  

som Pantsättare 
 
 
________________________ ________________________  
Namn:  Namn: 
 
UDDEVALLA KOMMUN 

som Panthavare  
 
 
________________________ ________________________ 
Namn: Namn: 
 
Härmed bekräftar det undertecknande Bolaget att Bolaget underrättats om att Aktierna har pantsatts i 
enlighet med de villkor som anges i Avtalet och att pantsättningen blivit noterad i Bolagets aktiebok. 
Bolaget bekräftar även att Bolaget inte tidigare meddelats om någon annan pantsättning av Aktierna. 
 
GRUNDBULTEN 101021 AB (U.N.T. ANEGRUND  

FASTIGHETS AB) 

 

________________________ ________________________ 
Namn: Namn: 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-09-08 Dnr KS 2021/00493 

  
 

Handläggare 
Strateg stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Sammanfattning 
Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 
utgjorde start för de stadsutvecklingsprojekt som påbörjades 2017 och 2020. 
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 
varandra.  
 
Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett vägledande dokument för 
nuvarande och kommande generationer i planeringen och beslut av planprogram, 
detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt förhållningssätt skapa en än 
mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 
 
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 
stort behov av klimatanpassning. 
 
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Uddevallas vision, 
översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett 
livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och 
tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån fördjupas visionen 
och områdesplanen. 
 
Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från 
kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller 
engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och 
äldre.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08. 
Vision för stadsutveckling kring Bäveån. 
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Vision för stadsutveckling kring Bäveån, 
 
att visionen ska vara vägledande för kommunens planering och utveckling av området, 
 
att avvikelser från visionen ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 
var startskottet för de stadsutvecklingsprojekt som startade 2017 och 2020. 
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 
varandra.  
 
I två olika omgångar har denna vision arbetats fram i såväl breda tjänstemannagrupper 
som med professionellt stöd. Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett 
vägledande dokument för nuvarande och kommande generationer i planeringen och 
beslut av planprogram, detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt 
förhållningssätt skapa en än mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 
 
Uddevalla har ett fantastiskt område för stadsutveckling med drygt 4,5 kilometer strand- 
och kustlinje i och omkring Bäveån och dess utlopp i Byfjorden. På tio minuter nås hela 
centrala Uddevalla med cykel och en promenad på 15 minuter tar dig hela vägen från 
Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve. Med framtida snabbtåg och 
klimatsmarta resor och station i centrum ökar attraktiviteten ytterligare. 
 
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 
stort behov av klimatanpassning. Det gör att stadsutvecklingsområdet kring Bäveån 
både är ett av västkustens största och mer komplexa. 
 
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Olika intressen vägs mot 
varandra för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Uddevallas 
vision, översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge 
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riktlinjer kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska 
ha ett livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant 
infrastruktur och tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån 
fördjupas visionen och områdesplanen med utgångspunkt i stadens unika förutsättningar 
och kvaliteter och med fokus på livet mellan husen, nedanför bergen och vid vattnet. 
Målet är att skapa miljöer som är hållbara över tid och ger människor en attraktiv 
livsmiljö.  
 
Visionen för stadsutveckling kring Bäveån har till syfte att skapa gemensam riktning 
och helhetssyn. Den har arbetats fram genom en process som involverat både 
tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och verksamheter och 
representanter för eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, 
besöksnäring, unga och äldre. I två större workshops fick deltagarna samtala och ge sina 
tankar om vad som är viktigt att bevara i Uddevalla och vad som behöver utvecklas. De 
fick samtidigt ge sin syn på för vem staden utvecklas. Alla deltagare fick också 
möjlighet att lämna in sina individuella synpunkter kring vad som är viktigt när staden 
utvecklas. Allt resultat och material sammanställdes och utgjorde underlag i ytterligare 
möten med gestaltningsråd och arbetsgrupp.  
 
Diskussioner och bearbetning av underlaget i arbetsgruppen mynnade ut i en vision för 
stadsutveckling i Uddevalla som sedan bearbetats och remissbehandlats i 
förvaltningsorganisationen och kommunala bolagoch kommunala bolag.

Uddevalla som sedan bearbetats och remiss
och kommunala bolag. 

 
 
Följande dokument har utgjort underlag vid framtagandet av Vision för stadsutveckling 
kring Bäveån: 
 
Sweco 2021; Strategi för planeringsnivåer för skyfallssäkring i Uddevalla, koncept PM, 2021-03-10 

Sweco 2021; PM Skyfallskanaler, 2021-05-03 

Sweco 2019; PM Klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer i Byfjorden, påverkan av 
skyfall samt flöden i Bäveån, 2019-04-01. 

Sydväst arkitektur och landskap 2020; Gestaltningsprogram ÖS etapp 1, 2020-05-29 

Sydväst arkitektur och landskap 2019; Gestaltningsförslag Å-rummet, Hasselbacken & Dyrehaven, 2019-
05-13.  

Trivector Traffic 2019; Stråkstudie centrala Uddevalla, 2019-11-04.  

Trivector Traffic 2016; Funktionsutredning kollektivtrafiknoder i Uddevalla, 2016-05-02  

Uddevalla kommun 2020; Trafikutredning PM, 2020-06-02 

Uddevalla kommun 2020; Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla, Fördjupad 
förstudie, 2020-05-29.  

Uddevalla kommun 2019; Stadsutveckling vid Bäveån - förslag till stadsutvecklingsvision, 2019-08-29.  
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Uddevalla kommun 2019; Strategisk Plan 2019-2022, 2019-03-13.  

Uddevalla kommun 2018; Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun, 2018-04-11.  

Uddevalla kommun 2017; Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort, 2017-10-11.  

Uddevalla kommun 2016a; Områdesplan för Bäveån, 2016-11-23.  

Uddevalla kommun 2016b; Gestaltningsprogram för Uddevalla stad, 2016-11-09.  

Uddevalla kommun 2015; Centrumplan för Uddevalla stad, 2015-03-15.  

Uddevalla kommun 2013; Maritim strategi, 2013-06-12.  

Uddevalla kommun 2010; Översiktsplan 2010 för Uddevalla kommun, 2010-09-08. 

Uddevalla kommun 2021; Översiktsplan för Uddevalla kommun (ej antagen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Uddevalla har ett fantastiskt område för stadsutveckling 
med drygt 4,5 kilometer strand- och kustlinje i och 
omkring Bäveån och dess utlopp i Byfjorden. På tio 
minuter nås hela centrala Uddevalla med cykel och 
en promenad på 15 minuter tar dig hela vägen från 
Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve. Med 
framtida snabbtåg och klimatsmarta resor och station i 
centrum ökar attraktiviteten ytterligare!

Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig 
från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster 
och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden 
som tidigare använts för allehanda industri- och 
hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad 
utmaningar att bemästra, exempelvis låglänt samt 
skred- och  sättningsbenägen mark med föroreningar 
från tidigare verksamheter, buller och risker från 
be ntliga verksamheter och inte minst ett stort behov av 
klimatanpassning. Det gör att stadsutvecklingsområdet 
kring Bäveån både är ett av västkustens största och mer 
komplexa.

En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt 
strategi som omfattar riktlinjer och målsättningar för 
utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. 
Olika intressen vägs mot varandra för att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Uddevallas vision, översiktsplanens riktningar och 
områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det 
goda livet. Uddevalla ska ha ett livligt centrum och 

erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant 
infrastruktur och tillgänglig kollektivtra k   dokumentet 
som du håller i din hand ”Vision för Stadsutveckling 
kring Bäveån” fördjupas visionen och områdesplanen 
med utgångspunkt i stadens unika förutsättningar och 
kvaliteter och med fokus på livet mellan husen, nedanför 
bergen och vid vattnet. Målet är att skapa miljöer som är 
hållbara över tid och ger människor en attraktiv livsmiljö. 

Visionen för stadsutveckling i Uddevalla (sid 8) har till 
syfte att skapa gemensam riktning och helhetssyn. 
Den har arbetats fram genom en process som 
involverat både tjänstepersoner från kommunens olika 
förvaltningar och verksamheter och representanter för 
eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, 
näringsliv, besöksnäring, unga och äldre.
 två större orkshops ck deltagarna samtala 
och ge sina tankar om: Vad är viktigt att bevara 
i ddevalla och vad behöver utvecklas  e ck 
samtidigt ge sin syn på: För vem utvecklas staden? 

lla deltagare ck också möjlighet att lämna 
in sina individuella synpunkter kring vad som 
är viktigt när staden utvecklas. Allt resultat och 
material sammanställdes och utgjorde underlag 
i ytterligare möten med Gestaltningsråd och 
arbetsgrupp. 

Diskussioner och bearbetning av underlaget 
i arbetsgruppen mynnade ut i en vision för 
stadsutveckling i Uddevalla som sedan bearbetats och 
remissats i tjänsteorganisation och kommunala bolag.

Uddevallas väg mot en hållbar framtid
Introduktion

Torp Sörvik Uddevalla
centrum

Uddevalla

Göteborg

Oslo

NO / SE

Stenungssund

Tanum

Askim

Halden

Strömstad

Munkedal

Kungälv

Sarpsborg

Ski

 Sträckning och stationer längs 
Skagerrakbanan som i framtiden kan förbinda 
Oslo med Östfold, Bohuslän och Göteborg och 
som kan bli den första delen av en ny stambana 
till Köpenhamn och Europa



Bäveån

Byfjorden

Västra 
Centrum

Skansstaden

Holmarna

Södra Å-staden
Lövåsberget

Skansberget

Rimnersvallen

Uddevalla C

Sörvik
Stadskärnan

Å-rummet

Kålgårdsberget
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Läsanvisningar  
Detta dokument sammanfattar stadsutveckling i Uddevallas 
ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet. Det består av tre 
huvudsakliga kapitel.

• Det första kapitlet innehåller Stadsutvecklingsvisionen, en 
konkretisering av stadens vision och de fastställda riktningarna från 
översiktsplanen, som visar i vilken riktning som kommunen ska gå 
för att nå visionen. 

• Utifrån olika tematik samlar nästa kapitel områdets redan idag 
unika kvalitéer som viktiga utgångspunkter att bygga vidare på.

• I det sista kapitlet bryts det stora stadsutvecklingsområdet ner i fyra 
(stads)delar utifrån sin unika kontext och förhållande till vattnet.

I de fall markhöjder eller vattennivåer nämns är samtliga
angivna i höjdkoordinatsystem RH2000.

Avgränsningar
Dokumentet beskriver vision och mål formulerade utifrån stadens 
unika förutsättningar tillsammans med antagna planeringsriktningar 
och resultat av genomförda dialoger samt visioner om ett framtida 
stadsliv.  
Syftet med dokumentet är att vara vägledande i såväl planerandet 
som genomförandet av om- och nybyggnad kring Bäveån.

• Dokumentet innehåller inga åtgärder utan dessa hanteras
i separata handlingsprogram och regleras i detaljplaner
och avtal.

 okumentet omfattar inte e ntliga verksam eter o
regional infrastruktur, dessa utgör dock viktiga förutsättningar
som tas hänsyn till i planeringen.

• Dokumentet omfattar endast mål och ambitioner utöver
lagstiftade krav.

Remissgrupp inför beslut
Patrik Petré, strategisk stadsutveckling Kommunledningskontoret
Anders Brunberg, chef hållbar tillväxt Kommunledningskontoret 
Sven Andersson, strateg Kommunledningskontoret
Mattias Hagelberg, strateg Kommunledningskontoret
Jenny Martinsson, kommunikation Kommunledningskont
Maria Jacobsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Stefan Björling, chef plan- och exploatering Samhällsbyggnad
Paula Nyman, förvaltningschef Kultur och fritid 

Arbetsgrupp Stadsutvecklingsvision 2021
Patrik Petré, strategisk stadsutveckling Kommunledningskontoret
Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Åsa von Malortie, Sydväst arkitektur och landskap
Andreas Mayor, Sydväst arkitektur och landskap 
Mattias Salomonsson, Sweco 

Arbetsgrupp Stadsutvecklingsvision 2019-2020
Patrik Petré, chef strategisk samhällsplanering    
Kommunledningskontoret
Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Gunilla Hedlund, projektchef stadsutveckling    
Kommunledningskontoret 

Helen Tisell, projektledare Samhällsbyggnad
Ewa Christiansson, projektledare Samhällsbyggnad 
Lina Wahlgren, utvecklare Kommunledningskontoret
Elin Carlsson, strateg Kommunledningskontoret
Åsa von Malortie, Sydväst arkitektur och landskap 
Per Andersson, Sydväst arkitektur och landskap
Maria Wilhelmsdotter, Agens AB   

Konsult Vision för stadsutveckling kring 
Bäveån
Sydväst arkitektur och landskap

Illustrationer (där inget annat anges) 
Sydväst arkitektur och landskap

Fotografier (där inget annat anges) 
Uddevalla kommun, Sydväst arkitektur och landskap eller fria bilder 
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VISION
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

 - I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna - 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

LUST - Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är 
stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva 
oc  sin o gi ning. är finns ötesplatser so  inspirerar 
och utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE - Uddevalla kommun är en självklar del av 
tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i 
hjärtat i Bohuslän och den unika kombinationen av hav, 
fjäll och fjord. 

VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna – mångfald och 
tolerans stimulerar hållbar utveckling.  
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta, har 
framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 
Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 
förmågan.

LÄGE – Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxt regionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det 
attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 
av hav, fjäll och fjord.

Beslutad
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RIKTNINGAR
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i 
vilken riktning som kommunen ska gå för att nå visionen

Beslutade

I Uddevalla kommun bedrivs en god    
och trygg utbildning inför framtiden 

ddevalla kommun ar många attraktiva ut ildningar för n kna 
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. 

är nns av, f ord, f äll, skog o  lands gd  nvånarna 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 kommun är en självklar
tillväxtmotor för en mer utvecklad region  

I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas 
Uddevalla som en av regionens fyra delregionala centra. De 
beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen 
till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och 
kultur, samt pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. 
En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika 
transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop 
sjöfart, järnvägar och vägar. 

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, 
sysselsättning och företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och 
utveckling.

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle 
tillsammans

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt 
förenings- och näringsliv. Detta skapas i samverkan och dialog 
och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. Verktyg för 
samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, 
aktivitets entra o  id uret o entligt partnerskap ( )
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart samhälle och får en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap.

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, 
vatten ruk, rekreation, upplevelser, ske- o  esöksnäring
gemensamt utvecklas. 

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika 
inlandsområden där en mängd sjöar och vattendrag utgör betydande 
tillvä tområden för ädel sk o  andra arter

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, 
sk ddade skeområden o  naturreservat



8

Med plats för alla 

Vår stad är en tillåtande stad där alla får plats. Staden ska inte 
utesluta någon utan ska utvecklas för att stärka variation och 
mångfald. Inte bara människor ska rymmas i staden utan även andra 
arter som djur och växter.
Stadens miljöer ska vara trygga att vistas i för så väl barn som äldre. 
Strävan är att det som staden har att erbjuda ska vara tillgängligt 
för alla  et inne är att det alltid ska nnas plats för alla även om 
våra olikheter gör att vi har olika förutsättningar att ta del av stadens 
utbud och upplevelser.
Planeringen av staden ska möjliggöra möten mellan människor och 
vara en demokratisk arena för att på så vis skapa ökad förståelse.

Med utrymme för rörelse 

Uddevalla ska vara en stad i rörelse med förutsättningar för alla 
människor att vara kreativa, röra på sig och uppleva saker.
Generösa och tillgängliga ytor ska uppmuntra och bjuda in till 
aktivitet och upplevelser, både planerade och spontana. Konst och 
kultur i det o entliga rummet ger mervärde o  ska vara en naturlig 
del av staden.
 en stadskärna prioriterad för gång- o  keltra k är det lätt att ta 

sig fram, och med välplanerade stråk skapas en sammanhållen stad. 
Knutpunkter, kommunikationer och infrastruktur ska planeras med 
tanke på människors rörelser inom, men också till och från staden.
Med människor i rörelse blir Uddevalla en stad som möjliggör 
uttryck, skapar intryck och sätter avtryck.

STADSUTVECKLINGSVISION

Med rum för liv

 ddevalla ska det nnas rum för liv ela året  genom ela livet  
Med det som utgångspunkt är det livet för Uddevallas invånare 
som sätts i första rummet då staden utvecklas, förändras och växer. 
Stadens bästa lägen är i första hand till för det gemensamma. 
Människor, djur och natur ska ha företräde när ny stad planeras. 
Gemensamma rum i de bästa lägena ska utgöra mötesplatser för alla.
Platser nära vattnet och grönområden ger möjlighet till umgänge, 
rekreation och vila samtidigt som de erbjuder upplevelse och 
aktivitet.
Liv innebär också att ha någonstans att bo och en vardag som 
fungerar. Bostäder ska byggas långsiktigt för framtiden med hög 
kvalitet och hållbarhet som ambition. Funktioner som skolor, service 
och omsorg är nödvändiga för ett fungerande liv och måste därför 
planeras i samklang med bostäder.
Rörelse ger liv till staden och för att stödja hur människor färdas 
runt i staden ska den hållas samman och möjliggöra vardagslivets 
för ttningar
Ett rikt näringsliv och verksamheter av olika slag ger utbud 
och upplevelser till stadens invånare, samtidigt som det ger 
arbetstillfällen och sysselsättning. Med fokus på ett gemensamt 
myllrande och levande stadsliv ska stadsutveckling skapa 
möjligheter för handel, företagande och föreningsliv.
Levande atmosfär med intressant utbud och unika upplevelser gör 
Uddevalla till en stad att leva i, besöka och återvända till.

Med hänsyn till det som är

ddevalla ar ett unikt geogra skt läge med åde vatten, erg o  
natur alldeles nära staden. När staden växer och förändras ska den 
göra det i harmoni med både berg och vatten. Staden har en naturlig 
skön et o  topogra  som ska värnas o  l ftas fram

enom stadskärnan ter äveån kring vilken staden en gång kom 
till. Över tid har staden växt, förändrats och utvecklats runt just detta 
vatten. Utveckling av stadskärnan kring Bäveån ska därför utgöra en 
naturlig fortsättning på det som en gång lade grunden för Uddevalla.
Det historiska arvet är viktigt och avgörande för en stads identitet så 
berättelsen om staden ska hållas levande och synliggöras.
Genom stadsutveckling ska det nya utvecklas och det gamla 
förstärkas. På så sätt blir Uddevalla en modern stad i en historisk 
miljö.

Med tanke på framtiden

Vi bygger stad för det som är nu, men lika mycket för det som 
kommer sen. För kommande generationer och för framtida 
utmaningar. Därför ska stadsutveckling inte lösa gårdagens problem 
utan istället sikta framåt och skapa långsiktiga lösningar med 
kvalitet och hållbarhet i fokus.
Klimatpåverkan ska minimeras i varje detalj och samtidigt ska 
staden rustas för att möta översvämning och extremväder som ökar i 
och med förändringar av vårt klimat.
Uddevalla ska vara en modig stad som tar ansvar för framtiden 
och som drivs av samhällsnytta som varar. Det går inte att lösa alla 
problem på en gång, men små steg måste tas kontinuerligt och med 
vetskap om hur dessa påverkar och bidrar till helheten och framtida liv.

Uddevalla, en hel stad för det gemensammas bästa. Gaturum, stadsrum 
och vattenrum är livsrum, vardagsrum och lekrum som tillhör oss alla. 
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Vilt och naturligtKulturhistoria Park i stadenUtvidgad stadskärnaFlera kopplingar 
över vattnet

Mötesplats vid 
vattnet

Vattennära bostäder

Det gemensamma livet kring Bäveån 



Stadsutveckling kring Bäveån
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9 nov 2016 antog kommunfullmäktige Områdesplan för 
Bäveån som vägledande dokument för kommunens 
planering i stadsutvecklingsområdet kring Bäveån. Syftet 
med Områdesplanen var att minska avståndet från 
översiktlig strategisk planering till detaljplanering och 
genomförande   områdesplanen tecknas en bild av hur 
staden på ömse sidor av Bäveån ska utvecklas. Fokus 
ligger på att gestalta en struktur med gator, platser och 
kvarter som tillsammans bildar en helhet där varje enskilt 
objekt/ kvarter ingår som en pusselbit.

Några års aktivt prövande av områdesplanen som 
vägledande dokument har gett både ny och fördjupad 
kunskap samt insikter om:  

• områdets komplexitet och hur olika förutsättningar, 
delar och projekt påverkar varandra 

• hur områdets unika kvaliteter kan och bör utnyttjas

• hur områdesplanens övergripande struktur kan och 
bör utvecklas för att ta vara på områdets potential, öka 
områdets attraktivitet och ekonomiska genomförbarhet

• behovet av en gemensam vision om livet mellan husen 
och hur det tillsammans med en robust struktur kan 
fungera vägledande när många intressen ska vägas 
samman

Stadens fysiska struktur ger förutsättningar och 
begränsningar för vad som är möjligt att uppnå. Vad 
människor och tidigare verksamheter har lämnat efter 
sig under markytan påverkar också. Stadsutveckling 
kring Bäveån sker till övervägande del på tidigare 
utfyllda vattenytor där utfyllnadsytorna generellt sett 
har dålig bärighet och innehåller miljöföroreningar. 
Här behöver stadsutvecklingen ses som en plats 
där lösningar kan ske genom helhetsgrepp och väl 
utarbetade strategier.

Stadsutveckling kan också uppmuntra förändrade 
vanor hos medborgare, besökare, företag och andra 
organisationer, något som är nödvändigt om hållbarhet 
ska uppnås. Den framtida staden kan alltså, beroende 
på inriktning och struktur, erbjuda förutsättningarna för 
och stödja en mer hållbar livsstil som i sin tur gynnar 
staden och det gemensamma livet.

Uddevalla kommuns vision innehåller orden liv, lust och 
läge   tadsutveckling kring äveån börjar vi bakifrån 
genom att beskriva:

• hur de unika LÄGENA i det som ska bli den framtida 
stadsväven kan förvaltas, utvecklas och kopplas 
samman i olika strukturer

• hur den fysiska strukturen kan erbjuda framtida 
attraktiva och LUSTFYLLDA livsrum för Uddevallabor, 
besökare, djur och växter och på så sätt gynna hela 
staden, de individuella valen och det gemensamma 
livet i staden.

• hur olika vägval ger olika förutsättningar för  och 
livsstil i den framtida staden.

Uddevalla 
kommuns 

vision
ÖP-riktningar

Vision för  
Stadsutveckling
  kring Bäveån

Fördjupad översiktsplan

Utredning

Direktiv

Projekt

Detaljplan

Förstudie

Vision för



Stadskärnan utvecklas 
med Bäveån i centrum

Vattenrum & vattenfront 
stärker mötet med å & fjord

Stadsbergen & grönstråk förädlas 
och stadens grönska utvecklas

Strandpromenaderna som 
stadens rekreativa ryggrad

Verksamheter & infrastruktur med 
människan & stadslivet i fokus
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STADENS UNIKA KVALITETER UTVECKLAS 
FÖR ATT MÖTA MORGONDAGENS BEHOV
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Stadskärnan utvecklas 
med Bäveån i centrum

Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. 
När staden nu utvecklas vidare sker det återigen med 
vattnet som förutsättning. Med Bäveån i centrum, längs 
attraktiva stränder och med broar över vattnet kan 
den sammanhängande och attraktiva stadskärnan 
bli verklighet. Inom 10 minuters promenad nås service, 

an el  ultur  par  oc  regional olle ti trafi   il a 
goda förutsättningar för stadsutveckling i bästa läge! 

tadskärnan ar legat på samma plats i era undra år o  
rutnätsstrukturen som vi ser den idag sedan den kom till efter 
branden 1806. De raka gatorna skär tvärs genom landskapet och 
erbjuder vyer mot vatten, skog, berg och ibland ett mindre hus 
vid dess fot, allt eroende på var du e nner dig i rutnätet o  åt 
vilket håll du tittar. Flera gator är förlängda med broar över Bäveån 
och fortsätter i samma sträckning på andra sidan. Västerbron är 
den senaste och den mest använda kopplingen över Bäveån och 
ett svar på bilsamhällets behov under första halvan av 1900-talet. 
Stadskärnans tyngdpunkt ligger idag kring Kungstorget med 
dragning mot Västerlånggatan och Kampenhofs regionbussterminal 
där många rörelser koncentreras. Med stadsutveckling kring 
Bäveån utvidgas stadskärnan inifrån och ut och tyngdpunkten 
förskjuts västerut. Inom centrumplaneringen har ett helhetsgrepp 
på den e ntliga stadskärnan tagits  n utve kling av land annat 
Kungsgatan, Kungstorget och Hasselbacken är nyligen genomförd 
och Å-rummet står på tur. Den påbörjade omvandlingen har 
en strukturellt naturlig fortsättning väster om Västerlånggatan, 
både längs ån, i förlängningen av Kungsgatan och i en utvecklad 

o entlig plats i anslutning till o usläns museum som en pendang 
till Kungstorget men med vattnet och ån ännu mer i fokus. De två 
entrala, o entliga platserna, ungstorget o  latsen vid nre 

Hamnen, är viktiga eftersom de möjliggör ett utbyte mellan stadens 
två mest centrala stråk; Gågatan med bebyggelse på båda sidor 
och strandpromenaden i söderläge längs vattnet. Stråken har olika 
karaktär och kontext, men är lika viktiga eftersom de attraherar olika 
målgrupper och aktörer. Med två centrala stråk och två centrala 
platser formas ett robust centrum och en utgångspunkt för det 
gemensamma livet i stadskärnan, gammal och ny, i det framtida 
Uddevalla.

Uddevallas stadskärna har nära till allt som behövs utom till den 
spår undna kollektivtra ken  ven med rese entrum ttat österut 
till förlängningen av Bävebäcksgatan ligger den ena av stadens 
resenoder några minuters promenad från stadskärnan och vattnet. 
Med ett utvecklat stråk och en platsbildning på halva vägen mellan 
Strömstadvägen, Kungsgatan och Bäveån, kan den till synes 
dåliga geogra ska förutsättningen vändas till något positivt  ett 
nytt nord-sydligt stråk som prioriterar gående och som har goda 

stadskärnan

resecentrum

WOW!

förutsättningar för att kunna utvecklas till en livgivande ryggrad 
i Västra Centrum. Förutsättningarna är goda eftersom de två 
kollektivtra knoderna, ddevalla ese entrum o  ampen ofs 
regionbussterminal kopplas samman, och utbytet mellan dem och 
centrum genererar stadsliv. Genom att planera för prioriterade 
stråk och där investera i hög kvalitet koncentreras rörelser, vilket 
i sin tur ger en trygg stadsmiljö. En underjordisk station centralt 
längs Västerlånggatan, ett av stoppen längs Skagerrakbanan, ökar 
attraktiviteten och koncentrationen av rörelser i centrum ytterligare. 

 ett Uddevalla som främjar det goda 
livet nns evenemang och platser för att 

uppleva, trivas och minnas  enom att era 
funktioner samsas kan man skapa bra och 

trygga (häng)platser” 
Citat från visionsworkshop 4 dec 2019
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Flygvy som redovisar hur gatustruktur, huvudstråk och övriga offentliga platser skapar attraktiva lägen för ny bebyggelse när centrum utvidgas.

STRÅK RESECENTRUM

VÄSTERLÅNGGATAN

GÖTEBORGSVÄGEN

KUNGSTORGET



SKANSBERGET

ORMBERGET

KÅLGÅRDS-
BERGET

HÅLJUTEBERGET

ca 5 min

ca 10 min
ca 15 min

400 m

800 m
1200 m

ca 2 min

ca 4 min
ca 6 min

LÖVÅSBERGET
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SKISS - VÅGSKÅLARNA

Tillgängligt & nära 
Avståndscirklarna på bilden till höger visar att i princip hela centrala 

ddevalla, åde e ntliga o  utve klade delar, är mö ligt att 
nå från punkten vid nuvarande Kampenhofs busstation på en 15 
minuters promenad. Dagens stadskärna och stadsutvecklingsområdet 
har dessutom små höjdskillnader till skillnad från resten av staden. 
Redan idag är man i centrum av den anledningen mer benägen 
att välja cykeln som transportmedel än i andra stadsdelar, enligt 
genomförda resvaneundersökningar  Med dessa förutsättningar nns 
goda förutsättningar att genom prioritering av gång-, cykel- och 
kollektivtra k minimera den tterligare fordonstra k elastning som 
stadsutvecklingen kring Bäveån ofrånkomligen innebär. 

För att det ska vara attraktivt att välja att gå, cykla eller att åka 
kollektivt behöver det löna sig att göra ett sådant val. Eller 
åtminstone inte kosta i form av stora tidsförluster   entrum nns 
idag f ra e ntliga kopplingar över ån  roarna ligger tätt, en i 
varje nordsydligt stråk från Västerlånggatan till Kungstorget. I en 
promenadstad där vattnet ses som en resurs är möjligheten att röra 
sig över vattnet den faktor som avgör hur väl sammanhängande 
staden blir. Med kopplingar över vattnet kan man bo och gå i skolan 
på olika sidor av ån utan att behöva skjuts. Med kopplingar över 
ån kan man bo i norrläge på Anegrund och med en kort promenad 
över ån njuta av solen på den södervända Riversidestranden. 
Med en bro mellan Södra Hamnplan och Bohusläns Museum kan 
man gå över vattnet och äta lunch och vara tillbaka igen på en 
halvtimme. För att åstadkomma en sammanhängande stad belägen 

på var sida om vattnet behöver kopplingarna prioriteras även i 
planeringen av helheten. Hårt belastade bilvägar utgör barriärer, 
likaså gör ett vattendrag utan broar över. För att åstadkomma den 
sammanhängande staden behöver den övergripande strukturen 
därför säkerställa goda öden för gång o  kel åde över vatten 
o  tvärs vägar o  på vissa ställen kan motorfordonstra k till o  
med e öva e kluderas elt  imuleringar av tra kslagens rörelser i 
olika alternativ kan utgöra underlag för val av väg tillsammans med 
visionen om vilket stadsliv som önskas.

Placemaking & tillfälliga lösningar 
Att bygga stad tar lång tid. Därför är det en bra strategi att börja 
etablera platser för ett tänkt framtida liv redan i ett tidigt skede. Det 
kan vara tillfälliga eller permanenta platser. Permanenta där platsen 
är strukturellt självklar och kan fungera som en stadsbyggnadsmotor 
som skapar mervärden för både brukare och exploatörer. Tillfälliga 
av delvis samma anledning, men också för att kunna studera hur 
en plats används för att kunna fatta beslut eller erbjuda plats för 
tillfälliga arrangemang som skapar liv direkt eller varför inte med 
enkla medel skapa en meningsfull användning i väntan på en 
permanent lösning. 
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Visionsbild Museiparken

       Befintlig gatustruktur förlängs över Väster-
långgatan och Göteborgsvägen. Befintlig och 
ny stad får därmed naturliga kopplingar och 
centrum utvidgas

       Strandpromenader och vattenfront är vik-
tiga, men räcker inte för att skapa attraktivitet i 
hela stadsutvecklingsområdet, även övergripan-
de struktur behöver stödja möten med vattnet

       Med vattnet i centrum binds staden sam-
man med nya kopplingar över ån där oskyd-
dade trafikanter prioriteras

       Västerlånggatan är stadens ryggrad som 
omvandlas från led till stadsgata där befintliga 
och nya centrala funktioner samlas och skapar 
stadspuls

       Vid Bohusläns museum möts de två viktigas-
te stråken i stadskärnan och bildar ett attraktivt 
stadsrum som utnyttjar söderläget vid vattnet.

       Badhusparken blir tillsammans med ån och 
den offentliga platsen i anslutning till Bohusläns 
museum stadens stadspark och en länk mellan 
stadskärnan och Södra Å-staden

Pop-up matmarknad. Bild: Copenhagen Media Center

”Det är en kvalitet att nå det mesta till fots. 
Då kan också barnen gå själva och man 

slipper skjutsa med bil” 
Citat från visionsdialog 14 maj 2019 Bild: Bohuslänningen
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Karta från 1855 över Uddevallas möte med vattnet, viss utfyllnad påbörjad

Vattenfronten från Västerbron och ut längs Bäveån, 
Badö-Bäve och Kasebuktens östra kant mäts till drygt 

 . rfaren ets ässigt et i att rätt för alta e finns 
de mest attraktiva lägena i anslutning till vattenfronten. 
Tänk om det gick att skapa ytterligare en dryg kilometer 
vattenfront i centrala Uddevalla väster om Västerbron. 
n attenfront e  oli a platsspecifi a aliteter oc  

innehåll - en ny urban arkipelag där å möter fjord.

Genom historien har havet, fjorden och ån försörjt människorna i 
och kring Uddevalla. Det ser vi i allt från lämningarna från gamla 
bosättningar i anslutning till den dåvarande strandlinjen till industri-
byggnader och kajer. Staden har alltid haft en relation till vattnet och 
har varit ett handelscentrum under århundraden. Stadskärnan ligger i 
anslutning till vattnet och därifrån klättrar stadsdelarna uppåt i olika 
riktningar. Under de senaste decenierna har vattnets betydelse för-
ändrats från att vara en plats för arbete och näring till rekreation och 
attraktiva boendemiljöer. Den omställningen behöver stöttas med en 
strukturell omvandling av staden där motorfordon lämnar plats för 
fotgängare och cyklister närmast vattnet. 

Å genom staden 
På samma vis som avstånden mellan broar anpassas efter den 
mänskliga skalan o  tiden det tar att för tta sig till fots, behöver 
planering och utformning av vattenfronten och de vattennära miljö-
erna utgå ifrån människans mått, hastighet och behov av detaljering. 
De varierade vattenrummen, några smala och långsträckta, andra 
mindre och samlade, ger olika rumsliga förhållanden som utnyttjas 

Vattenrum & vattenfront 
stärker mötet med å & fjord

för att skapa variation och ta tillvara på unika lägen. Två signatur-
byggnader, en vid Västerbrons norra brofäste och en längst ut på 
nya Badö kan prata med varandra över det långsträckta vattnet. De 
kan med den placeringen både vara orienteringspunkter i det större 
stadssammanhanget och samtidigt fungera som identitetsskapare och 
stadsutve klingsmotorer  ör att inte förta e ekten som landmärken 
kan ge behöver bebyggelsens skala och höjd däremellan vara en 
annan. 

Vattenfront i alla vädersträck
Möjligheten att kunna skapa vattenfront i alla olika vädersträck är 
en styrka för området som helhet. Bebyggelse och platser anpassas 
beroende på vädersträck för att på bästa sätt utnyttja varje läge. De 
mest attraktiva platserna hittas generellt sett i söder- och väster-
läge  ven österlägen med morgonsol kan rätt utn tt ade er uda 
stora kvaliteter, medan speciellt norrlägena behöver mer omsorg då 
skuggiga platser inte automatiskt attraherar lika mycket folkliv. Den 
o entliga platsen i anslutning till o usläns museum i nre amnen 
disponeras och utformas så att alla kanter erbjuder goda, solbelysta 
lägen under någon del av dagen. En längre vattenfront kan också ge 

er A-lägen, det vill säga lägen med ögst kommersiellt värde.

Vattnet - både resurs och hot 
Bäveån som rinner genom stadskärnan är ett levande inslag i stads-
miljön och en del av stadens identitet. Historiskt och i nutid har 
industrier och hamnverksamhet präglat stora stadsnära områden. 

id o  i äveån nns turist åtstra k, fritids åtsplatser, turist rå, 
Bohusläns museum och Promarinas serviceanläggning. Det är vik-

tigt att båtliv och verksamheter som drar nytta av det som utbytet 
mellan vatten och land kan erbjuda ges plats. Maritima näringar, 
icke störande verksamheter och föreningsliv ger alla liv och mening 
till stadsmiljö och medborgare, som tillsammans kan skapa ett unikt 
Uddevalla. 

Vattnet som både skapar attraktivitet och arbetstillfällen utgör ty-
värr också ett hot. Stora delar av centrala Uddevalla är beläget i ett 
låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden. Vid hög-
vatten i Byfjorden drabbas staden återkommande av översvämningar 
med större eller mindre omfattning. De omkringliggande delarna är 
mer höglänta och innebär att stora avrinningsområden har sitt utlopp 
i stadens centrala delar. Vid skyfall innebär detta att stora mängder 
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Flygvy över delar av stadskärnan och Badö-Bäveområdet där en ny urban skärgård utgör mötet mellan Uddevallas centrala delar och Byfjorden.

Vattenfront mot å och fjord
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vid simulerad 100-årshändelse avseende skyfall

1 tankbil vatten/sek

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

Avrinningsområden med med vatten som rinner ut i Bäveån vid översvämningsskyddet

Skyfall i Uddevalla, september 1957 Bildkälla: Bohusläns museum

Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning.  
Bildkälla: Uddevalla kommun



Utbytet mellan land och vatten maximeras för att skapa en levande stad

Exempel på byggnader med mellanliggande skydd som tillsammans skyddar 
innanförliggande stad mot översvämning vid en högvattenhändelse

Medelvatten - nivå idag

Genomsnittlig befintlig marknivå

+3.6 färdig golvhöjd

+2.3 skyddsnivå 2070
Det är en utmaning att åstadkomma aktiva bottenvåningar som bidrar till en 
levande stad med vattenkontakt eftersom befintlig mark ligger lågt i förhållan-
de till krav på färdig golvnivå och skyddsnivå för översvämningsskydd

19

       Klimatscenarier är forskarnas sätt att formulera 
svar på frågan om hur klimatet kan förändras om 
atmosfärens innehåll förändras. ”RCP8,5  – fortsatt 
höga utsläpp av koldioxid” är värstascenariot 
över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden. 

       Karakteristiska vattenstånd enligt SMHI base-
rat på klimatscenariot RCP8,5 är: 

       

       Höjden på det permanenta skyddet behöver 
vara minst +2,3 (fram till år 2070) och vara utfor-
mat så att det är förändrings-/ eller påbyggnads-
bart till +2,8 (fram emot år 2100).

       2020    2070    2100 
Högsta högvatten  
HHW100       1,89    2,04    2,25 

Medelvatten MW     -0,03    0,31    0,63

vatten rinner ner mot centrum och orsaka problem med
översvämningar och skador på byggnader. Sedan en tid tillbaka 
byggs och planeras därför ett översvämningsskydd och även kli-
matanpassning med tanke på skyfall utreds. Där bebyggelse och 
stadsstruktur ska behållas på lång sikt, måste anpassning göras till 
e ntliga marknivåer o  ett tekniskt sk dd kommer att sti ka upp 

och utgöra en barriär mot vattnet. För att skyfallsvatten som rinner 
på mark tan inte ska orsaka skada e över det nns öppningar i 
översvämningsskyddet i lågpunkter mot vilket vatten leds. Största 
delen av stadsutvecklingsområdet innebär dock exploatering i en 
ny stadsstruktur och en annan strategi behövs för att undvika ett 
uppstickande skydd som skär av vattnetkontakten. Ny bebyggelse 
bör i dessa områden säkras mot översvämning via planläggning. I 
första hand genom byggande på säker nivå (golvnivå på +3,6) och 
eventuella avsteg från detta motiveras. Först i andra hand bör det 
ske genom tekniska skydd. Vid stadsplanering tas sedan hänsyn till 
åde ögvatten i avet, neder örd sk fall, öga öden i äveån o  

höga grundvattennivåer. Anpassning ska ske med helhetssyn och god 
s stemförståelse så att risk för negativa föl de ekter inte för ises  

En komplicerande faktor är att stadsutvecklingsområdet kring Bä-
veån i centrala Uddevalla ligger i ett fjordlandskap som formats 
under m ket lång tid o  sedan f llts ut   det konstg ort a ka 
landområde som människan har skapat genom utfyllnad har skyfall 
svårt att nå recipienten utan att åstadkomma översvämning. När 
staden utvecklas är visionen att framtida stadsstruktur tillsammans 
med sk fallsåtgärder löser åde e ntlig o  n  stads sk fallspro-
lem  etta för att i efter and slippa gå in i e ntliga områden o  

göra dyra anpassningar eller till och med tvingas riva byggnader för 
att skapa plats för vattnet. I både Västra Centrum och Södra Åstaden 
behöver sannolikt avståndet till Bäveån kortas genom att anlägga 
konstgjorda kanaler för att skyfallsvatten ska kunna rinna ut med 
självfall. Rätt strukturerad och utformad kan stadens gator och par-
ker också utgöra skyfallsleder och fördröjningsmagasin vid skyfall 
och tåla viss översvämning vid högvattenhändelser. På det viset 
minskar kostnaden för dyra konstruktioner under mark samtidigt 
som vattnet, när det inte längre utgör ett ot, skapar attraktion  ven 
när det gäller klimatanpassning av staden avseende skyfall bör en 
etappvis anpassning tillämpas i takt med att staden utvecklas. 

   

       Öka den sammantagna vattenkontakten och 
tillgängligt vatten i hela utbyggnadsområdet

       Beakta och värna siktlinjer längs och mot 
vattnet 

       Minimera behovet av översvämningsskydd 
och där översvämningsskydd behövs utformas 
det för så litet visuellt intryck som möjligt

       Framtida stadsstruktur och skyfallsåtgärder 
löser både befintlig och ny stads skyfallsproblem

       Gynna och utveckla båtlivet även med nya 
kopplingar över ån

       Utveckla Uddevalla som ett maritimt centrum 
där utbytet mellan land och vatten maximeras för 
att skapa en levande stad
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ORMBERGETLÖVÅSÄNGEN

kajpromenad med 
översvämningsskydd (ÖS) skyddar 
befintlig stad

 nyexploatering och över- 
 svämningsskydd skyddar 
 innanförliggande ny och 
 befintlig stad

 stad byggs på säker nivå och   
 inget översvämningsskydd  
 behövs

I stadsdelar med övervägande befintlig bebyggelse 
och stadsstruktur som ska behållas på lång sikt 
måste anpassning göras till befintliga marknivåer 
och ett tekniskt skydd kommer att sticka upp och 
utgöra en barriär mot vattnet. Där det är möjligt 
bör därför mark höjas till +2,3 för att undvika ett 
uppstickande skydd (fram till omkring år 2070) 
samtidigt som utlopp för skyfallsleder etableras.

Stora delar av Anegrund ligger idag så lågt som 
+1,0. En generell höjning av området till +2.3 i 
samband med exploatering är sannolikt inte möj-
lig. Delar av exploateringsområdet kan dock höjas. 
Bebyggelse tillsammans med mellanliggande över-
svämningsskydd kan då skydda innanförliggande 
ny och befintlig stad, samtidigt som mötet med 
vattnet kan ske utan fysiskt och visuellt hinder. 

Väster om Riverside Hotell finns det goda förut-
sättningar för att ta ett helt nytt grepp. Genom att 
planera för att mark antingen tål att översvämmas 
eller planeras på säker nivå behövs inget separat 
översvämningsskydd.

skyfallsvatten, riktning
skyfallsled 
behov av magasin Exempel på långsträckt strandpark med 

tekniskt skydd integrerat i bakkant

Två exempel på uppstickande tekniskt skydd 

Exempel på integrerat tekniskt skydd 
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       Skyfallsleder lokaliseras i första hand till 
landskapets lågstråk. Ofta finns dessa där 
vattendrag tidigare funnits

       Vägnät och cykelstråk där de sammanfaller 
med vattnets ödesriktning fungerar naturligt som 
skyfallsleder vare sig de är utformade/tänkta som 
skyfallsleder eller ej 

       Uppströmsåtgärder som ger stor effekt och 
som är kostnadseffektiva prioriteras

       Markanvändningen i nya områden anpassas 
efter framtida 100-årshändelse avseende skyfall 

       Skyfallsleder kombineras i största möjligaste 
mån med annan markanvändning som tillför 
värden till stadsmiljön alla de dagar när det inte 
är skyfall

       Skyfallsvatten i den stora omfattning som har 
sitt utlopp i Bäveån väster om Västerbron behöver 
rinna ut med självfall (kan ej pumpas), marknivåer 
i skyfallsleder blir således successivt lägre ju 
närmare Bäveån vi kommer

       Offentliga stadsrum vid Bäveån behöver ligga 
högt för att översvämningsskydd inte ska utgöra 
visuell barriär samtidigt behöver tillräckligt stor 
del av markytan - skyfallsled/er - ligga lågt för att 
vatten som rinner på markytan inte ska skapa 
översvämning på insidan av skyddet

       Gröna och ännu hellre blå strukturer är att 
föredra i kombination med funktion som skyfallsled 
eftersom dessa kan tillåtas översvämmas 
mycket utan att det orsakar skada eller hindrar 
samhällsviktiga funktioner

Klimatanpassning
Till följd av tidigare beslut planeras ett tekniskt skydd på +2,6 som 
på sikt ska vara påbyggbart till +3,7. Dessa projektförutsättningar 
ger, förutom en stad avskuren från vattnet, en framtung investering 
och en teknisk anläggning som behövs som mest när konstruktioner-
na redan börjar bli uttjänta. Under 2019 arbetade kommunen fram 
förslag till n a planeringsnivåer för er tidspunkter  år 2050, 20 0 
(+2,3) och 2100 (+2,8), för att kunna anpassa planerad anläggning 
och dess livslängd efter prognostiserad havsnivå vid en 100-årshän-
delse avseende havsnivå respektive skyfall. I stadskärnan och Västra 
Centrum optimeras den ekonomiska investeringen genom att bygga 
ett skydd först när det behövs och anpassat för havsnivåer kring 
år 2070. Det ger också mindre ingrepp i stadsmiljön. Beroende på 
hur långt från strandlinjen skyddet placeras kan vinsterna bli ännu 

större då e ntlig mark generellt är som lägst närmast ka kant o  
stiger inåt land. På längre sikt kommer ett högre skydd behövas. Det 
kan göras genom att då e ntliga sk dd ggs på eller med annan 
lösning t ex en yttre port i Byfjorden som tillsammans med pumpar 
kan hålla vattennivå på en tillräckligt låg nivå så att Bäveån oavsett 
havsvattenstånd kan fungera som ett magasin för skyfallsvatten. 
Kostnads/nyttoanalys mellan olika alternativ; stor investering i att 
höja och bygga mark på säker nivå eller behålla dagens låga mark 
med investering i ett yttre skydd, får sannolikt olika utfall om den 
varierande markvärdeshöjningen som stadsutvecklingen genererar 
räknas med. Längre väster ut längs Bäveån är planeringshorisonten 
längre o  mö lig eten nns att organisera n  e ggelse o  infra-
struktur i en långsiktigt hållbar stadsstruktur där alla tre dimensioner 
vägs in. 

Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum
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Vy från Brattåsberget. Härifrån ser man flera av Uddevallas andra stadsberg

Teaterplantaget är en historisk park med uppvuxen vegetation, lekplats, 
planteringar och öppna gräsytor för vistelse

Vattnet och grönskan spelar en viktig roll såväl socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt 
utfor ning an l  oc  grönstru turen f lla era 
funktioner, bidra till synergieffekter och leverera 
ekosystemtjänster. Den ger också möjlighet till rekreation 
och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa. Grönska 
har bevisad positiv påverkan på vår förmåga att 
hantera stress och möjlighet att fokusera. Den skapar 
ett bättre lokalklimat och kan minska effekterna av 
kommande klimatförändringar. Den kan bidra till att 
stärka ekologiska samband, rena luft och vatten, samt 
bidra till att dämpa buller. I planeringen av området 
ingår blå- och grönstrukturen som en viktig del, från 
övergripande stråk till utformningen av enskilda platser, 
byggnader och gårdar. 

 ddevallas närmaste omland nns ett rikt ut ud av natur, kultur 
med närhet till hav och fjord men också till skog och fjäll vilket 
skapar goda förutsättningar för friluftsliv. Stadsutvecklingsområdet 
är med sin historia med hamn- och industriverksamhet på 
utfyllnadsområden däremot inte så rikt på gröna värden. 
Badhusparken och Teaterplantaget med höga kulturhistoriska 
värden är några undantag  Med sitt läge vid vattnet nns det goda 
förutsättningar att dessa grönområden utvecklas till Uddevallas 
självklara stadspark tillsammans med stadsrummen på motsatta 
sidan av Bäveån. 

Stadsbyggnadselement
Gröna miljöer utgör, tillsammans med bebyggelse, gator och 
vatten, en av stadens grundläggande byggstenar. I den större 
stadsbyggnadsskalan används blåa och gröna strukturer - vatten 
och grönska - som verktyg för att skapa nödvändiga pauser i den 
byggda stadsstrukturen, som länk mellan olika karaktärer och för att 
överbrygga skillnader i bebyggelseskala. I den mellanstora skalan 

nns ggstenar som trädrader, gröna regn äddar o  tillgängliga 
grönytor. Alla dessa delar är viktiga som en del av ett klimat- och 
kretsloppstänk. Stadens parker och natur bidrar till ett mer hälsosamt 
och behagligt stadsklimat genom att rena luften från föroreningar, 
utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten 
o  fungera som lter som tar upp damm o  stoft från luften  

Grönstrukturen ger er attraktiva lägen 
En väl utvecklad grönstruktur är mer än dess olika parker, det 
handlar också om hur de hänger samman. Inom och i anslutning till 
stadsutve klingsområdet nns två stads erg, mindre ergknallar o  
grönska på och i anslutning till dessa. Stadsbergen utgör stommen i 
grönstrukturen inom stadsutvecklingsområdet. Eftersom stadsbergen 
är svårt att fullt ut tillgängliggöra kompletteras de med tillgängliga 
grön- och parkmiljöer nedanför i form av stadsdelsparker och 
långsträckta grön- och parkstråk vid stadsbergens fot. De gröna 
mil öerna är oöverträ ade för arns lek, f siska träning o  
inlärning samtidigt som de också skapar högkvalitativa och 
attraktiva bostadslägen. Att den gröna kransen vid bergens fot värnas 
och kompletteras ger nödvändiga förutsättningar för ett stort och 
varierat utbud av växter, djur och naturtyper. Den betydelse som 
staden har som livsmiljö för djur och växter underskattas ofta. 

Stadsberg & parker 
förädlas och stadens 
grönska utvecklas



23

Genom att utveckla och koppla samman parker och promenader på var sida om Bäveån skapas en sammanhängande grön lunga mitt i staden
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Stadspark 
över 10ha

Stadsdelspark 
5-10ha

Grannskapspark 
1-5ha

Gröning 
0,2-1ha

Beskrivningar ur ”Grönplan för Malmö 2003”, Malmö stad:

Gröning
Vistelseyta: 0,2-1 hektar
Karaktär: Liten offentlig grönyta som kan ha varierande innehåll och 
utformning. Viktig grön träffpunkt/ mötesplats i stadsmiljön.  Viktigt 
strukturerande stadsrum och orienterande element.
Riktvärde för avstånd: max 300 meter från bostad (ca 5 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 3000 bilar/dygn, max 30 km/h

Grannskapspark
Vistelseyta: 1-5 hektar
Karaktär: Liten park nära bostaden som, tillsammans med gröningar, 
kompletterar bostadens och kvartersgårdens grönytor. Viktig social funktion.
Riktvärde för avstånd: max 500 meter från bostad (ca 8 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 3000 bilar/dygn, max 50 km/h

Stadsdelspark
Vistelseyta: 5-10 hektar
Karaktär: Medelstor, mångfunktionell park som fungerar som
stadsdelens viktigaste gröna målpunkt.
Riktvärde för avstånd: max 1 km från bostad (ca 15 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 8000 bilar/dygn, max 50 km/h

Stadspark
Vistelseyta: >10 hektar
Karaktär: Stor, mångfunktionell park som kan vara av intresse för
hela kommunen. Erbjuder, utöver stadsdelsparkens utbud, ofta någon 
särskild attraktion. Kan fungera som plats för kulturarrangemang och 
festligheter.
Riktvärde för avstånd: max 2 km från bostad (ca 30 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 8000 bilar/dygn, max 50 km/h
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Exempel på grön miljö mitt i den täta staden, Norra Djurgårdsstaden. Här 
samsas olika arter av perenner och vedartade växter för att gynna den 
biologiska mångfalden. 

       Integrera stadsbergen i en sammanhållen 
grönstruktur och utveckla dem med både 
rekreativa och biologiska värden

       Stadsbergen är unika stadsbyggnads-
element som utnyttjas som orienteringspunkter 
och rumsskapare

       Värna och utveckla en grön krans runt 
stadsbergen. Dessa stråk och parker utgör 
spridningskorridorer för ora och fauna 
och kompletterar bergen med tillgängliga 
parkfunktioner. Det ger attraktiva bostadslägen 
där bebyggelse möter grönska och berg på 
parkens villkor

       Badhusparken, Bäveån och Museiparken ses 
i ett sammanhang tillsammans med kopplingar 
över ån. Sammantaget bildar delarna 
Uddevallas centrala gröna lunga

       Ekosystemtjänster utnyttjas för att bygga en 
resilient och hälsosam stadsmiljö

Grönskan fyller många viktiga funktioner i staden, till exempel svalkande 
skugga vilket är extra viktigt men tanke på förväntad klimatförändring.

Stadens parker rymmer olika funktioner exempelvis plats för fysisk aktivitet. 

“Unikt för Uddevalla är relationen 
till landskapet, bergen och havet. 

Samtidigt ligger vi strategiskt mellan 
Oslo och Köpenhamn”

För att analysera eller komma fram till hur stor omfattning av 
rekreationsmiljöer som behövs används en grönmodell. I grönmo-
dellen ingår riktvärden för tillgång till parker och natur- och rekrea-
tionsområden av olika storlek. Riktvärdena behandlar avstånd från 
ostad till respektive område samt tra k arriärer på vägen dit mätt 

i tra ktät et o  astig et  akom riktvärdena ligger en edömning 
av vad som kan anses vara en acceptabel tillgång till park och natur 
med tanke på de behov människor har och vilka möjligheter som 

nns att uppf lla dessa i tadsutve klingsområdet kring äveån

Grönska som verktyg för klimatanpassning
Ett generellt förhållningssätt för att möta framtida klimatföränd-
ringar är att minska andelen hårdgjorda ytor i våra städer och istället 
öka andelen genomsläppliga ytor. För att möta efterfrågan om en 
tät stadsbebyggelse behöver dessa ytor ofta bli mångfunktionella, 
till exempel markytor som tål översvämningar och växtbäddar som 
kan fördröja, magasinera och/eller rena dagvatten. Men det kan även 
handla om att skapa rena våtmarker.

“Ekosystem, djur och natur ska med 
hjälp av innovativa lösningar och 

ett helhetstänk få en naturlig plats i 
staden”

Trädens kronor har en god förmåga att absorbera vatten vid ne-
derbörd. Det innebär att stora delar av ett regn inte når markytan, 
vilket i sin tur minskar risken för översvämning och erosion. Med 
förväntad klimatförändring o  temperatur ö ning nns risk för tem-
peraturer som är skadliga för vår hälsa. Stadens gröna miljöer kan 
ge svalkande skugga, något som kommer att bli allt viktigare i just 
staden och stadsmiljön som generellt sett är påtagligt varmare än sitt 
omland. Skuggande miljöer skyddar också från skadligt UV-ljus. 
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Bild från en delsträcka av den uppskattade 
Strandpromenaden till Gustavsberg

Strandpromenaden från fjäll till hav, speciellt de 
spektakulära delarna längs byfjorden, är tillsammans 
med Bohusläns museum det besökare ofta lyfter fram när 
Uddevalla kommer på tal. Förlängda strandpromenader, 
nya målpunkter i form av platser, publika byggnader 
oc  lan är en stär er e allas ariti a profil. 
Därmed synliggörs Uddevalla i omvärlden och stadens 
position stärks regionalt, nationellt och internationellt. Det 
ger liv till Uddevalla centrum med spinn-off effekter till 
omnejden.

Ett av de viktigaste motiven för att utveckla och bebygga utfyllnads-
områdena runt Bäveån är att utnyttja läget vid vattnet. Strandprome-
naden och dess publika platser längs med Bäveån och Byfjordens 
stränder är därmed en central del av stadens utveckling och karaktär. 
Strandpromenaderna längs Bäveåns båda sidor och längs Byfjordens 
södra sida är redan idag viktiga för livet i Uddevalla. Förutom möj-
ligheten för alla att se och nå vattnet berättar strandpromenaderna 
om ddevallas istoria o  geogra ska konte t  är promenaderna 
utvecklas och förlängs längs vattenfronten i stadsutvecklingsområdet 
görs de vackra vyerna mot ån och fjorden tillgängliga för en bred 
allmänhet. Strandpromenaderna i form av tydliga kontinuerliga stråk 
stödjer också orienteringen i staden.

Strandpromenaderna utgör en del av nätverket för det vardagliga 
friluftslivet, för naturturism och är samtidigt värdefulla spridnings-
korridorer för vä t- o  d urliv  romenaderna estår av era olika 
sekvenser som kopplar samman viktiga publika platser, både be-

ntliga o  n a  ar e delsträ ka speglar det samman ang den är i  
Det betyder att funktionen är konstant men att strandpromenadens 
karaktär och gestaltning varierar. I förhållande till exploatering är 
det viktigt att strandpromenader och publika platser ges tillräckligt 
mycket utrymme för att inte skapa barriärer. Måtten kan och bör 
dock variera för att samspela med exploatering  och respektive plats 
lägesegenskaper.

Den södra strandpromenaden utvecklas med grönt fokus genom 
Badhusparken. Vid Södra Hamnplan skiftar karaktären och sträckan 
längs Anegrund utvecklas med en tydlig urban prägel och plats för 
fritidsbåtar. Vid Lövåsberget växlar Strandpromenaden in på grön- 
och parkstråket längs bergsfoten för att på så sätt ansluta till Svensk-
olmen där e ntlig promenad tar vid   vä eln e övs en stark o  

publik målpunkt som gör promenaden värd besväret. På längre sikt 
är en förlängning på Lövåsbergets norrsida också önskvärd. Med 
motsvarande resonemang utvecklas Skeppsholmspiren till en attrak-
tiv målpunkt för alla. En marina bör kombineras med en stark nod 
för marint fokuserad rekreation, med byggnader eller anordningar 
även för friluftslivets behov.

Strandpromenaderna som 
stadens rekreativa ryggrad

”Barnen är framtiden i ett Uddevalla som 
främjar det goda livet  är nns 

mötesplatser som tar vara på stadens möte 
med vattnet” 

Citat från visionsworkshop 4 dec 2018

Urban badplats i stadens centrala 
delar, Kungsholmen, Stockholm

Längs strandpromenaderna ryms en variation och platser där olika  
aktiviteter och liv kan uppstå
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Befintligt blågrönt stråk genom centrala Uddevalla, med möjlighet till  
förlängning även på norra sidan

“Med Uddevallas historiska bakgrund 
i samverkan med våra visioner för 

framtiden ska vi tillsammans skapa en 
modern stad i en historisk miljö”

       Kontinuerliga och tydliga strandpromenader 
kopplar ihop hav, stad och land

       Tillgängligheten till och längs vattnet ökas 
för alla oskyddade trafikanter. Längs vattnet sker 
rörelser på de gåendes villkor

       Promenaderna består av både stråk och 
platser och väver ihop stadens viktigaste 
offentliga rum 

       Olika förutsättningar, exempelvis norr- och 
sydsida tas tillvara

Kuröds skalbankar är en av målpunkterna längs Strandpromenaden Hamnplan ska fungera som ett robust vardagsrum. Här ryms både vardags-
funktioner och större arrangemang. Exempel från  Köpenhamn, Ofelia plads.
bildkälla: Have kommunikation
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När staden utvecklas är målsättningen att skapa god 
tillgänglig et för alla trafi slag till sta sut ec lings  
området, mellan dess stadsdelar och till viktiga mål- 
punkter. Inom stadsdelarna och längs vattnet prioriteras 

oc  os a e trafi anter. tt sätt att l c as e  et 
är att planera för publika målpunkter och parkerings-
platser i nära anslutning till huvudgator. Det underlättar 
oc s  orienter ar eten oc  ins ar sö trafi ens elast-
ning på gatusystemet.

Infrastruktur behövs för att ett samhälle ska fungera på ett bra och 
åll art sätt  ven om vårt sam älle idag är upp ggt runt den en-

skildes bilanvändande, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle 
att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering. Bilar, 
bussar och parkering har erbjudits gott om plats när industriområden 
på utfyllnadsmark successivt blivit tillgängliga. Den vägstruktur som 

nns gger på gamla strukturer som under 1 00-talets andra alva 
byggdes ut för att möta den ökade transporten av gods och männis-
kor på vägar istället för på vattnet  et nns anledning att ifrågasätta 
viss e ntlig infrastruktur nu när

 syftet med vägarna inte är att transportera gods till hamnen
 marken har sättningsskador i omfattande grad 
 marken behöver höjas för att möta översvämningsskyddets nivå 
 marken kan behöva saneras från föroreningar 
 infrastrukturen under mark inte i alla sina delar är dimensionerad  

   och/eller optimerad för nya bostäder och verksamheter. 
I de delar av stadsutvecklingsområdet som planeras att transformeras 
helt bör huvudstrukturen arbetas fram med tanke på stadens önskade 
utveckling mot ett hållbart samhälle med människan i fokus. När det 
görs nns det o kså anledning att ta äns n till e ntliga strukturer 
med aktiva verksamheter, exempelvis Junogatans äldsta sträckning 
från Arenan till Södra Hamnen. Här kan gammalt möta nytt när 
strukturen och staden utvecklas, samtidigt som en successiv om-
vandling möjliggörs. 

Verksamheter & infrastruktur 
med människan & stadslivet 
i fokus

“Stan är inte så stor att man blir 
anonym men tillräckligt stor för att 

erbjuda ett riktigt utbud”
Citat från visionsworkshop 4 dec, 2018

 alla trafikslag    
 prioriterad gång-  cykeltrafik  
 gångtrafik
 strandpromenader, prioriterad gångtrafik
 befintlig järnväg och läge för yttat   
 resecentrum närmare centrum
 möjlig framtida höghastighetståg / Skagerrak-
 banan i tunnel med centralt stationsläge

1. Bävebäcksgatan Utveckla stråk ”Bäveån-Kungsgatans förlängning-flyttat 
Resecentrum”
2. Kungsgatans förlängning Rörelsestråk med människan i centrum 
förlängs väster om Västerlånggatan 
3. Junogatan och Repslagaregatan Industrigator anpassas efter framtida 
markanvändning och utvecklas med centralt huvudstråk för alla trafikslag
4. Asplundsgatan Funktion väster om Göteborgsvägen, huvudstråk endast 
för oskyddade trafikanter utreds för att minimera barriäreffekt
5. Kopplingar över ån Antal och läge
6. Anslutning till Skeppsholmspiren och framtida stadsutvecklings-
områden Påverkas av innehåll och funktion
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Junogatan i nära anslutning till Södra hamnen, Smedjan och 
Petersonska huset

Befintliga och nya stadsdelarna kopplas samman till en 
fungerande helhet

Eldriven kollektivtrafik. Bildkälla: Västtrafik

       Gång-, cykel- och lokaltrafik prioriteras i 
stadens centrala delar

       De nya stadsdelarna kopplas samman med 
befintligt system till en fungerande helhet

       Målsättningen är en blandstad med både 
bostäder, arbetsplatser, kommunal service och 
handel i närområdet

       Befintliga byggnader och verksamheter 
bevaras eller avvecklas successivt om de stödjer 
den övergripande strukturen

       Publika målpunkter och parkeringsanlägg-
ningar placeras i första hand i anslutning till 
huvudgata

       Planera för samutnyttjande av parkering

VÄGVAL

är inte befintlig bebyggelse ska bevaras 
behöver vägval göras i tidigt skede:
       stadsutveckling med befintlig infrastruktur 
på befintlig låglänt mark som utgångspunkt och 
innanför ett uppstickande översvämningsskydd                        
       optimering med processorienterat 
helhetstänk där befintlig infrastruktur och 
markhöjder inte är fasta förutsättningar

a.

b.
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Helheten först - områdets delar 
stödjer en större vision

Introduktion

Genom att se på stadsmiljön som en helhet och hur dess ingående delar organiseras 
och samspelar skapas ett bättre resultat som ökar brukarnas upplevelsevärden.

Stadsutveckling är ett projekt som inte är klart förrän stadsmiljöerna tagits i bruk och är 
summan av all planering, alla beslut, alla delprojekt, alla delprocesser och alla enskilda 
insatser. Avgörande för det byggda slutresultatet är att alla under hela processen 
arbetar mot samma mål där allt sammantaget bidrar till helheten.
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EN SAMLAD OCH 
VÄRDETÄT STAD

1

2

3

4

2. SÖDRA Å-STADEN
EN GRÖN STADSDEL 

NÄRA BERG & Å

3. SKANSSTADEN
MED BERGET I RYGGEN 
OCH SOLEN I ANSIKTET

4. HOLMARNA
EN URBAN SKÄRGÅRD 

MÖTER HAVET
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Unikt läge Kvartersstad Plats

KUNGSGATAN

BASTIONSGATAN

STRÖMSTADVÄGEN
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berg och fjäll norr om staden. Vattenytorna har successivt fyllts ut 
för att senare grävas ut och fyllas igen, alltid för att möta stadens 
behov. Skansberget har en stark närvaro på platsen och Bäveån lika 
så tack vare Museiparkens öppna ytor. 

Potential! Centrum utvidgas inom samma strukturella bas, 
rutnätet. På så sätt skapas en samlad stadskärna med Västerlånggatan 
i mitten  örutsättningarna för att l kas är att gatans arriäre ekt 
minskas  et görs genom att prioritera kollektivtra k, kel 
o  gång o  samtidigt tillåta iltra k  iden för en resa genom 
stadskärnan med bil ökar men samtidigt minskar hastigheten och det 
underlättar ödet på tvärs  

Utmaning! Funktionen som Kampenhofs regionbussterminal 
erbjuder resenärerna är central i utvecklingen av Uddevallas 
centrum. Det är avgörande att bussnoden ligger centralt i Västra 
Centrum, helst i anslutning till Västerlånggatan. Utmaningen är att 
hitta en ny placering som kan hantera tillräckligt många av dagens 
funktioner och att resterande, de som inte behöver lokaliseras till 
stadens absoluta centrum, kan lösas på andra platser i närområdet.

å kort sikt nns det även andra verksam eter som egränsar 
genomförandetakten i Västra Centrum. Det tillsammans med 
områdets stora utmaningar när det gäller skyfall gör att både en 
långsiktig plan för hela stadsdelen och en första etapp som är 
genomförbar på kortare sikt behöver tas fram i en samlad process.

ästra entru  r er era pu li a lpun ter  
förlängd gågata, unik offentlig plats vid vattnet mitt 
i stan  sta spar  oc  no er för olle ti trafi  p  sp r  
väg och vatten. Det mesta inom bara fem(!) minuters 
promenad och allt inom tio. Med Västerlånggatan 
o an la  till grön sta sgata är olle ti trafi en 
är prioritera  oc  uss llplatser finns för e sta  
och region, länkas allt det nya ihop med det gamla 
och stadskärnan nära nog fördubblas. Med en stark 
vision om det gemensamma livet i stadskärnan skapas 
förändring och genomförandekraft i utvecklingen av 
Uddevallas viktigaste område.

Var? Västra Centrum är området mellan Skansberget i väster, 
spårområdet i norr, Västerlånggatan, Göteborgsvägen, Walkeskroken 
o  röna uset där unogatan möter ödra amnen  mrådet 
inne åller e ntliga strukturer, ggnader o  verksam eter som 
kan leva vidare och utgöra en förutsättning för stadsutvecklingen till 
skillnad från områden längre väster ut där n  stad ersätter e ntlig 
både när det gäller struktur och innehåll. 

Sammanhang! Strandlinjen på historiska kartor från 
1500-talet tecknas i anslutning till Bastionsgatans norra del och 

ager ergsgatan  är nns o kså två nu kulverterade ä kar 
representerade vilka nu som då transporterar vatten till Bäveån från 

SÖDRA 
HAMNPLAN

Kungsgatan förlängs över Västerlånggatan och bildar ett viktigt stråk mellan 
Kungstorget och Inre hamnen

INRE HAMNEN
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        1800-talets rutnätsstruktur förlängs väster 
ut över Västerlånggatan. Kungsgatans och 
Kilbäcksgatans raka förlängning utgör de 
öst-västliga kopplingarna. Nord-sydliga gator 
behöver inte vara genomgående utan 
anpassas till verksamheter och innehåll mellan 
Bäveån och Bastiongatan

        Kungsgatan utgör öst-västligt huvudstråk 
för oskyddade trafikanter och utformas 
som gågata med separat cykelbana från 
Västerlånggatan till Bastiongatan

        Bävebäcksgatan med platsbildning i 
korsningen med Bastiongatan och ny för-
längning ner till Kungsgatan, Bohusläns Museum 
och Bäveån utgör nord-sydligt huvudstråk för 
oskyddade trafikanter. tråket anpassas för att 
kunna förlängas norr om Strömstadvägen vid en 
ytt av resecentrum

        Gång- och cykeltrafik över Bäveån 
prioriteras i läget för nuvarande vägreservat

        Västerlånggatan omvandlas från led 
till stadsgata. Kollektivtrafik prioriteras t ex 
genom separat körfält för framkomlighet. 
Regionbussterminalen utvecklas så att den 
stärker Västerlånggatan som aktivt stråk

        Ett tillgängligt grön- och parkstråk utvecklas 
längs Skansbergets östra fot, som en del av 
övergripande grönstruktur och för att möta berg 
och befintlig småhusbebyggelses skala

        Bastiongatan och Bävebäckstråket är 
viktiga skyfallsleder varför den funktionen 
behöver säkerställas i den fortsatta planeringen

Befintliga kvaliteter, exempelvis gamla badhuset med tillhörande 
park, bör vara utgångspunkt i den kommande stadsutvecklingen

”Den naturliga fortsättningen 
på 1800-talets rutnätsstad”

Badhusparkens potential som en viktig del i stadsväven. Strandpromenaden med befintliga och nya funktioner och 
stråk i förlängningen av rutnätsstadens gator binder samman staden över Göteborgsvägen. 
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- Bävebäckstråket Det nya nord/sydliga stråket genom 
Kampenhof i Bävebäcksgatans förlängning kopplar ett framtida 
Resecentrum till vattnet och stärker samtidigt Norra Uddevallas 
kontakt med stadskärnan och Bäveån. Samma stråk är huvudstråk 
för skyfall eftersom det sammanfaller med Bävebäckens historiska 
sträckning. Så länge Regionbussterminalen ligger kvar på nuvarande 
plats utformas stråket med prioritet för osk ddade tra kanter o  
kollektivtra k   ett fullt ut ggt ästra entrum kommer stråket att 
e öva optimeras för osk ddade tra kanter o  sk fall  ftersom 

marken är låglänt ligger det nära till hands att ta fram kulverterat 
vatten för att i ett helhetsgrepp både kunna lösa skyfallsproblematik 
och samtidigt utöka vattenfronten vilket ger ett tillskott till attraktiva 
lägen för verksamheter och bostäder i Västra Centrum.

- Bastiongatan är ryggraden för kommunikation runt Skans-
erget för alla tra kslag, åde nu o  på sikt   ett utve klat o  

förtätat ästra entrum e över gatan r mma era n a funktioner 
varför gaturummets bredd ökar. Bastiongatan kommer därmed även 
fortsatt att vara starkt strukturerande. Med ökat fokus på gående, 
cyklande, grönska och plats för skyfall förändras dock karaktären.

- Museiparken är ett av Uddevallas viktigaste vardagsrum. 
är eten till vattnet, entrum o  kollektivtra ken gör, tillsammans 

med gräs torna o  träden, platsen till ett stadsrum med stor e i i-
litet och hög attraktionskraft både till vardag och fest. Museiparken 
utgör också mötet mellan ån och hamnen och det är här som kontak-
ten med havet blir påtagligt för första gången. Målet med platsen är 
att bevara dess breda användningsområde men att dessutom stärka 
kontakten med vattnet och bättre utnyttja värden och
funktioner som det innebär.

- Museibryggan Strandpromenaden fortsätter längs Bo-
husläns museum. En plats för båtliv, möten och händelser som i ett 
attraktivt söderläge trappar sig ner mot vattnet  är nns mö lig et 
att utveckla det sammanhang som utgör destinationen Bohusläns 
museum  isionen är att i tätt samar ete mellan era aktörer skapa 
en rik miljö för många målgrupper.

5-minutersstaden vid vattnet!  
 stadsutve klingsvisionen likt mrådesplanen förutsätts att ästra 

Centrum utvecklas och förtätas för att dra maximal nytta av det 
centrala läget. För att den nya stadsmiljön ska bli attraktiv för många 
förutsätter det att människor vistas i området, i hus och på gator och 
torg, så stor del av dygnet som möjligt. Det är därför väsentligt att 
det byggs en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker, kaféer och 
restauranger, samt besöksanläggningar av olika slag. I takt med att 
stadsdelen exploateras blir marken så värdefull att den nuvarande 
funktionsuppdelningen inte går att bibehålla. Moderna mobilitets-
lösningar, skyfallsleder och stadsgrönska behöver därför integreras 
med andra funktioner i kvarteren o  i gaturummen  ven om allt 
inte händer på en gång behöver det förberedas för omställningen till 
klimatsmart stadsplanering där grönska utanför dörren uppmuntrar 
till åll ara val, planeringen sker utifrån kollektivtra k, promenad 
o  kel o  där tr gga o  säkra stråk nns för liten som stor
För att Västra Centrum ska bli en gångvänlig stadsdel krävs också 

er kopplingar över äveån  ftersom roar påverkar tillgänglig e-
ten på vattnet är visionen att stadsutvecklingen sker i tät koppling 
till den maritima strategin och att en bred vattenanvändning på både 
kort och lång sikt möjliggörs.

- Västerlånggatan har potential att bli centrala Udde-
vallas mest aktiva stråk  dag dominerar motorfordonstra ken o  
inåtvända verksamheter. Visionen är att det ska vara lätt att ta sig 
till centrum men inte att resa genom centrum. På Västerlånggatan 
prioriteras kollektivtra ken o  de gående  enom att satsa på det 
stadsliv som resandet ger och addera omsorgsfullt utformade över-
gångszoner, hållplatser, väderskydd och gatuträd skapas den karaktär 
o  detal ering som e ntlig genomfartsled o  e ggelse saknar

- Kungsgatan Visionen är att gågatan förlängs hela vägen 
fram till Bastiongatan. Endast nödvändiga varuleveranser och trans-
porter för att skapa tillgänglig et tra kerar strä kan  ör att ma i-
mera utbytet mellan verksamheter i bottenvåningar i söderläge och 
stadslivet bör en bred övre zon på säker nivå i anslutning till färdigt 
golv säkerställas och höjdskillnaden på ca 1,5 meter tas upp i trapper 
och ramper som i sin tur skapar en attraktiv vistelsezon. 

Exempel på stadsgata med plats för både grönska, bilar och kollektivtrafik. 
Bild från Västra Varvsgatan i Malmö

- Badhuskajen och Teaterplantaget Visionen 
är att iltra ken minimeras o  dagens utåtriktade verksam eter o  
hamnkontor utvecklas samtidigt som vistelsevärdena och de gröna 
inslagen ökar. Det senare som en del av utvecklingen av Teaterplan-
taget men också som nya inslag i kajmiljön. 

- Södra Hamnplan har en central roll på i den framtida 
staden och bidrar med att koppla samman gammalt och nytt. Här 
sker också mötet mellan gröna parker och den täta staden och mötet 
mellan era olika riktningar o  gator  isionen är en samlande nod, 
en generös ruks ta där m uk tra k o  vistelse samsas, en plats där 
o entlig konst kan li ett landmärke o  en n  mötesplats i staden 
skapas. 

Vy badhuskajen mot väster
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Skiss av befintlig Museipark och Regionbussterminal i kombination med en utvecklad 
miljö runt Bohusläns museum

Skiss av Museiparken med ett utbyggt Västra Centrum och skyfallskanal samt en utvecklad 
miljö runt Bohusläns museum

        Bohusläns Museum kan utvidgas åt väst och 
nordväst. Museigatan är fortsatt tillgänglig för 
alla men kan vid behov byggas över

        Offentliga rum vid vattnet samlar museum, 
andra publika målpunkter och funkter, regional 
bussterminal, park och bro

        Värna utrymmen och platser för kultur, konst 
och arrangemang i vattennära lägen

        Barriäreffekter som trafik kan innebära 
minskas genom att stadsrummen planeras och 
utformas med ett fokus på varierat och attraktivt 
stadsliv. 

        Plats för grönska på platser och i gaturum 
är en självklarhet eftersom grönskan bidrar till 
en attraktiv stadsmiljö, ger hälsovinster samt 
erbjuder ekosystemtjänster

        Utvecklingen av Västra Centrum sker i olika 
etapper för att gradvis kunna möta framtida 
behov. 

Exempel på tidigare kulverterat vattendrag i stadsmiljö. 
Bilder från Århus å

Bohusläns museum är en viktig målpunkt vars läge förbättras vid ett  
utvecklat vattenrum
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Bo mot berg & park Unikt läge
Plats

Bo vid vatten
Bo i ett skyddat inre

En småskalig marina utvecklas i mötet mellan stad och berg.  
Bild från Smögen

Södra Å-stadens karaktär präglas av en blandning 
av äldre verksamhetslokaler och ny bebyggelse som 
erbjuder en rad olika boendeformer och kvaliteter. Här 
finns när eten till atten  stran pro ena  oc  tli  
men samtidigt ett variationsrikt inre vardagsliv med 
parker och grönska som ger skydd mot väder och vind.

Var? Vid Gröna huset, på södra sidan av Bäveån, övergår Väs-
tra entrum till ödra -staden  mrådet inkluderar övås erget i 
väster och sträcker sig till Göteborgsvägen i söder. Centralt i områ-
det ligger Anegrund  mrådets e ntliga strukturer, ggnader o  
verksamheter är välkomnande förutsättningar till det nya stadsom-
rådet.  

Sammanhang! Byfjorden sträckte sig ursprungligen hela 
vägen fram till Lövåsbergets fot och Anegrundsområdet var en vik i 
fjorden. Under de senaste två århundradena har viken kontinuerligt 
fyllts ut för industri- och hamnverksamhet. Fortfarande kan dock det 
ursprungliga landskapet läsas i en serie bergsknallar i väster, söder 
och öster som gradvis övergår i de mer låglänta utfyllnadsytorna.  
Utöver verksamheterna erbjuder området möte med Bäveån i norr 
(ka er) o  små åts amn ( t r ggor)  a promenaden längs ä-
veån i norrläge och delar av Anegrund kommer skuggas av Lövås-
berget. 

Potential! Södra Å-staden har möjlighet att utvecklas till en 
attraktiv boendemiljö med närhet till centrum, hav, rekreation och 
daglig service. Båtlivet och närheten till vatten är en central del som 

ska utnyttjas, men utan att lägga allt fokus på en bred, norrvänd kaj- 
o  r ggpromenad  ven den inre strukturen o  det stadsliv som 
kan uppstå där utvecklas. Stadsbergens grönska bidrar till karaktär 
och innehåll genom att tillåtas vandra ner mellan husen. Tillsam-
mans med områdets nya parker ger det en påtagligt grön stadsmiljö. 
Marknivåerna i anslutning till ny bebyggelse närmast Bäveån och ny 
bebyggelsen kan med anpassning till säker nivå säkerställa över-
svämningsskyddet även för de mer låglänta delarna. Junogatan som 
redan idag utgör områdets ryggrad utvecklas till viktig struktur för 
alla tra kslag, gröna värden o  dagvatten antering  

Utmaning! mrådet är låglänt o  dra as årt vid sk falls-
händelser. Sannolikt behöver liknande åtgärder vidtas som i Västra 
centrum, det vill säga mycket plats avsättas eller skyfallskanal 
anläggas. 

e ntliga ggnader o  verksam eter är viktiga resurser för 
områdets framtida attraktivitet. Samtidigt är det en utmaning att 
synkronisera en omfattande stadsomvandling med bevaransvärda 
verksamheter i kontinuerlig drift. En samlad utbyggnadsstrategi be-
höver arbetas fram tillsammans med de fastighetsägare och aktörer 
som nns i området  
Längs Bäveån reser sig en stadsfront som kan vara högre. I områdets 
inre delar behöver skalan vara lägre för att skapa attraktivitet och 
ge plats till åde erfamil s us, grupp us o  kommunal servi e, 
samt för att möta omgivande natur, stad och berg. Utmaningen är 
att forma en stadsdel där exploateringsgraden tillåts variera mellan 
kvarteren beroende på läge.

ANEGRUND



Visionsbild Anegrund, Liljewall arkitekter
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        Junogatan utvecklas till en grön-blå ryggrad 
där verksamheter och byggnader stödjer 
gaturummet 

        Mötet med tadsbergen samt befintliga och 
nya parker skapar kvaliteter i områdets inre delar

        Mötet med vattnet är urbant och blir en 
viktig del av Strandpromenaden

        Områdets huvudsakliga infart är Junogatans 
koppling till Göteborgsvägen

        Båtlivet står i centrum med platser för 
fritidsbåtar och det finns en möjlighet till en 
mindre marina vid Lövåsberget

        Övergripande system för dagvatten och nya 
markhöjder i stadsutvecklingsområdet utvecklas 
tillsammans med översvämningsskydd och 
skyfallsleder

”Den gröna stadsdelen med 
närhet till både stadsberg, 

å- och vattenfront, båtliv samt 
strandpromenad”

Exempel på öppen dagvattenhantering i N. Djurgårdsstaden, StockholmExempel på bostadsbebyggelse som möter och anpassas till kuperad terräng,
Hamngatan, Sundbyberg
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Skansstaden vilar tryggt mot Skansberget och är 
den stadsdel som länkar samman berg, å och fjord. 
Den smala kvartersstrukturen gör att berget alltid 
är närvarande och möjliggör utblickar mot vattnet. 
Innehållet är varierat och består av både bostäder, 
verksamheter och möjlighet till ett marint centrum i norr. I 
o r et finns oc s  ett antal i tiga offentliga ru  e  
olika karaktär och innehåll, exempelvis Skansparken, 
Hamnplan och Strandparken.

Var? På den norra sidan av Bäveån, vid Riverside hotell, övergår 
ästra entrum till kansstaden  mrådet inkluderar kans erget 

och sträcker sig mot Byfjorden i väster, Strömstadvägen i norr och 
Bäveån i söder.  

Sammanhang! mrådet estår till stor del av utf llnads-
områden mellan vattnet och Skansberget. Bebyggelsen relaterar sig 
till berget och vattnet med Bastionsgatan som ryggrad i områdets 
entrala del  Mellan astionsgatan o  kans erget nns ggnader 

och verksamheter som inledningsvis lever vidare för att successivt 
utve klas med n a funktioner o  inne åll  i övrigt estår området 
av nya strukturer och nytt innehåll.

Potential! Genom Skansstadens läge och med kajpromenad 
mot söder och strandpark mot väster stärks Uddevallas som attrak-
tiv kuststad. Med ny struktur och bebyggelse på säker marknivå 

anpassas området från början till framtida klimatutmaningar. Bas-
tionsgatan omvandlas till stadsgata med plats för stadens alla olika 
tra kslag, trädplanteringar o  dagvatten antering  e o entliga 
rummen skapar ett tydligt ramverk för en blandning av bostäder och 
verksamheter. I sydvästra hörnet möter staden fjorden med Hamn-
plan, en ny torg- arrangemangs- och bruksyta och i öster erbjuder 
Skansparken den nödvändiga övergången mellan Västra Centrum 
och Skansstaden samtidigt som Skansberget och dess grönska kan 
möta vattnet. 

Utmaning!  mrådet är låglänt o  utsätts regel undet för 
översvämningar. Att klimatanpassa området tillsammans med dåliga 
markförutsättningar och förväntad sanering kan innebära kostsamma 
lösningar. 

Strategiskt vägval! Placeringen av översvämningsskyd-
det och övergripande höjdsättning ger olika förutsättningar för den 
nya staden. Flera scenarier har tagits fram för att illustrera möjlig 
stadsutveckling beroende på vilka övergripande ingångsvärden som 
används o  vilken mål ild som önskas  avsett s enario är målet 
att dra maximal nytta av platsens unika kvaliteter. Kombinationer av 
de tre delarna; skydd, markhöjder och exploatering, kan i ett tidigt 
skede, i olika s enarier utvärderas utifrån era kriterier för att ge 
vägledning vid beslut. Bastionsgatans läge i både höjdled och sidled 
påverkar övergripande struktur och ekonomi och inriktningsbeslut 
behöver tas i ett tidigt skede.

STRAND-
PARKEN

SKANSBERGET

HAMNPLAN N

Vassparken i Hammarby Sjöstad, Stockholm

SKANSSTADEN
- MED BERGET I RYGGEN OCH 
MED SOLEN I ANSIKTET

Områdets delar

Marint verksamhetsområde
Unikt läge
Plats

Förtätning
Bo vid vatten
Bo mot berg

SKANS-
PARKEN
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✳

✳

✳

        Siktstråk mot Skansberget är viktigt för 
orientering och karaktär (inte bygga för berget)

        Höjd på bebyggelse i anslutning till berg 
anpassas så att den inte konkurrerar med 
bergets skala 

        En huvudgata, Bastiongatan, försörjer 
bebyggelse på båda sidor, ytterligare parallell 
huvudgata på västra sidan ska undvikas

        Många funktioner kopplas till gatan; 
öppen dagvattenhantering, gång, cykel, 
grönska och övrig infrastruktur

VÄGVAL

I ett tidigt skede behöver det beslutas om 
Bastionsgatan och infrastruktur under mark ska: 
1) funktionsanpassas 2) funktionsanpassas och 
höjas 3) funktionsanpassas, yttas och höjas

Skansberget och stora utfynnadsytor idag

Vattennära park med nödvändiga friytor i högt exploaterad stadsdel,  
Kristinebergs strandpark, Stockholm. Fotograf: Werner Nystrand

Hamnplan, en generös yta som ska tåla både vardagliga funktioner, större 
evenemang och andra tillfälliga aktiviteter.

Scenario med ny bebyggelse på säker nivå i strandpark där utfyllnaden 
minimeras. Bastionsgatan och ny infrastruktur i nytt läge (även höjd) och 
översvämningsskyddet placeras i anslutning till gatan. 

Scenario där översvämningsskydd är integrerat i förhöjd kaj, Bastions-
gatan och infrastruktur under mark behålls och ny bebyggelse byggs på 
säker nivå vilket ger större utfyllnader och eller kostnader för mark- och 
kajkonstruktioner
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HOLMARNA
- EN URBAN SKÄRGÅRD MÖTER HAVET

Områdets delar

STRAND-
PARKEN

SKEPPSHOLM-
SPIREN

N

Marint verksamhetsområde Unikt läge
PlatsBo i Byfjordens skärgård

Exempel på att bo tätt nära vattnet. Bild från Åstol i Tjörns kommun.

I mötet med Byfjorden får havet återta en del av de 
mest sentida utfyllnadsområdena. I en urban arkipelag 
växer en ny skärgårdsstad fram med fast mark som ut-
gångspunkt i Brattåsholmen, Badön, Skeppsholmen och 
Råskarven, de båda sistnämnda idag nedsprängd och 
del av Skeppsholmspiren. Skeppsholmen utvecklas till ett 
rekreativt centrum för marina fritids- och vattenaktiviteter 
med målet att vara en attraktiv målpunkt värt resan eller 
promenaden längst ut i stadsskärgården. 

Var? Mellan Skeppsholmspiren i väster, Koppersbergsvägen i 
norr, Badövägens östra ände och Bäveån.

Sammanhang!  Byfjorden sträckte sig ursprungligen 
hela vägen fram till Lövås- respektive Skansbergets fot. Bäveåns 
mynning låg i höjd med Kålgårdsberget och Anegrund och 
Kampenhof var vikar i fjorden. Genom en successiv utfyllnad  har 

era olmar o  öar inlemmats i det som vi nu uppfattar som en 
kontinuerlig landmassa  arna o  olmarna som nns gömda land 
utfyllnadsmassorna innebär fortfarande närhet till fast mark och kan 
utgöra grunden för (åter)skapandet av en skärgård.

Potential!  Med Holmarna kan Uddevallas möte med vattnet 
utvecklas i enlighet med vision och beslutad ÖP-riktning. Den 
förorenade marken som måste tas om hand oavsett kan om den 

grävs bort ge plats för vatten. Med all bebyggelse och infrastruktur 
anpassad till säker nivå är stadsdelen klimatanpassad redan från 
start. Bebyggelse och platser lokaliseras till områden med berggrund 
nära marknivå vilka historiskt sett har lämpat sig för att bygga på 
o  där det inte eller nns några markföroreningar  
Kopplingar mellan öar kan byggas på bank och utgöra ett yttre 
skydd tillsammans med en eventuell framtida slussport.

Utmaning!  Både dagens verksamhet inom området och 
intilliggande verksam eter är med sina in uensområden utmaningar 
för projektet. Stora delar av området kan behöva saneras vilket kan 
vara dyrt och styra inom vilka områden som ny bebyggelse och 
infrastruktur är mest lämplig.

Struktur, innehåll och karaktär! Till sin struktur 
o  karaktär påminner olmarna om ett o uslänskt skeläge med 
knäckta gator och tätt placerade huskroppar som skydd mot väder 
o  vind  et nns ett stort ut ud av olika upplåtelseformer vilka 
även möts inom enskilda kvarter. Våningsantalet varierar inom 
stadsdelen likaväl som inom enskilda kvarter, men håller generellt 
sett en låg skala medan tätheten är hög. Skeppsholmskajens västra 
sida utvecklas till marint verksamhetsområde och utgör samtidigt 
bullerskydd mot industri- och hamnverksamhet i väster.  
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Havsbad vid Kalvebod Bølge, Köpenhamn

Båtlivet är ett självklart del av vardagen på Holmarna.  
Fotograf: Werner Nystrand

        Utveckla Uddevallas möte med vattnet 
genom att öka vattenfronten

        Använd marken framför allt för 
bostadsändamål, men även för rekreation med 
marin inriktning, park med dagvattenhantering 
och ej störande verksamheter

        Mark tål antingen att översvämmas eller 
planeras på säker nivå för att inget separat 
översvämningsskydd ska behövas

        Det behövs endast en huvudgata 
(Bastionsgatan) kompletterat med 
kvartersgator för att skapa tillgänglighet 
till exploateringsområdet, vilket i sin tur styr 
områdets utbredning mot väster

        Utveckla Badös södra udde till ett 
landmärke - stadens nya entré från havet

Delar av utvecklingsområdet idagVisionsbild över Badö-Bäveområdet där en ny urban skärgård utgör mötet 
mellan Uddevallas centrala delar och Byfjorden.

SKEPPSHOLMEN

SKATHOLMEN

LÖVÅS-
BERGET

ANEGRUND

SKANS-
BERGET

ORMBERGET

BRATTÅSHOLMEN

SJUKSTUGU-
HOLMEN 
(BADÖ)

SVENSKHOLMEN

RÅSKARVEN HÅLJUTE-
BERGET

KÅL-
GÅRDS-
BERGET

N

berg och holmar
strandlinje 1500-tal

Havet har alltid präglat livet och stadsbyggnaden i Uddevalla. Klimatför-
ändringar som havsnivåhöjning och tätare återkommande högvattenhän-
delser är utmaningar vilka får sina svar som en del av stadsutvecklingen.
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Handläggare 
Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
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Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och 
uppförande av nytt stadshus i Uddevalla  

Sammanfattning 
Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 
kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   
 
Innehållet i det nya stadshuset föreslås, förutom kommunal administration och ledning, 
även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, café/restaurang samt 
kontaktcenter.  
 
Förstudiearbetet pågår och arbetet omfattar bl.a. behovsanalys, platsens förutsättningar 
och förslag på utformning. I förstudien tas även fram programbudget och ekonomisk 
ram. Förstudien kommer att presenteras under oktober månad. 
 
Förstudien visar hittills att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad 
som hittills framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro 
föreslås att kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans 
med kommunen låter uppföra ett nytt stadshus som motsvarar kommunens behov och 
som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Enligt en 
preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. 
 
Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas. 
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 
planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt 
görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul 
finns i avtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-21. 
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Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun 
avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av 
nytt stadshus i Uddevalla enligt upprättat förslag, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas, 
programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet.   
 
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommundirektören att utreda inriktning för framtida användning av 
nuvarande stadshus.  

Ärendebeskrivning 

Uppdrag om stadshusets flytt 
Kommunfullmäktige gav i flerårsplan 2019-2021 kommunstyrelsen i uppdrag att starta 
en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 
 
Inriktningar för stadshusets lokalisering har också funnits i Strategisk plan 2015-2018, 
då majoriteten uttryckte en vilja att verka för tillkomsten av ett kulturhus och 
planeringen av ett centralt beläget stadshus. Kommunfullmäktige beslutade också 
2013, att utreda en omlokalisering av kommunens olika förvaltningsverksamheter från 
det befintliga stadshuset och övrigt förhyrda lokaler till Uddevalla centrum. Även 
tidigare har det förekommit förslag och uttalanden från förtroendevalda i motsvarande 
riktning.  

Kommunstyrelsens beslut om förstudie i samverkan med Arwidsro 
Samhällsfastigheter AB 
Mot bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 
Kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   
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Inför kommunstyrelsens beslut om att en förstudie skulle genomföras hade en del 
förutsättningar klarlagts vilka låg till grund för beslutet och redovisades i 
beslutsunderlaget.  
 
Det framgick bl.a. bedömda effekter för Uddevalla centrum vid en stadshusflytt, trender 
i framtida arbetsplatser och studier av liknande byggnationer i andra kommuner. 
Stadshusflytten sattes också in i ett sammanhang med framtagandet av planprogram för 
utveckling av hela Västra centrum där förutsättningar och konsekvenser av att 
exploatera området kommer att utredas. Särskilda utredningsuppdrag har i detta givits 
gällande en eventuell flytt av busstationen Kampenhof, anpassning till 
klimatförändringarnas effekter och relationen till existerande centrum.   
 
Med grund i en översiktlig idéstudie och initial behovskartläggning var inriktningen till 
förstudien att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 
inrymma stadsbibliotek och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 
kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 
samt café/restaurang. En övergripande utredning om nuvarande stadshus ingår också i 
förstudien. 
 
Den placering som utgjorde grund för förstudien var fastigheten där nuvarande 
brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Den nya brandstationen beräknas stå färdig 
under 2023 och fastigheten blir då tillgänglig. Marken ägs av kommunen.  

Den pågående förstudiens resultat 
Förstudiearbetet pågår och arbetet omfattar bl.a. behovsanalys, platsens förutsättningar 
och förslag på utformning. I förstudien tas även fram programbudget och ekonomisk 
ram. Under förstudien har också framkommit behov av att lokalisera kulturskolan till 
det nya stadshuset.  
 
Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. Förstudien kommer att 
presenteras under oktober månad. 

Samverkansavtalets syfte och innehåll 
Samverkansavtalet innebär i korthet att Arwidsro tillsammans med kommunen låter 
uppföra ett nytt stadshus som motsvarar kommunens behov och som kommunen sedan 
avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. 
 
Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas.  
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 
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planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut om hyresavtal. Faserna illustreras och beskrivs i nedanstående figur. 
 
Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt görs detta enligt en i avtalet 
reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 
att kommunen ska erbjudas att köpa fastigheten om Arwidsro avser att avyttra den. 
Oberoende värderingar ska ligga till grund för tomtens köpeskilling. 
 
Enligt förslaget ska kommunfullmäktige, förutom att godkänna samverkansavtalet, 
också besluta om start av planeringsfasen. Övriga beslut i modellen fattas av 
kommunstyrelsen.  
 
Samverkansavtalets faser illustreras och beskrivs i samverkansavtalets bilaga 1. 

Om Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
Arwidsro beskriver sin verksamhet såsom inriktad mot att äga, förvalta och utveckla 
samhällsfastigheter. Det är ett bolag som över tid är intresserade av att bidra till 
samhällsutvecklingen genom att i nära dialog med hyresgästen utveckla, bygga och äga 
bestående livsmiljöer avseende ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara miljöer 
för samhällsservice och boende. Arwidsro har gedigen erfarenhet av att projektera, 
upphandla och genomföra olika typer av byggnationer och fastighetsprojekt. Med sin 
samlade kompetens och erfarenhet kan bolaget erbjuda kommunen stöd genom hela 
processen från idé till förvaltning.  

Sammanfattande bedömning och förslag 
Som inledningsvis framgår har flytt av stadshuset till centrum varit en prioriterad fråga 
för den politiska ledningen, oavsett majoritet, under lång tid.  
 
Förstudien visar hittills att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad 
som hittills framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro 
föreslås att kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans 
med kommunen låter uppföra ett nytt stadshus som motsvarar kommunens behov och 
som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB, jämte undertecknat avtal 
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2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2021/00115  

Genomförande av förstudie om nytt stadshus i Uddevalla 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen i uppdrag att 
starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 
  
Kommundirektören har lett arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en 
översiktlig idéstudie gjorts. Idéstudien är genomförd i samverkan med företaget 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB.   
  
Utifrån gjord översiktlig idéstudie är förslaget att kommande förstudie ska göras med 
inriktning att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 
inrymma stadsbiblioteket och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 
kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 
samt café/restaurang. Stadshusflytten ska också ses i ett sammanhang med det nyligen 
beställda planprogrammet för utveckling av hela Västra centrum. 
  
Det läge som föreslås vara inriktningen för förstudien är fastigheten där nuvarande 
brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Med en ny detaljplan bedöms platsen medge 
en byggnation om 13 000 – 19 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket täcker behoven.  
  
Förstudien föreslås göras genom att Arwidsro anlitas för projektledning. Utförandet av 
förstudiens ingående delmoment kommer att upphandlas av kommunen. En 
förstudiebudget är framtagen som omfattar 6,1 mkr.  
  
Delmomenten framtagande av målbild, behovsanalys och kravspecifikation kommer 
bl.a. att ske genom intervjuer samt genom fyra workshops med förtroendevalda och 
medarbetare i kommunen. 
  
Förstudien beräknas kunna färdigställas under år 2021 och därefter kommer beslut tas 
om och i så fall hur arbetet ska fortskrida. 
 Beroende på utfallet av förstudien och om intresse finns från parterna kan kommunens 
samarbete med Arwidsro fortsätta. Arwidsro avser då att erbjuda kommunen att ingå ett 
samverkansavtal som syftar till att företaget bygger ett stadshus som kommunen  
sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17. 
Projektledningsavtal avseende förstudie inför eventuellt uppförande av nytt stadshus i 
Uddevalla. 
Beskrivning av förstudien. 
Tidplan för förstudien. 
Effekter av etablering av stadshus i centrala Uddevalla, WSP.  
Framtidens arbetsplats, Set Up AB. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 48 
Yrkanden 
David Sahlsten (KD): Bifall till första beslutssatsen i förslaget i handlingarna, ändring 
av andra beslutssatsen så Pipfabriken 13 ersätts med beläget centralt i Uddevalla tätort 
samt avslag på tredje beslutssatsen. 
 
Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till David Sahlstens 
(KD) yrkanden. 
 
Christer Hasslebäck (UP) och Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 

Propositionsordningar 
Följande propositionsordning godkänns. 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlsten (KD) 
yrkanden som ett samlat motförslag och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i 
handlingarna. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kommundirektören att genomföra förstudie om nytt stadshus, 
  
att förstudiens inriktning avseende placering av stadshuset ska vara Pipfabriken 13,   
  
att godkänna upprättat förslag till projektledningsavtal med Arwidsro 
Samhällsfastigheter AB. 

Reservation 
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ev sanering
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Bygglovsprojektering 

Inflyttning

Förstudiefasen Programfasen Planeringsfas Genomförandefas Färdigställandet



BILAGA 2

2021‐09‐01

RÄKNEEXEMPEL HYRA

DELSUMMA

kostnader för markförvärv; 8 000 000 kr                 

sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. kompensatoriska åtgärder)

beroende på aktuell ansvarsfördelning vid markförvärvet; 1 000 000 kr                 

projektledningskostnader (såväl interna som externa); 1 500 000 kr                 

projekteringskostnader (förstudie, program, planering); 6 500 000 kr                 

anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, exploateringsavgifter,

bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.; 4 000 000 kr                 

försäkring; 1 000 000 kr                 

samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 95 000 000 kr               

samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 20 000 000 kr               

kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt; ‐ kr                             

ÄTA (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt Samverkansavtalet) och oförutsett; och
10 000 000 kr               

eventuella bidrag eller stöd 1 000 000 kr                 

SUMMA PROJEKTKOSTNADER 148 000 000 kr            

ÖVERENSKOMMEN PROCENTSATS 6,00%

ÅRLIG BASHYSRA (SUMMA PROJEKTKOSTNADER X ÖVERESNKOMMEN PROCENTSATS) 8 880 000 kr                 

Lokalarea (LOA) kvadratmeter  5 000                          

Hyra / kvm LOA 1 776                          

Tillägg hyra ‐ varmhyra, kr/kvm (LOA) 150                              

Tillägg hyra ‐ Fastighetsskatt, kr/kvm (LOA) 100                              

Debitering (Hyra + tillägg)  2 026                          

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel innebärande att samtliga projektkostnader 

multipliceras med en överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående 

förtydliganden. Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående kostnadsposter ska tillämpas) ska 

inkludera:
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Detta avtal om samverkan (“Avtalet”) är daterat den [•] och har ingåtts mellan 

1 Arwidsro Samhällsfastigheter AB, org. nr 559172-2649, Box 55938, 102 16 Stockholm 
(”Arwidsro”); och 

2 Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, (’’Kommunen”).  

Arwidsro och Kommunen benämns nedan var för sig ’’Part” och tillsammans ’’Parterna”. 

Bakgrund 

A. Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen har 
identifierat ett behov av att etablera stadshuset, lokaler för kultur och mötesplatser i 
ett centralt läge för att förstärka centrumutvecklingen och att lokalisera sina 
verksamheter i en väl anpassad lokal som är öppen för invånarna och har därför börjat 
undersöka möjligheten att flytta från det nuvarande stadshuset till ett nytt stadshus. 

B. Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. 
Arwidsro utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Arwidsro är inriktat på att äga, 
förvalta och utveckla bl.a. samhällsfastigheter. Miljömässig och social hållbarhet är 
centrala och integrerade delar i projektutvecklingsprocessen hos Arwidsro och alla 
nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk. 
Parterna har som målsättning att aktivt välja byggnadsmaterial med så låg 
klimatpåverkan som möjligt. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående 
produkter och material ska motsvara Arwidsros standard i andra, liknande, 
nybyggnadsprojekt.  

C. Arwidsro har med stöd av Kommunen företagit en översiktlig initial analys för att 
bedöma förutsättningarna för en nyetablering av stadshuset och tillskapande av lokaler 
för kultur och mötesplatser på fastigheten Pipfabriken 13. Arwidsro har i den initiala 
analysen funnit att fastigheten torde lämpa sig väl för sagda etablering varpå parterna 
ingick ett projektledningsavtal för en förstudie kring utvecklingen där förstudien skall 
vara avslutad per oktober 2021.  

D. Parterna har kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan avseende 
utveckling av ett nytt stadshus i Uddevalla kommun, och markförvärv i samband därmed 
ävensom uthyrning av sagda stadshus (”Projektet”).  

1 Definitioner 

”Arwidsro” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Avrop 1” definieras i punkt 2.1(a). 

”Avrop 2” definieras i punkt 2.1(b). 

”Avrop 3” definieras i punkt 2.1(d) 

”Avrop 4” definieras i punkt 2.1(f) 

”Avrop 5” definieras i punkt2.1(g) 

”Avtalet” avser detta avtal om samverkan, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda 
ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.3. 
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”Ekonomisk Ram” definieras i punkt 2.1(b). 

”Erforderliga beslut inom kommunen” avser kommunens för var tid gällande 
beslutsordning. 

”Färdigställandet” definieras i punkt 2.1(g). 

”Förstudiefasen” definieras i punkt 2.1(b). 

”Genomförandefasen” definieras i punkt 2.1(f). 

”Initial Analys” definieras i punkt 2.1(a). 

”Initial Programfas” definieras i punkt 2.1(c). 

”Kommunen” definieras i inledningen till detta Avtal.  

”Parterna” definieras i inledningen till detta Avtal.  

”Planeringsfasen” definieras i punkt 2.1(e).  

”Programfasen” definieras i punkt 2.1(c). 

”Projektet” definieras i punkt D.  

”Styrgruppen” definieras i punkt 3.1. 

2 Samverkan och fasindelning 

2.1 Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för Projektet enligt vad som 
följer av denna punkt 2. Samverkansmodellen är indelad i olika faser i enlighet med 
den schematiska bild som framgår av Bilaga 1 och närmare beskrivs nedan där den 
Initiala Analysen är avklarad och Förstudiefasen är inledd. 

 

(a) ”Initial Analys” avser det inledande steget i Projektet som har företagits där 
Parterna har bedömt förutsättningarna för Projektet och funnit att 
förutsättningarna skulle utredas vidare varvid parterna överenskoms att ingå ett 
projektledningsavtal avseende en förstudie.  

(b) ”Förstudiefasen” avser den förstudie som har letts av Arwidsro inom ramen för 
parternas projektledningsavtal och innefattar framtagande av programbudget, 
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som 
framgår av punkt 5 nedan (”Ekonomisk Ram”) och som framgår av det exempel 
som anges i Bilaga 2. Den Ekonomiska Ramen ska innehålla uppskattade uppgifter 
om samtliga projektrelaterade kostnader (inklusive kostnaderna för 
Förstudiefasen), inklusive en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en 
budgetreserv. Budgetreserven ska innefatta oförutsedda kostnader under det 
fortsatta arbetet med Projektet.   

(c) Den ”Initiala Programfasen” inleds efter att beslut om ”Avrop 1” fattas. Under 
den Initiala Programfasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om 
förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av Parterna parallellt initierar 
en detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till 
kommunledningskontoret som därefter bereder ärendet rörande planbesked. 
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Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera förutsättningarna för en 
framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark 
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken kommer ha gjorts i 
enlighet med de principer som framgår av punkt 6 nedan under Förstudiefasen. 
Sådant Markanvisningsavtal ska, i förekommande fall, vara villkorat av exempelvis 
en lagakraftvunnen detaljplan. Under den Initiala Programfasen ska Parterna 
reglera kostnaderna för planprocessen och, i förekommande fall, ingå 
plankostnadsavtal samt indikativa huvudsakliga hyresvillkor (innehållandes hyra 
per kvadratmeter, driftstillägg, hyreslängd och funktioner), den Ekonomiska 
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan. Om Parterna är 
överens härom ska Parterna fatta beslut om ”Avrop 2” varpå Programfasen 
inleds, se Bilaga 1. 

(d) ”Programfasen” avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit 
föremål för samråd. Denna fas kan etappindelas för att kunna ta delavrop i 
Projektet. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav på 
Projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas och 
ingås ett hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den 
Ekonomiska Ramen och punkt 4 nedan där Kommunen åtar sig att hyra Projektet. 

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya 
uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den 
Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed 
fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet 
med punkt 4.3(b) nedan. 

Programfasen omfattar dessutom eventuella markförvärv/upplåtelser som kan 
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller 
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska först godkännas av 
rätt instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning 
samt vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft 
samt att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen 
ska sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i 
kommunfullmäktige. Parterna ska arbeta utifrån en ”full transparens”-princip 
med en gemensam ekonomisk ram under Programfasen. 

Om Parterna under Programfasen beslutar att inte gå vidare med Projektet ska 
Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende Projektet, 
alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 5 nedan. 

Programfasen övergår till Planeringsfasen genom ”Avrop 3” varvid Parterna ingår 
ett hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för Projektets 
genomförande. 

(e) ”Planeringsfasen” följer efter Programfasen. Under denna fas ska Arwidsro ta 
fram projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. 
Det noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med 
synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana 
projekthandlingar. Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga 
entreprenader enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt 
därefter ingå entreprenadavtal. Kommunen är upphandlande myndighet och är 
även den part som kommer att fatta tilldelningsbeslutet. Kommunen ska 
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upphandla entreprenaden i nära samarbete med Arwidsro. Arwidsro ansvarar för 
att ta fram administrativa föreskrifter (AF), upphandlingsföreskrifter (AFB), 
inkluderande bl.a. obligatoriska krav (’’ska-krav”) i nära samarbete med 
Kommunen. Arwidsro ansvarar för att ta fram och tillhandahålla övriga handlingar 
(inkl. projekthandlingar) och kontraktsvillkor. I upphandlingsunderlaget ska det 
framgå att entreprenadavtalet ska överlåtas till Arwidsro i nära samband med att 
det vinner laga kraft. 

(f) ”Genomförandefasen” inleds när entreprenadavtal är tecknat vilket sker genom 
Avrop 4. Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal 
och entreprenadavtal efterföljs, hantera löpande frågor med anledning av 
byggnation samt ÄTA-arbeten. Arwidsro ansvarar för att tillse att byggnationen 
sker i enlighet med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är 
färdigställd och slutbesiktigad avslutas Projektet genom färdigställande. 

(g) ”Färdigställandet” avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i Projektet 
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering 
av ÄTA-arbeten enligt punkt 4.3(b) samt tillse att överlämning sker från 
entreprenören till Arwidsro såsom fastighetsägare och Kommunen såsom 
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt. Detta skall ske 
genom Avrop 5. 

2.2 Parterna är överens om att Styrgruppen via Erforderliga beslut inom kommunen kan 
ta fram förslag till beslut att göra avsteg från ovanstående samverkansmodell när det 
erfordras. 

3 Organisation 

3.1 Styrgrupp 

För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp 
inrättas (’’Styrgruppen”). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från respektive 
Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med Erforderliga beslut inom 
kommunen inför styrgruppsmöten. Arwidsro är dock medvetet om att beslut som fattas av 
Kommunens representanter i styrgruppen kan komma att vara bindande för kommunen först 
efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Styrgruppen tar fram förslag till 
respektive beslutsinstans.   

3.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är: 

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra 
Projektet; 

(b) att enas om förslag om beslut inför Avrop 1 t o m Avrop 5 i enlighet med bilaga 1; 

(c) att fatta beslut som föranleder en förändring av tidsplan för Projektet; 

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna 
med anledning av samverkan och affärsprocess enligt detta Avtal. 
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3.3 Vardera Part åtar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med 
stöd av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig att fatta erforderliga 
beslut inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punkt 3.2 ovan, dock 
med reservation för vad som anges i punkt 3.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet. 

3.4 Parterna är vidare överens om att gemensamt tillsätta en särskild projektgrupp för 
Projektet alternativt att Styrgruppen tillsätter projektgruppen. För det fall att enighet 
inte kan uppnås vid beslutsfattande i projektgruppen, trots upprepade försök att fatta 
beslut i viss fråga, ska Part äga rätt att påkalla att frågan hänskjuts till Styrgruppen. 
Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tillsätts av Parterna 
eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under 
samverkansprocessen.  

3.5 Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppens, 
första möte fastställa riktlinjerna för besluts- och mandatordning, mötesfrekvens, 
formalisering av beslut etc. 

4 Hyresavtal 

4.1 Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel 
innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en överenskommen 
procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående 
förtydliganden. 

Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående 
kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera Arwidsros kostnader (direkta och 
indirekta) enligt nedan: 

 
(a) kostnader för markförvärv; 

(b) sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. 
kompensatoriska åtgärder) beroende på aktuell ansvarsfördelning vid 
markförvärvet; 

(c) projektledningskostnader; 

(d) projekteringskostnader (program, planering); 

(e) anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, 
exploateringsavgifter, bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.; 

(f) försäkring; 

(g) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 

(h) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 

(i) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt; 

(j) ÄTA (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt punkt 4.3(b) nedan) och 
oförutsett; och 

(k) avdrag för eventuella bidrag. 
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4.2 Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av Bilaga 2. 
Härvid noteras att det vid fastställande av procentsats ska tas i beaktande bl.a. läge, 
hyresavtalslängd, marknadsläge, finansieringskostnader och restvärdesrisk. 

4.3 Parterna är överens om att bashyran för hyresavtal som utgångspunkt ska fastställas 
genom följande två steg. 

 
(a) Bashyran ska bestämmas i hyresavtalet i samband med undertecknandet och 

baseras på det underlag som Parterna gemensamt har tagit fram under Projektets 
process enligt punkterna 2.1(a)-2.1(d) ovan. Om inkomna anbud i den offentliga 
upphandlingen är för dyra, och Arwidsro eller Kommunen inte väljer att i 
förhållande till Kommunen eller Arwidsro stå denna fördyring, ska upphandling 
avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag kring Projektet göras. 

(b) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika ÄTA-
arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i samband 
med Färdigställandet enligt punkt 2.1(g) ovan. Parterna är överens om att ÄTA-
arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga till hyresavtal och innefatta 
sådana ändringar och tillägg som görs efter det att hyresavtal har ingåtts. 
Kostnader för ändringar och tillägg som görs innan dess ska istället regleras i 
enlighet med den samverkansmodell som framgår av punkt 2.1(a)-2.1(e) ovan 
samt den Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen för ÄTA- 
arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed vara 
hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser 
oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av 
Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark). 
Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den Part 
som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för kostnaderna 
hänförliga till sådant arbete. 

5 Kostnadsfördelning 

5.1 Budget och kostnadsfördelning 

5.1.1 Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och 
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom 
Projektet (se närmare i punkt 2 ovan och Bilaga 1). 

5.1.2 Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2 ovan 
ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som ska utföra 
den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Part baserat på 
överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska 
ekonomisk reglering Parterna emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av 
upplupna kostnader. 

5.1.3 Om Projektet av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar eller 
av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens om att 
i största möjliga mån försöka ta ett omtag kring Projektet. För det fall Kommunen 
ändock väljer att avbryta Projektet ska Kommunen, mot att Kommunen erhåller rätten 
till samtliga framtagna handlingar, svara för Arwidsros externa kostnader (krona för 
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krona) hänförliga till Projektet, inklusive men inte begränsat till kostnader för sådana 
icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har godkänts genom Avrop 1 respektive 
Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal och/eller genom annan särskild 
överenskommelse mellan Parterna. Arwidsro ska dock svara för sina egna 
projektledningskostnader, varmed avses kostnader för Arwidsros personal alternativt 
kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av externa konsulter. För undvikande 
av oklarhet kan Arwidsros interna projektledningskostnader således inte komma att 
bli föremål för kostnadsfördelning enligt detta Avtal för det fall att Projektet avbryts. 

5.1.4 För del fall att Arwidsro väljer att avbryta Projektet eller av någon anledning väljer att 
inte göra ett omtag kring Projektet i enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.3, 
ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 5.1.3, Arwidsro svara för samtliga 
kostnader med anledning därav. 

5.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 5 har Parterna inte rätt 
att framställa några krav på varandra med anledning av att Projektet avbryts. Dock kan 
ersättningsrätt för respektive Part föreligga om bindande hyresavtal, 
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och Part inte fullföljer sina 
skyldigheter enligt tecknat avtal. 

5.1.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 5.1.3-5.1.4 ska gälla på 
motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Parternas samarbete med anledning 
därav, upphör att gälla (se punkt 9 nedan). Det noteras att Initial Analys och Förstudien 
ej ska fördelas enligt denna punkt utan istället bäras av respektive part. 

5.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av Projektet/upphörande av Avtalet 

För det fall Parternas samverkan kring Projektet avbryts i förtid och/eller detta Avtal 
upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnaderna för framtagandet av 
handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att 
samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna 
bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av 
missförstånd; för de fall Kommunen ersätter Arwidsro i enlighet med punkt 5.1.3 ska 
Kommunen erhålla äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att 
båda Parter ska ha rätt att använda samtliga handlingar som har tagits fram inom 
ramen för Projektet. 

6 Värdering av fastighet 

6.1 Förvärv av fastighet 

6.1.1 Köpeskillingen för Arwidsros förvärv av fastighet ska baseras på en oberoende 
värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag och instruktion 
för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska handlas upp och 
bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska ramen. Utsett 
värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som Arwidsro avser 
genomföra i samråd med Kommunen. 

6.1.2 Utsett värderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en 
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark. Värdebedömningen 
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för byggrätten ska utgå från ett scenario där detaljplanen är antagen vid 
värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att byggnation skulle 
kunna påbörjas vid värdetidpunkten.  

6.1.3 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger 
endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet 
därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna. Den Part som påkallar 
en ny oberoende värdering ska stå kostnaden för sådan värdering. 

7 Överlåtelseförbud 

7.1 För det fall att Arwidsro önskar avyttra direkt eller indirekt den ifrågavarande 
fastigheten som omfattas av detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha 
en förköpsrätt avseende fastigheten. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 7 
innebär att Arwidsro endast har rätt att avyttra fastigheten till en tredje part om 
Arwidsro (i) har erbjudit Kommunen att förvärva fastigheten, samt (ii) att Kommunen 
avböjer ett sådant erbjudande. 

7.2 Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 7.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till 
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förvärvet. Om Kommunen 
önskar förvärva fastigheten till angivet pris och övriga angivna villkor, ska Kommunen 
inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underrätta Arwidsro 
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva 
fastigheten. 

7.3 Priset för fastigheten ska motsvara det högsta budet (som ska innefatta köpeskilling 
och betalningssätt) som Arwidsro erhållit från en tredje part avseende fastigheten. Om 
Arwidsro inte erhållit något bud ska en oberoende värdering tas fram av Arwidsro och 
som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den oberoende värderingen leder till 
ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Part rätt att påkalla ytterligare en 
oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt av de genomförda 
värderingarna. 

7.4 Arwidsro äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 7 överlåta 
fastigheten till ett av Arwidsro helägt dotterbolag, under förutsättning att Arwidsros 
rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag. 

7.5 Förköpsrätten enligt denna punkt 7 ska gälla i tjugofem (25) år eller objektets 
hyresavtalslängd från dess att fastigheten färdigställdes. 

8 Tidplan 

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomförandet av Projektet 
enligt Bilaga 3. 

9 Avtalstid och uppsägning 

9.1 Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av Avtalet och till och 
med den dag då Projektet har färdigställts om inte annat framgår nedan. 
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9.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid 
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas 
samverkan enligt Avtalet, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot någon 
bestämmelse i Avtalet, varvid den andre Parten ska ha rätt att säga upp Avtalet. 
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten. 

10 Konsekvenser av Avtalets upphörande 

Om Avtalet upphör att gälla enligt punkt 9 ovan ska eventuella kostnader som 
beslutats om enligt punkt 5 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt 
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk mot varandra till följd av 
Avtalets upphörande. 

11 Villkor 

Avtalet förutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla 
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet. 

12 Meddelande 

12.1 Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och skickas till (i) 
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i 
enlighet med denna punkt 12.1 (Meddelanden). I denna punkt ska ’’skriftlig” anses 
innefatta e-mail men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev 
levererat personligen eller skickat med bud eller rekommenderat brev om 
mottagandet inte har bekräftats via motparten enligt punkt 12.2(c) nedan. Ändring av 
behörig mottagare eller adress ska meddelas i enlighet med denna punkt 12.  

 

Kommunen: 

Uddevalla kommun 

Att. Kommundirektör Peter Larsson 

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla  

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 451 50 Uddevalla  

Mail: peter.larsson@uddevalla.se 

 
Arwidsro: 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
Att. VD Peter Zonabend 
Adress (brev): Box 55938, 102 16 Stockholm 
Adress (bud): Humlegårdsgatan 20, Stockholm  
Mail: peter.zonabend@arwidsro.se 

12.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. 
För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget: 
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(a) om levererat personligen eller skickat med bud (med erhållet leveranskvitto), den 
dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00 en vardag och i 
annat fall nästkommande vardag; 

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem 
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt 
leveranskvitto; eller 

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en 
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett 
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat 
utvisande att sändningen har gått igenom. 

13 Kostnader 

Respektive Part ska svara för sina kostnader hänförliga till förberedelser, förhandlingar 
och genomförande av Avtalet. 

14 Överlåtelse av Avtalet 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas 
eller pantsattas utan motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet 
noteras dock att Arwidsro, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa helägda 
dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Arwidsro lämnar 
erforderlig säkerhet i samband med sådan anvisning. 

15 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg 

15.1 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla 
tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

15.2 Tillägg till och ändringar i Avtalet ska, för att vara bindande, göras skriftligen och 
vederbörligen undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

15.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis vara eller bli ogiltig, olaglig eller 
icke-applicerbar, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska 
Parterna genom förhandling ta fram lämpliga bestämmelser som ersättning till dessa 
som så långt som möjligt återspeglar Parternas intentioner med avtalet. Dessa 
ändringar ska göras i enlighet med punkt 15.2. 
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16 Inget bolag 

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt Avtalet inte innebär 
tillskapandet av ett enkelt bolag och att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla 
bolag samt lag (1904:48) om samäganderätt inte ska vara tillämplig på Avtalet.  

17 Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol 
med Uddevalla tingsrätt som första instans. 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER AB 

Peter Zonabend enligt fullmakt   

 

UDDEVALLA KOMMUN 

[Namnförtydligande]  [Namnförtydligande] 

 

Ort: 
Datum: 

Ort: 
Datum: 
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Handläggare 
Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
I delårsrapport per augusti 2021 redovisar kommunen en prognos med ett helårsresultat på 
+180 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med +146 
mkr. I prognostiserat resultat ingår engångsposter om 35 mkr. Verksamheten under 
perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin vilket ger en viss osäkerhet i 
resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total avvikelse med -4,7 
mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa avvikelser. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en prognostiserad avvikelse på -14,0 mkr, 
samhällsbyggnadsnämnden -6,5 mkr och kultur och fritidsnämnden -7,6 mkr. 
Socialnämndens prognos redovisar en positiv avvikelse på +35,0 mkr och kommunstyrelsen 
+1,5 mkr medan kommunfullmäktige och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat 
resultat. Centrala medel bedöms ge en samlad budgetavvikelse på 151,1 mkr främst 
beroende på bättre skatteintäkter än budgeterat och medel som ej behövt fördelas 
 
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag med anledning av 
pågående pandemi finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 
Uddevalla kommun” och omfattar vissa verksamhet inom flera nämnder och styrelser.  
 
Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder från 
staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 
kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 
nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 
beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på åtgärdsplan 
enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna i respektive 
nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder utöver de som redan 
har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Uddevalla kommuns delårsrapport per 31 augusti 2021 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten per augusti 2021 
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Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första 
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari – augusti samt en prognos 
för helåret. 
 
Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två 
delårsrapporter, en för perioden januari - april och en för januari - augusti. Rapporten för 
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning. 
 
Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning 
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i 
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen 
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och 
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens 
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan 
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och 
budget/Delårsrapporter". 
 
Delårsrapporten kommer att distribueras till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare under fredag 2021-09-24. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande 
redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i september.  
 
I delårsrapport per 31 augusti 2021 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat 
på +180 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med 
+146 mkr. I prognostiserat resultat ingår engångsposter om 35 mkr. 
Verksamheten under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin vilket 
ger en viss osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en 
total avvikelse med -4,7 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa avvikelser. 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på -14,0 mkr, 
samhällsbyggnadsnämnden -6,5 mkr och kultur och fritidsnämnden -7,6 mkr. 
Socialnämndens redovisar en positiv avvikelse på +35,0 mkr och kommunstyrelsen +1,5 
mkr medan kommunfullmäktige och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat resultat. 
Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 151,1 mkr främst beroende på bättre 
skatteintäkter än budgeterat och medel som ej behövt fördelas.  
 
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun ska rapportering om 
budgetavvikelser ske från chef och uppåt i organisationen.  Ett självskrivet mål är att 
budgeten ska hållas och förvaltningschefen ska vidta åtgärder som under verksamhetsåret 
medför att nämndens mål nås. Om prognos pekar på att målen inte nås ska nämnd 
informeras och handlingsplan upprättas.  
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag, med anledning av 
pågående pandemi, finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 
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Uddevalla kommun” och omfattar verksamhet inom flera nämnder och styrelser. 
Undantaget gäller fram t o m 2021-12-31.  
 
Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder från 
staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 
kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 
nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 
beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på åtgärdsplan 
enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna i respektive 
nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder utöver de som redan 
har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd.  
. 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?
Balanskravet

uppfylls?

189 JA JA
miljoner kronor

2021-08-31 Prognos 2021 Prognos 2021

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

57 050 180 -5
personer miljoner kronor miljoner kronor

2021-08-31 Prognos 2021 Prognos 2021

3 12 1
Verksamhetsmässiga mått*

3
Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. 
Ett av de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2021-08-31. Måtten anges på sidan 12. 

Maria Lundbäcks plats
Foto: Maria Rasmusson
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Resultatet har fortsatt att stärkas
De ekonomiska konsekvenserna för året ser ut att fortsätta 
i den riktning som avslutade föregående år. Prognosen för 
året visar på ett resultat som är bättre än budget. 

Kommunens resultat påverkas fortsatt av tillfälliga 
statsbidrag, ökade skatteintäkter och förändringar i verk-
samheten. Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit 
verksamheten på annorlunda sätt, samtidigt som kost-
naderna har anpassats till den rådande situationen. Inom 
vissa delar av verksamheten skjuts dock vissa åtgärder 
framåt i tiden, till exempel inom utbildningsområdet. 

En relativt god tillväxt av skatteintäkterna gör att 
ekonomin ser relativt ljus ut även 2021, men så länge 
pandemin har en påverkan på verksamheten är det svårt 
att se de långsiktiga e ekterna o  ur det kan påverka 
kostnadsutvecklingen framåt.

Resultatet påverkas också genom återföring av tidi-
gare gjorda avsättningar, som inte fullt ut har behövts för 
angivet ändamål.

Ökad arbetslöshet 
Arbetsförmedlingens statistik till och med augusti 2021 
visar att arbetslösheten fortsätter att minska även om den 
inte är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. 
I augusti låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 
8,7 %, vilket är högre än riket (7,7 %). Arbetslösheten 
är fortsatt högre för män (9,0 %) än för kvinnor (8,4 %). 
Regeringens besked om lättade restriktioner i slutet av 
september spås stärka arbetsmarknaden ytterligare framåt. 

Återhämtningen kommer dock inte alla till del och 
andelen långtidsarbetslösa ökar. I spåren av pandemin 
drabbas fortsatt personer med svagare anknytning till 
arbetsmarknaden hårdare än övriga.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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Arbetslöshet i procent av arbetskraften augusti
Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 

Uddevalla Total 16-64 Uddevalla Ungdom 18-24
Riket Total 16-64 Riket Ungdom 18-24

Antalet invånare ökar
Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling även om 
den har dämpats under pandemin. Uddevallas befolkning 
har ökat med drygt 260 personer från årsskiftet fram till 
slutet av augusti (från 56 787 till 57 050 invånare). Anta-
let invånare förväntas dock sjunka under hösten då många 
unga vuxna lämnar kommunen för studier eller arbete. 
Kommunen prognostiserar en befolkning på 57 014 invå-
nare den sista december 2021.
(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)
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Klocktornet
Foto: Maria Rasmusson

Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning 
har fortsatt att påverka samhället i många aspekter för 
medborgare, brukare och medarbetare. Påverkan på kom-
munens verksam eter ar fortsatt o  ar aft e ekter 
både på den verksamhet som bedrivs och på kommunens 
ekonomi. Kommunen har erhållit kompensation i form 
av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och ökade 
statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva hel-
årsprognos. Användningen av digitala verktyg och nya 
arbetssätt och samverkansmöjligheter har etablerats och 
sannolikt kommit för att stanna.

De tillfälliga åtgärderna lösningarna av vaccinations-
lokaler har under sommaren avvecklats och en återgång 
till normalläge har påbörjats. Arbetet med en ny simhall 
och ny brandstationen har kommit in i en intensiv fas och 
båda projekten är i full gång.

Ekonomisk ställning

KOMMUNEN

Resultat
Periodens resultat uppgår till 189 mkr (2020-08-31; 215). 
Jämförelsestörande poster ingår i delårsresultatet med    
16 mkr. De jämförelsestörande posterna består av reavin-
ster samt en återföring av en tidigare gjord avsättning för 
torpområdet som inte längre är aktuell.

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant 
att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. 
Årets delårsresultat på 173 mkr är då 41 mkr sämre än 
motsvarande resultat för 2020 men 47 mkr bättre än ge-
nomsnittet för perioden 2017 – 2021.

Resultatet på 189 mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på 40 mkr, vilket ger ett resultat som är 
149 mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen 
beror främst på nämndernas samlade resultat mot budget 
som avviker med 56 mkr. Centralt oförbrukade medel ger 
vidare en budgetavvikelse på 47 mkr som bland annat 

beror på avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse 
på 45 mkr mot budget. Finansnettot avviker med 1 mkr 
för perioden.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, ökar med 5,9 % jämfört med föregående 
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning, jämfört med föregående år, är 3,7 %. 

Finansnettot per 2021-08-31 landade på 7 mkr (7 mkr) 
vilket är 1 mkr högre än budget.
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Låneskuld 
ommunkon ernens gemensamma nansfunktion, intern-
anken, verkställer all e tern låne nansiering i ddevalla 

kommuns namn.
Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 700 mkr 

och medellåneskulden tom april var 3 700 mkr (3 539). 
Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens 
egna upplåning utgör 578 mkr av den totala låneskulden 
under perioden.

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 650 mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om    
3 800 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,15 % (1,46). Budgete-
rad räntesats för helåret är 1,25 %.
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Margretegärdeparken
Foto: Jenny Martinsson

Investeringar 
Investeringarna uppgår till 228 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 8 månader på 390 mkr (= 2/3 av årsbudgeten).
Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl. a på 
maskiner och inventarier 7 mkr, centrumutveckling 
15 mkr, förskolor 23 mkr, grundskolor 38 mkr, ny brand-
station Uddevalla 28 mkr, nya rimnersbadet 20 mkr och 
utbyte av komponenter på fastigheter 30 mkr.

Bjursjön
Foto: Maria Rasmusson

KONCERNEN

Resultat
Resultatet uppgår till 287 mkr och består av kommunens 
resultat på 189 mkr, UUAB-koncernen 61 mkr, Uddeval-
lahem 37 mkr, Ljungskilehem 2 mkr samt HSB´s stiftelse 
Jakobsberg -2 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar 
koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda 
resultatet på 60 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, har ökat med 5,1 % jämfört med föregå-
ende år.
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Investeringar
Investeringarna uppgår till 410 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 8 månader på 651 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 182 mkr där merparten 
av investeringar åter nns os ddevalla atten, tiftelsen 
Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.
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Bäveån
Foto: Maria Rasmusson

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos
Årets resultat är budgeterat till 34 mkr. Prognosen visar 
ett överskott på 180 mkr, vilket innebär en positiv budget-
avvikelse på 146 mkr. Resultatet innehåller jämförelsestö-
rande poster på 36 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet 
exkl. jämförelsestörande poster är 110 mkr. 

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott 
på -5 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett 
överskott på 67 mkr jämfört med budget. Övriga oförde-
lade poster visar ett överskott på 86 mkr bättre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott på 180 mkr 
kan jämföras med 2020 års överskott på 71 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat under-
skott på -5 mkr. 

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 35,0 mkr  et är era engångsersättningar 
som även i år tillfaller socialnämnden. Beräknat i prog-
nosen är att ca 75 mkr kommer att tilldelas nämnden, de 

esta idrag är riktade mot äldreomsorgen  erksam eter-
na har under året fortfarande påverkats av pandemin, både 
i form av lägre och högre kostnader samt tillfälliga ersätt-
ningar. Socialnämnden har kvar sina utmaningar framöver 
och statsbidrag är tilldelade under en begränsad tid. Det är 
därför viktigt att alla verksamheter fortsätter med plane-
rade åtgärder. De två verksamheter som beräknas ha ett 
överskott vid årets slut är omsorg om äldre och funktions-
nedsatta 39,6 mkr samt gemensam verksamhet 9,0 mkr. 
Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott 
på -8,8 mkr och Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar 
ett underskott på -4,8 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge 
ett underskott på -27,0 mkr. Prognosen visar ett större un-
derskott som främst beror på lägre statsbidrag, pandemire-
laterade kostnader och utbildningsskuld. Prognosförutsätt-
ningarna är svåra. Omställning till lägre resursnivå pågår. 
Investeringsnivån är lägre och några projekt är försenade. 
Nämnden har ett ekonomiskt utmanande läge och trend. 
Vuxenutbildningen har en stor avvikelse i prognosen med 

-12,5 mkr. Avvikelser i övrigt redovisas inom Grundskola/
fritidshem -8,0 mkr, Gymnasieskola -6,6 mkr, Särskolan 
-7,6 mkr och Förskolan lämnar en positiv prognos på    
5,7 mkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett under-
skott på -6,5 mkr. Det beror framför allt på att snöröjning 
delvis bedrivs i egen regi, skredsäkrande undersökningar 
och åtgärder, stadsutvecklingsprojekten som till största 
del är o nansierade, underskott för lokal anken som är 
o nansierad samt ersättningslokal på amnerödsskolan  
Prognosen förbättras av exploateringsvinster, vakanser 
och ersättning från staten för sjuklönekostnad. 

Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret be-
räknas ge ett underskott på -7,9 mkr. Verksamheternas 
prognoser tar äns n till e ekterna av ovid-1  såsom 
minskade intäkter, inställda verksamheter och arrange-
mang samt ökade kostnader för att kompensera förenings-
livet. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del 
under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland 
annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på      
1,5 mkr. Utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. 
nyanlända i etableringen) prognostiserar dock ett un-
derskott på -3,0 mkr. Stadsutvecklingens årsprognos är     
-5,9 mkr, en stor del av kostnaderna uppstår senare under 
året. Underskottet beror på förstudien om nytt stadshus. 
Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse års-
prognosen.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 86 mkr jämfört med budget. Avsatt budget för årets 
avtalsenliga löneökningar beräknas ge ett överskott på 
6 mkr. Budgeterad driftreserv för nytt badhus ger ett 
överskott på 20 mkr. Kapitalkostnader för ej igångsatta 
investeringar väntas ge ett överskott på 5 mkr. Arbets-
givaravgifterna har tillfälligt sänkts för yngre som en 
pandemiåtgärd och beräknas därmed ge ett överskott på 
16 mkr. Återföring av två tidigare gjorda avsättningar 
(Hamnen och gång cykelväg på Torp) ger en positiv resul-
tatavvikelse på 36 mkr.
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Flicka med näckrosor
Foto: Jenny Martinsson

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 410 mkr mot budge-
terat 585 mkr vilket ger en avvikelse på -175 mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på maskiner och inventarier 21 mkr, centrumutveck-
ling 28 mkr, förskolor 38 mkr, grundskolor 75 mkr, ny 
brandstation Uddevalla 45 mkr, nya rimnersbadet 
30 mkr samt utbyte av komponenter på fastigheter 40 mkr 
respektive gator och vägar 25 mkr.

e största avvikelserna mot udget åter nns land 
förskolor -45 mkr, grundskolor -20 mkr, översvämnings-
skyddsåtgärder -40 mkr, tillbyggnad Rotviksbro vård- och 
omsorgsboende -34 mkr samt grupp -och servicebostä-
der inom LSS -26 mkr. Avvikelsen på förskolor beror 
till stor del på ändrad tidsplan för om -och tillbyggnad 
av Äsperöd förskola (-21 mkr) samt senarelagd tidsplan 
pga. myndighetsbeslut för Bokenäs förskola (-15 mkr). 
För grundskolor beror hela avvikelsen (-20 mkr) på ej 
beställda moduler och övriga lokallösningar. Avvikelsen 
på grupp -och servicebostäder inom LSS (-26 mkr) avser 
ej beställda projekt som eventuellt ej längre är aktuella. 
Behovet av dessa kommer ses över.

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 173 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balans-
kravet kommer att klaras.

Finansiella mål
e tre nansiella målen  nettokostnadsandel, soliditet 

samt egen nansiering av investeringar, änger i op o  
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och 
bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och 
tre år tillbaka. 

rognosen är att samtliga nansiella mål uppnås, främst 
beroende på det goda resultat som prognosticeras för 
året men även att investeringarna inte blir lika höga som 
budgeterat. Även resultatet för 2020 påverkar måluppfyl-
lelsen positivt.

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommun-
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun inne-
bär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och 
kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadse ektivt o  ändamålsenligt  ar e generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommun-
koncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters 
behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 

nansiellt perspektiv o  ett verksam etsperspektiv  
Kommunen och den kommunala koncernen har god 

ekonomisk us ållning när nansiella mål o  verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Bedömningen 
är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning för 
året baserat på prognosen för de verksamhetsmässiga och 

nansiella målen  
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samt-

liga nansiella mål o  2 3-delar av de verksam etsmäs-
siga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala 
bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk 
us ållning när samtliga nansiella mål o  2 3-delar av 

de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/för-
bättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stif-
telser och kommunalförbund har god ekonomisk hushåll-
ning. Dialog förs med de kommunala bolagen om vilka 
nyckeltal som ska ingå i god ekonomisk hushållning. 

Påverkan av pandemin är fortsatt stor vilket medför att 
en generell bedömning innebär att kommunkoncernens 
samlade verksamhet och ekonomi uppnår en god målupp-
fyllelse.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

KONCERNEN 2021-08-31 2020-08-31 Budget 2021 Prognos 2021 Bokslut 2020

Verksamhetens intäkter 1 459 1 404 2 218 2 210 2 132

Verksamhetens kostnader -3 457 -3 299 -5 387 -5 329 -5 111

Avskrivningar -255 -233 -389 -391 -361

Jämförelsestörande poster 16 1 - 36 -113

Verksamhetens nettokostnader -2 237 -2 127 -3 558 -3 474 -3 453

Skatteintäkter 1 858 1 796 2 719 2 788 2 673

Generella statsbidrag och utjämning 694 665 1 019 1 017 991

Verksamhetens resultat 315 334 180 331 211

Finansiella intäkter 19 4 4 4 5

Finansiella kostnader -47 -37 -62 -55 -56

Resultat efter finansiella poster 287 301 122 280 160

Extraordinära poster - - - - -

Redovisat resultat 287 301 122 280 160

Belopp i mkr

KOMMUNEN 2021-08-31 2020-08-31 Budget 2021 Prognos 2021 Bokslut 2020

Verksamhetens intäkter 571 618 904 885 925

Verksamhetens kostnader -2 870 -2 795 -4 476 -4 421 -4 298

Avskrivningar -87 -77 -140 -131 -120

Jämförelsestörande poster 16 1 - 36 -109

Verksamhetens nettokostnader -2 370 -2 253 -3 712 -3 631 -3 602

Skatteintäkter 1 858 1 796 2 719 2 788 2 673

Generella statsbidrag och utjämning 694 665 1 019 1 017 991

Verksamhetens resultat 182 208 26 174 62

Finansiella intäkter 34 43 64 52 63

Finansiella kostnader -27 -36 -56 -46 -54

Resultat efter finansiella poster 189 215 34 180 71

Extraordinära poster - - - - -

Redovisat resultat 189 215 34 180 71

Noter
I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 

katteintäkter är periodiserade lin ärt över året, d v s med 12 e delar, utifrån senaste elårsprognosunderlag från veri-
ges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för augusti periodi-
seras således 2/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för 
bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den s k skolmiljarden. De prognosti-
serade skatteintäkterna inne åller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken o kså periodiseras lin ärt i 12 e 
delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning 
för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostna-
der i form av kommande löneavtalsökningar, n startat verksam et m m  ge en positiv resultate ekt i delårs oksluten
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN KOMMUNEN

Belopp i mkr 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 8 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 933 6 949 2 356 2 369

Maskiner och inventarier 541 564 146 151

Pågående arbete 567 360 284 130

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 41 41 78 78

Långfristiga fordringar 11 7 3 133 3 154

Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 11 - -

Summa anläggningstillgångar 8 112 7 940 5 998 5 883

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Exploateringsområden och förråd/lager 73 99 25 27

Kortfristiga fordringar 650 430 309 239

Kassa och bank 96 64 62 35

Summa omsättningstillgångar 819 593 396 301

SUMMA TILLGÅNGAR 8 940 8 542 6 403 6 193

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Periodens resultat 287 160 189 71

Summa eget kapital 2 943 2 656 1 954 1 765

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 47 45 40 39

Uppskjuten skatteskuld 180 179 - -

Övriga avsättningar 42 57 34 48

Summa avsättningar 269 281 74 87

Skulder

Långfristiga skulder 4 707 4 531 3 761 3 606

Kortfristiga skulder 1 021 1 074 614 735

Summa skulder 5 728 5 605 4 375 4 341

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 940 8 542 6 403 6 193

Ansvarsförbindelser 902 866 1 232 1 207
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KOMMUNEN
DRIFTREDOVISNING 
Ekonomiskt utfall (mkr)

Resultat t.o.m. 
2021-08-31

Resultat t.o.m. 
2020-08-31

Budget t.o.m. 
2021-08-31

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget
Prognos 

helår
Nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige 3,1 3,2 2,2 0,9 0,2

Kommunstyrelsen 15,1 1,5 -1,3 16,4 1,5

Barn och utbildningsnämnden 29,8 66,0 35,0 -5,2 -27,0

Socialnämnden 15,6 14,7 -29,0 44,6 35,0

Samhällsbyggnadsnämnden 2,6 25,3 2,6 0,0 -6,5

Kultur och fritidsnänmnden -2,2 3,4 -1,5 -0,7 -7,9

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder och styrelser 64,0 114,1 8,0 56,0 -4,7

Övrigt ofördelat 46,7 43,7 0,0 46,7 85,6

Skatter och generella bidrag 45,0 52,0 0,0 45,0 67,0

Finansnetto 1,2 4,6 0,0 1,2 -1,5

Budgeterat resultat 31,8 0,8 31,9 -0,1 33,7

Summa totalt 188,7 215,2 39,9 148,8 180,1

INVESTERINGSREDOVISNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2021-08-31
Budget

2021-08-31
Budget 

2021
Prognos 

2021

Avvikelse 
budget mot 

prognos
Materiella investeringar 
(och immateriella)

Kommunstyrelsen 30,7 33,7 50,6 53,3 -2,7

Barn och utbildningsnämnden 65,0 131,3 197,0 126,4 70,6

Socialnämnden 11,1 53,5 80,3 18,3 62,0

Samhällsbyggnadsnämnden 95,7 137,4 206,0 160,9 45,1

Kultur- och fritidsnämnden 25,5 34,0 51,0 50,9 0,1

Summa nämnder och styrelser 228,0 389,9 584,9 409,8 175,1

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2021-08-31
Ackumulerad 

utgift

Budgeterad 
total 

investering
Större ny- och ombyggnader
Ramnerödsskolan, ombyggnad 38,0 192,7 303,0

Brandstation Uddevalla 27,7 30,0 181,0

Rimnersbadet 20,4 81,5 464,0

Killingen förskola 13,9 17,0 45,0

Gruppbostad LSS Störtloppsgatan 11,0 14,3 26,0
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KOMMUNALA FÖRETAG
EKONOMISKT UTFALL
Ekonomiskt utfall (mkr)

Resultat t.o.m. 
2021-08-31

Resultat t.o.m. 
2020-08-31

Budget t.o.m. 
2021-08-31

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget
Prognos 

helår
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB -0,2 -0,4 -0,4 0,2 -0,4

Uddevalla Energi AB (koncernen) 60,2 38,1 32,1 28,1 73,0

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 3,9 8,1 1,0 2,9 3,9

Uddevalla Omnibus AB 0,4 -0,6 0,8 -0,4 0,9

Uddevalla Turism AB -3,0 -4,1 -1,6 -1,4 -5,5

Uddevalla Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 37,4 38,3 28,1 9,3 41,1

Stiftelsen Ljungskilehem 2,1 3,2 1,7 0,4 2,5

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) -1,8 3,7 1,5 -3,3 -0,7

Gustafsbergsstiftelsen 0,5 -0,1 1,7 -1,2 0,5

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(64,15%) -0,2 0,1 -0,2 0,0 -0,1

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i mkr

Utgift
2021-08-31

Budget
2021-08-31

Budget 
2021

Prognos 
2021

Avvikelse 
budget mot 

prognos
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Energi AB (koncernen) 34,9 63,0 94,5 85,2 9,3

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 6,8 22,0 33,0 33,0 0,0

Uddevalla Omnibus AB 2,7 6,7 10,0 5,0 5,0

Uddevalla Turism AB 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1

Uddevalla Vatten AB 68,1 85,4 128,2 119,3 8,9

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,4 0,6 0,8 -0,2

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 63,5 78,3 125,8 117,5 8,3

Stiftelsen Ljungskilehem 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,4 1,0 25,0 1,0 24,0

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(64,15%) 5,2 4,1 6,2 5,3 0,9
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VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅTT PROGNOS 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka

Antal företag i kommunen, ska öka

Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka

Antal föreningsaktiviteter, ska öka

Antal områden som saneras, ska öka 

Minskad sjukfrånvaro

Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka

Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon 

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader

Trä som byggnadsmaterial, ska öka prognos kan ej 
sättas per augusti

Företagsklimat, ska bli bättre

FINANSIELLA MÅL PROGNOS 
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
högst 99 % av skatter och bidrag

Soliditeten ska förbättras

Egenfinansiering av investeringar minst 30 %

MÅTT I KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna –
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och
utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-09-01 Dnr KS 2021/00342 

  
 

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

 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa 
utsläpp 

Sammanfattning 
Jarmo Uusitalo (MP) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska ge 
kommundirektören, i sin roll som VD för Uddevalla Utvecklings AB, i uppdrag att 
utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bygga en 
pyrolysanläggning. Detta i syfte att göra Uddevalla kommuns verksamhet 
koldioxidneutral genom negativa koldioxidutsläpp. 
 
I motionen beskrivs att då Uddevalla producerar fjärrvärme så finns möjlighet att fånga 
upp CO2 på ett förhållandevis enkelt och billigt sätt genom att när Hovhultsverket ska 
ersättas bygga en anläggning som producerar biokol genom pyrolys. Pyrolys innebär 
förbränning av organiskt material som skogsavfall, sågspån, pellets, slam, matavfall etc. 
utan tillgång till syre. Skillnaden mot en vanlig fjärrvärmeanläggning, t.ex. 
Hovhultsverket, är att man inte förbränner bränslet fullständigt utan stannar ”halvvägs” 
och får ut ungefär halva värmemängden. Ett ton biokol motsvarar i princip fyra ton 
CO2-utsläpp.  
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med ledningen för Uddevalla Energi AB 
som äger Hovhultsverket. Bolaget kostnadsbedömer en utredning i enlighet med 
motionen till mellan 300-500 tkr initialt. En extern utredare behöver anlitas. Om 
resultatet bedöms intressant för vidare utredning och erforderliga beslut fattas görs en 
förstudie som bedöms kosta ungefär lika mycket som den initiala utredningen. 
Uddevalla Energi är intresserade av minskning av CO2-belastningen i verksamheten 
och bedömer att det tekniskt sett är möjligt att bygga en sådan anläggning som nämns i 
motionen. Det är dock viktigt att det i utredningen görs en marknadsanalys för att utreda 
lönsamheten. 
 
Minskning av koldioxidbelastningen inom kommunkoncernen är ett viktigt mål som 
framgår bl.a. i miljöpolicyn, i strategiska planens uttalande om fossilfritt Uddevalla 
2030 samt i den kommande energi och klimatplanen. 
 
Inom kommunledningskontoret finns inte den tekniska kompetens som krävs för 
beställa och bedöma en utredning enligt motionen. Inte heller finns medel avsatta för 
denna typ av utredningar.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att motionen överlämnas till Uddevalla energi AB 
och att bolaget därmed får bedöma förslaget utifrån dess förutsättningar och med 
beaktande av kommunens miljöpolitik.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-09-01 Dnr KS 2021/00342 

  
 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 
Motion från Jarmo Uusitalo (MP). 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlämna motionen till Uddevalla Energi AB och därmed anse den besvarad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Jarmo Uusitalo MP 
Uddevalla Energi AB 



Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 

Biokol som en möjlighet för Uddevalla kommun 
att åstadkomma negativa CO2-utsläpp  
 

Bakgrund 

Även om mänskligheten omedelbart totalt skulle sluta släppa ut växthusgaser så kommer mängden 
koldioxid (CO2) i atmosfären att ligga kvar på dagens nivå på ca 420 ppm, 100 ppm eller 50% över de 
nivåer som var stabila under förindustriell tid, 280 ppm. Tyvärr kommer dock inte utsläppen upphöra 
idag utan tvärtom fortsätta stiga.  

Av detta skäl ser man generellt att de åtgärder som vidtas i dag för att stoppa utsläppen av 
växthusgaser måste kompletteras med åtgärder som tar bort CO2 ur atmosfären. Det diskuteras 
åtgärder som skall göra det billigare att fånga in CO2 ur atmosfären och som gör det lönsamt för dem 
som gör det.  

Fjärrvärme med negativa utsläpp  

I och med att Uddevalla producerar fjärrvärme så har Uddevalla kommun en unik möjlighet att fånga 
upp CO2 på ett förhållandevis enkelt och billigt sätt. Våra preliminära beräkningar visar att det skulle 
vara möjligt att helt kompensera för de växthusgasutsläpp som sker från den kommunala 
verksamheten. Dessutom, beroende på storleken på anläggningen och hur mycket värme som 
produceras, skulle det eventuellt också vara möjligt att sälja negativa utsläpp till externa parter, tex. 
företag, som vill kompensera för sina utsläpp.  

Fjärrvärmeproduktion med pyrolys  

Tanken är att vi när Hovhultsverket skall ersättas, eller omedelbart om vi så önskar, bygger en 
anläggning som producerar biokol genom pyrolys. Pyrolys innebär förbränning av organiskt material 
som skogsavfall, sågspån, pellets, slam, matavfall etc. utan tillgång till syre, i princip en modern 
kolmila. Skillnaden mot en vanlig fjärrvärmeanläggning, tex. Hovhultsverket, är att man inte 
förbränner bränslet fullständigt utan stannar ”halvvägs” och får ut ungefär halva värmemängden.  
Ett ton biokol motsvarar i princip fyra ton CO2-utsläpp. Stockholms Exergi har en pyrolysanläggning i 
Bromma som producerar som gör fjärrvärme och biokol av 15% av stockholmarnas trädgårdsavfall 
och man planerar att skapa fler anläggningar för att få större kapacitet.  

Vad är biokol?  

Den rest som återstår efter pyrolysen består i 
princip av rent poröst kol, jämförbart med den 
medicinska kol man kan köpa på apoteket. 
Detta kol har en livslängd, om den inte eldas 
upp, på hundratals eller tusentals år. Det 
fungerar också som ett jordförbättringsmedel, 
faktum är att biokol säljs på Nisses växter i 
säckar om 40 liter för 179 kr. Genom att gräva 
ner biokolet och/eller använda det i tex. 
jordbruks- eller parkverksamhet så förbättrar 
det jorden samtidigt som det fungerar som en 
kolsänka. Det är en kolsänka som inte kräver Bild: Branschföreningen Biokol Sverige 



Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 

komplicerade lösningar som att pumpa CO2 under havsbotten, utan som gör dubbel nytta som 
jordförbättring och som kolsänka. Vad gäller användning som markförbättring använder såväl 
Stockholms stads som Uddevalla kommuns parkförvaltning biokol för att förbättra jordens genom-
tränglighet för luft och vatten för träd som planteras i stadsmiljö, ett aktuellt exempel är 
alléplanteringen på Göteborgsvägen.  

 

 
Diagrammet illustrerar olika prognoser för olika beräknade utsläppsnivåer och de negativa utsläpp som krävs för att komma ner till 
förindustriella CO2-nivåer.  

 

Yrkande  
Att kommunstyrelsen ger kommundirektören i sin roll som kommundirektör, tillika VD för Uddevalla 
Utvecklings AB, i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bygga en 
pyrolysanläggning i syfte att göra Uddevalla kommuns verksamhet koldioxidneutral genom negativa 
koldioxidutsläpp.  

 

Miljöpartiet Uddevalla  
genom  
Jarmo Uusitalo 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-09-01 Dnr KS 2021/00172 

  
 

Handläggare 
Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed 
Lelångenbanan till Lane Fagerhult 

Sammanfattning 
Kommunen vill öka cyklandet vilket framgår av måldokument som översiktsplan, 
trafik- och parkeringsstrategi, kollektivtrafikplan, cykelplan m.fl. Uddevallapartiets 
önskemål om att skapa bättre förutsättningar för cykling utmed Lelångenbanan är därför 
i linje med kommunens inriktning att det hållbara resandet ska prioritera och utvecklas. 
 
Mellan Uddevalla och Lane-Fagerhult finns den gamla banvallen från Uddevalla-
Lelångens järnväg som idag utgör väg för gång- och cykling. Från Uddevalla löper 
banvallen norrut via Bjursjön för att korsa väg 172 vid Kopperöd och sedan fortsätta 
parallellt med väg 172 på dess östra sida till Lane Fagerhult. Standarden upp till 
Kopperöd är god efter den upprustning kommunen nyligen genomfört på denna 
delsträcka. Sträckan har ny vägkropp och ny grusbeläggning. Belysning finns från 
Uddevalla till och med Bjursjön, men inte längre då gc-vägen därefter sträcker sig över 
mark som tillhör andra markägare.  
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete för att fullfölja upprustningen av 
gc-vägen ända upp till Lane Fagerhult, dvs sträckan Kopperöd-Lane Fagerhult, varför 
Uddevallapartiets önskemål till en del är på väg att uppfyllas. Det bör dock poängteras 
att banvallen går över privat mark varför markägarnas medgivande är nödvändiga för att 
åtgärder ska kunna genomföras. Belysningsfrågan är mer komplicerad och kommunens 
nuvarande inriktning är att inte göra investeringar i anläggningar på icke kommunal 
mark. Då frågan är av principiell natur bör ett politiskt ställningstagande föregå en 
eventuell förändring av denna inriktning. 
 
Beträffande gc-vägens korsning av väg 172 bör denna hanteras inom ramen för 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med upprustning av delsträckan. Länsvägen har 
idag fartkamera och varningsskyltar för korsande cykelväg vid den aktuella platsen och 
gc-vägen är försedd med staket som förhindrar direkt utfart på väg 172.  

Beslutsunderlag 
Motion (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångenbanan 2021-03-08. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-09-01 Dnr KS 2021/00172 

  
 

 

 

 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 
samhällsbyggnadsförvaltningens redan pågående arbete i ärendet anse motionen 
besvarad och  
 
att frågan om ekonomiska resurser för utveckling av gc-vägar och dess standard 
behandlas inom ramen för ordinarie budgetprocess. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevallapartiet 
Samhällsbyggnad 
 



Y,DDË RTIET

Motion: Trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångenbanan till Lane Fagerhult

Sammanfattning.

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun trygghetssäkra Lelångenbanan, hela sträckan
från Bjursjön till Lane Fagerhult.

Ärende.

I början på detta âr 2O2t fick vi reda på att kommunen glädjande rustar upp Lelången och
sätter upp mer belysning från Bjursjön mot Länsväg 172.

Uddevalla Kommun jobbar även på andra sidan 172an för att iordning ställa Lelången från
L72an till Lane Fagerhult. Detta är mycket bra och kommer betyda mycket för cykelpendling
från samhället och in till Uddevalla. Det är många människor som cykelpendlar från den
delen av Kommunen. Men även delen Lane Fagerhult-Bjursjön bör få belysning för ökad
trygghet.

Efter Uddevallapartiets lyckade framstöt i belysningsfrågan i Lane vill vi fortsätta att satsa
där. Men även cyklare från Lane-Ryrs området kommer kunna använda denna väg. Man tar
sig från Lane-Ryr via väg 698 till väg 700 som förbinder Lane-Ryr med Lane. Då slipper man
cykla på mycket trafikerade bilvägar.

Det finns ett bekymmer och det är överfarten över !72an den är inte säker och rent av
farlig. Här vill Uddevallapartiet att Kommunens tjänstemän skyndsamt börjar diskutera med
Trafikverket för att hitta en lösning så överfarten blir trygg och säker. L72an är mycket hårt
trafikerad och denna överfart ligger på en höjd med dålig sikt.
Uddevallapartiet vill att HELA Uddevalla kommun ska leva.

Uddevallapartiet vill alltså

Att förvaltningen skyndsamt rustar upp Lelången sträckan Lane-LV L72

Att givetvis hela sträckan Lane till Bjursjön också skall ha belysning

Att kommunen omedelbart sätter sig med trafikverket och hittar en lösning på den farliga
överfarten över LV 172.

För Uddevallapartiet

Lars Olsson ssonKommunstyrelsen
Kom rn un ledn i rr ç¡skr:ntoret

2021 '03- 0 E

UDDEVALLA KOMMUN

Diatient

Kent And



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Personalutskottet 
 
2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2021/00270  

Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 
inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 
Sammanfattning 
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som initierats av SKR och Kommunal mellan åren 
2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär att den kompetens som 
redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar 
heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid 
skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Heltidsresan är 
en betydelsefull del i ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv. För att 
heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens 
organisering. En genomlysning av verksamheten med målet att undanröja 
organisatoriska hinder. Att göra heltidsarbete till norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter är sannolikt den viktigaste jämställdhetsinsatsen som 
kan göras på svensk arbetsmarknad och bidrar till att nå globala målen 2030 för 
jämställdhet. 
Kommunfullmäktige antog 8 maj 2019 riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 
inom Kommunals område på socialtjänsten i Uddevalla kommun. Nya förslaget innebär 
att hela kommunen omfattas av heltid som norm ett led i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen.  
I samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm avslå socialnämndens 
begäran dnr KS 2020/456 att revidera riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 
kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-01 
MBL protokoll 2021-06-08 
Central Samverkan protokoll 2021-06-08 
Riktlinjer som norm inom socialtjänsten i Uddevalla kommun antagen 2019-05-08 
Författningssamlingen, förslag till riktlinjer för tillämpning som heltid som norm inom 
Uddevalla kommun 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun, samt 
  
att i samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm upphör Riktlinjer för 
tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i 
Uddevalla. 
 
Vid protokollet, Annika Thorström 
Justerat 2021-09-03, Ingemar Samuelsson (S), Mikael Staxäng (M) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-07, Annika Thorström 
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Handläggare 
Förhandlingschef Yvonne Strid 
Telefon 0522-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 
kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 

Sammanfattning 
 
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som initierats av SKR och Kommunal mellan åren 
2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär att den kompetens som 
redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar 
heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid 
skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Heltidsresan är 
en betydelsefull del i ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv. För att 
heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens 
organisering. En genomlysning av verksamheten med målet att undanröja 
organisatoriska hinder. Att göra heltidsarbete till norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter är sannolikt den viktigaste jämställdhetsinsatsen som 
kan göras på svensk arbetsmarknad och bidrar till att nå globala målen 2030 för 
jämställdhet. 
 
Kommunfullmäktige antog 8 maj 2019 riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 
inom Kommunals område på socialtjänsten i Uddevalla kommun. Nya förslaget innebär 
att hela kommunen omfattas av heltid som norm ett led i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen.  
 
I samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm avslå socialnämndens 
begäran dnr KS 2020/456 att revidera riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 
kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla. 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-01 
MBL protokoll 2021-06-08 
Central Samverkan protokoll 2021-06-08 
Riktlinjer som norm inom socialtjänsten i Uddevalla kommun antagen 2019-05-08 
Författningssamlingen, förslag till riktlinjer för tillämpning som heltid som norm inom 
Uddevalla kommun 
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Förslag till beslut  
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun, samt 
 
att i samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm upphör Riktlinjer för 
tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i 
Uddevalla. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Yvonne Strid 
Kommundirektör Förhandlingschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
samtliga förvaltningar 
samtliga kommunala bolag 
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Förvaltning 
 

Kommundirektören 

Datum och tid 
 

2020-06-08, kl. 13:30-16:00 

Närvarande För arbetsgivaren: Sara Gustafsson, personalchef, Roger Granat, 
socialchef, Bengt Adolfsson, ekonomichef, Ann-Louise Joona, HR-chef,  
Cecilia Ekström, HR-partner, Rasmus Andersson, Employer branding 
specialist och Pernilla Tarler, chefssekreterare. 
 
För arbetstagarorganisationerna: Bengt Westlund, Vision, Ewa-Lena 
Persson, Akademikerförbundet, Elisabet Strid, Vårdförbundet, Eva 
Carlsson, Lärarförbundet, Margareta Holmström, Sveriges Ingenjörer, 
Lena Gråberg, DIK, Gunnar Hermansson, Lärarnas riksförbund och Malin 
Sjöstedt, Sveriges Arkitekter  

 
 
Protokoll fört vid centrala samverkansgruppen  

 
§ 39  Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa-Lena Persson och Eva Carlsson 
 
§ 40  Genomgång av föregående mötes protokoll 
Protokollet är ännu ej justerat 
 
§ 41  Ärendelistan till kommunstyrelsen 
Det finns inga frågor på ärendelistan 
 
§ 42 Arbetsmiljöfrågor för dialog: 

 Hybridarbete (distansarbete) – Cecilia Ekström 
Frågan om distansarbete, efter pandemin, diskuterades. AG genomför efter önskemål en 
enkät kopplat till distansarbete och hur upplevelsen varit för att få en lokal kännedom om 
distansarbete.  
 

 Administrativ struktur samverkan (CE, ALJ) 
Frågan om att tillsammans utveckla samverkan med fokus på att förtydliga strukturen 
diskuterades. Protokoll från samverkansmöten sparas på Inblicken ihop med ev. bilagor.  
Material att läsa igenom inför möten sparas i lokal Teamsgrupp. Detta Team ansvarar 
respektive samverkans forum för.  
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På nästa CSG-möte fortsätter dialogen kring samverkansstrukturen kopplat till  
”Vilka frågor ska tas i vilket forum”? Till nästa CSG – fundera på konkreta exempel 
  

 
 Employer branding – allmän information samt rekryteringstjänster (RA) 

Rasmus presenterade statistik och vad Employer branding innebär. 
 

 
 Förändringar i pandemiarbetet (Sara) 

Sara informerade om att uppdateringarna i pandemiarbetet ligger ute på: Inblicken.  
 
§ 43 Kompetensförsörjning 

 80-90-100 
Arbetsgivaren anser att 80-90-100 modellen ska tillföra ett mervärde i 
kompetensförsörjningsarbetet. Arbetet har legat på is under pandemin. HR har tagit fram en 
variant av modellen som går under arbetsnamnet ”Förlängt arbetsliv” som inte är förankrat i 
ledningen än.  Finansieringen måste lösas innan en sådan modell eventuellt införs. Frågan 
tas upp på nästa CSG som äger rum 17 augusti. Lärarförbundet påpekar att det finns ett stort 
intresse för denna modell bland medarbetarna. Ett exempel på att vara attraktiv arbetsgivare. 
 
 

 Planeringen inför sommaren, socialtjänsten (Roger) 
Roger presenterade hur sommaren ser ut på socialtjänsten. Under sommaren har man 400 
vikarier i tjänst och några tjänster väntar på att fyllas. Dessa tjänster kräver körkort. 
Det är även brist på sjuksköterskor (SSK) på grund av att många SSK vaccinerar. 
 

§ 44  Ärendehantering 
 Revidering av ”Riktlinje heltid som norm” (Sara) 

Det nya förslaget innebär att hela kommunen omfattas av heltid som norm som ett led i den 
långsiktiga kompetensförsörjningen. Riktlinjerna blir norm för hela kommunen och tas upp i 
PU i september. Frågan kan nu anses samverkad och avslutad i enighet. 

 
 
§ 45  Frågor anmäls 

 Semesterplanering ledningen 
Sparas ned i gemensam Teamsgrupp för CSG. 
 

 Flex för personer som är deltidssjukskrivna 
Akademikerförbundet SSR lyft denna fråga då det framkommit att en ökad stress för 
deltidssjukskrivna att ha fast arbetstid då de i sin grundtjänst har kan flexa. Reglerna för flex 
för deltidssjukskrivna togs upp samt möjligheten till att anpassa sitt schema efter vilka tider 
som passar bäst. Arbetsgivaren står fast vid att medarbetare som är deltidssjukskrivna inte 
ska ha flex. Arbetsanpassning ska göras så att den schemalagda tiden inte överskrids.  

https://inblicken.uddevalla.se/nyhetsarkiv/kommun/nyhetsarkiv/nyheter/2021-05-12-information-om-covid-19-som-beror-dig-som-medarbetare.html
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 Rekrytering KD tidplan samt återkoppling från fackliga gällande representanter till 

gruppintervjuerna 
Tidplanen och de fackliga representanterna som kommer att medverka i gruppintervjuerna 
redovisades. 
 

 
 
…………………………………………… ……………………………………. 
Pernilla Tarler, sekreterare   Ewa-Lena Persson, justerare 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………. 
Sara Gustafsson, ordförande  Eva Carlsson , justerare 



UaFS  
   
  Blad 1 

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV HELTID SOM NORM INOM 
KOMMUNALS AVTALSOMRÅDE PÅ SOCIALTJÄNSTEN I UDDEVALLA 
KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige 8 maj § 127. 
 
 

1. Alla medarbetare som anställs från och med 2020-01-01 anställs på heltid. 
Lagstadgade ledigheter tillämpas för anställningar från och med detta datum.  

  
2. Alla som i dagsläget arbetar deltid erbjudas heltid. Frågan om heltid ställs en 

gång per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. 
Frågan om heltid besvaras med jakande svar eller nekande svar. Vid jakande 
svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för övergång 
till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga upp- 
och nedgångar i tjänst medges inte. 

  
3. Alla som har heltidsanställning men arbetar deltid tillfrågas om heltid en gång 

per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. Vid 
jakande svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för 
återgång till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. 
Övriga upp- och nedgångar i tjänst medges inte. 
 

4. Medarbetare som väljer att arbeta deltid arbetar efter samma regelverk som 
medarbetare som arbetar heltid i frågor som exempelvis antal arbetspass, 
arbetspassens längd, rastens längt och rörlighet mellan enheter 

 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (1) 
 

Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2020/270 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2021-] 
Dokumentansvarig:  Förhandlingschef, personalavdelningen 
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021- 

 

 
 
Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom Uddevalla 
kommun 
 
Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm är ett led i kommunens långsiktiga 
kompetensförsörjning och gäller samtliga verksamheter inom kommunen. 
 
Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm gäller enbart tillsvidareanställningar 
i kommunen. 
 
Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm gäller inte anställningar som är 
kopplade till speciallagstiftning där krav på behörighet och legitimation kan 
påverka arbetstidsmåttet. 
 
Medarbetare som arbetar deltid ska aktivt medverka till att ta fram en 
handlingsplan tillsammans med chef som syftar till att övergå till en 
heltidsanställning.  
  
Medarbetare som har en heltidsanställning i kommunen och som arbetar deltid 
utan stöd i lag eller kollektivavtal ska aktivt medverka till att ta fram en 
handlingsplan tillsammans med chef som syftar till att övergå till en 
heltidsanställning 
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§ 32 Dnr KS 2020/00613  

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Sammanfattning 
Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2019 för att göra en översyn 
av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Beredningen har bestått av 
en ledamot för varje parti representerat i kommunfullmäktige. 
 
En slutrapport över beredningens arbete har tagits fram med förslag om förtydliganden 
och förändringar i dokumentet Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, 
innebärande bl.a. att arvodet för gruppledare i kommunfullmäktige ska ändras från 25 % 
till 17,5 %, att Uddevalla kommun ska gå över till OPF-KL enligt rekommendation från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och att ersättningar enligt riktlinjerna 
avseende kommunala bolag ska utbetalas av Uddevalla kommun och faktureras 
respektive bolag.  
 
Vad gäller övergång till OPF-KL behöver nuvarande försäkringslösning avvecklas 
vilket gör att det i nuläget inte kan fastställas en tidpunkt för övergången. 
 
Arvodesberedningen har uppmärksammat att det finns ett inaktuellt styrdokument, 
pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun, från 2010 som bör 
upphävas. 
 
Förutom detta har beredningen tagit fram förslag till tillämpningsanvisningar för 
beräkning av fast arvode som personalutskottet fastställt. 
 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens protokoll 021-08-27 § 8 
Arvodesberedningens slutrapport 2021-08-27. 
Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2021-08-
27. 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OFP-KL 18). 
Utkast till tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda i 
Uddevalla kommun. 
Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun 13 oktober 2010. 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 § 140. 
 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta arvodesberedningens förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda, 
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forts: § 32 
 
att revideringen ska gälla med verkan enligt följande: 
 

- De förändringar som rör förtroendevaldas pension och övergång till OPF-KL 
ska träda i kraft vid den tidpunkt som kommunstyrelsens personalutskott 
beslutar, 

- Övriga förändringar ska träda i kraft 2022-01-01. 
 
att uppdra åt personalutskottet att fastställa tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 
för Uddevalla kommun, 
 
att upphäva styrdokumentet Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla 
kommun antaget 13 oktober 2010, samt 
 
att Uddevalla kommun, från och med 2022-01-01, ska ombesörja utbetalning av 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda i kommunala bolag som omfattas av 
riktlinjerna. Kommunen ska därefter fakturera respektive bolag.  
 
  
Deltar ej i beslut 
Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Politisk organisationsstruktur med tillhörande arvodering beslutas ytterst av den 
styrande majoritetskonstellationen. Det är inga konstigheter. Processen som lett oss 
fram till dagens beslut lämnar dock övrigt att önska… 
 
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-09-03 
Ingemar Samuelsson (S), Mikael Staxäng (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-07 
Annika Thorström 
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§ 8 Dnr KS 2020/00613  

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Sammanfattning 
Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2019 för att göra en översyn 
av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Beredningen har bestått av 
en ledamot för varje parti representerat i kommunfullmäktige. 
 
En slutrapport över beredningens arbete har tagits fram med förslag om förtydliganden 
och förändringar i Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Bland annat 
innebärande att Uddevalla kommun ska anta OPF-KL enligt rekommendation från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), att ersättningar enligt riktlinjerna avseende 
kommunala bolag ska utbetalas av Uddevalla kommun och faktureras respektive bolag.  
 
Förutom detta har beredningen tidigare tagit fram förslag till tillämpningsanvisningar 
för beräkning av fast arvode som personalutskottet fastställt. 
 
Under sammanträdet informerar ordförande om de förslag till redaktionella ändringar av 
riktlinjerna som kommunledningskontoret har kompletterat med sedan kallelsen gick ut. 
 
Under överläggningarna ajourneras sammanträdet kl. 13:31-13:45. 
 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens slutrapport 2021-08-27. 
Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2021-08-
27. 
Utkast till tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda i 
Uddevalla kommun. 
Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun 13 oktober 2010. 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 § 140. 

Yrkanden 
Mikael Staxäng (M): Att slutrapportens förslag till gruppledararvode ska ha faktor  
17,5 % och att det ska gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Henry Bäckström (C): Bifall till Mikael Staxängs (M) yrkande. 
 
Rickard Joelsson-Wallsby (V): Att i första hand att avskaffa gruppledararvodet, i andra 
hand sätta det så lågt som möjligt. 
 
Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet för att hitta konsensus i 
arvodesberedningen.  
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Forts. § 8 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det och 
finner beredningen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på sitt eget yrkande mot Rickard Joelsson-Wallsbys (V) yrkande och finner 
beredningen bifalla det förstnämnda.  

Beslut 
Arvodesberedningen beslutar 
 
att överlämna slutrapporten till personalutskottet. 
 
Deltar ej i beslut 
Carl-Gustav Gustafsson (L), David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD) avstår 
från att delta i beslutet. 
 

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD) lämnar följande anteckning till 
protokollet. 
 
Politisk organisationsstruktur med tillhörande arvodering beslutas ytterst av den 
styrande majoritetskonstellationen. Det är inga konstigheter. Processen som lett oss 
fram till dagens beslut lämnar dock övrigt att önska… 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-08-30 av 
Mikael Staxäng  
Martin Pettersson 
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Handläggare 
Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

               

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Sammanfattning 
Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2019 för att göra en översyn 
av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Beredningen skulle bestå av 
en representant för varje parti representerat i kommunfullmäktige. 
 
Beredningen avlämnar nu sin slutrapport. I rapporten redogörs för beredningens arbete 
och ställningstaganden samt några förslag till justeringar i riktlinjerna och dess bilagor.  

Beredningens uppdrag och sammansättning 
Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen 2019-05-29 med uppdraget att 
göra en översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 
Beredningen ska verka till dess att kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 
 
Beredningen skulle bestå av en representant för varje parti representerat i 
kommunfullmäktige. Ledamöterna utsågs av kommunstyrelsen, där ledamoten från 
moderaterna valdes till ordförande och ledamoten från socialdemokraterna till vice 
ordförande. Inga ersättare skulle utses. 
 
Moderaternas ledamot, tillika ordförande, har varit sjukskriven från hösten 2020 och 
ingen ersättare har utsetts. Vice ordföranden har lett arbetet i dennes frånvaro.  

Beredningens arbete och inriktning 
Under den tid beredningen verkat har den hållit 10 sammanträden t.o.m. maj 2021. 
Beredningens ledamöter har inför och efter sammanträdena uppmanats att löpande 
informera och förankra beredningens arbete och förslag i sina respektive partigrupper.  
 
Beredningens ledamöter har väckt ett flertal frågeställningar kring arvodesreglerna eller 
dess tillämpning som besvarats, eller hanterats för vidare arbete.  
 
Exempel på frågeställningar som framkommit och som arvodesberedningen informerat 
sig om och bedömt inte kräver någon åtgärd är ersättningskonstruktionen vid 
gruppmöten, vilka möten som ger rätt till arvoden respektive förlorad arbetsförtjänst, 
förlorad arbetsförtjänst i samband med skiftarbete, villkor i samband med 
föräldraledighet och behov av barntillsyn. Beredningen har också gjort bedömningen att 
den rörliga ersättningen och ersättningen för förlorad arbetsförtjänst inte behöver 
förändras.  
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Beredningen har vid ett tillfälle bjudit in kommunens försäkringsleverantör på området,  
Söderberg & Partner, för information om politikerpension, avsättningar och 
omställningsstöd. Personalavdelningen har också informerat om arbetsskadeförsäkring 
och skydd vid resor i tjänsten.  
 
Några frågeområden har beredningen valt att arbeta vidare med. Beredningens 
ställningstaganden och förslag i dessa frågor beskrivs mer utförligt längre fram i denna 
rapport. Dessa områden är  
 

 tillämpningsanvisningar för beräkning av fast arvode enligt § 14,  
 

 pensioner och omställningsersättningar, 
 

 översyn av omfattningen av presidieuppdrag beskrivna i riktlinjernas bilaga 2, 
 

 Övriga aspekter som bör ses över i riktlinjerna, bl.a.  jämförbarheten mellan 
arvoden och ersättningar i bolagen med de som gäller för nämnder och några 
andra justeringar och förtydliganden.  

Tillämpningsanvisningar för beräkning av fast arvode enligt § 14, pensioner och 
omställningsersättningar  
Ett antal ärenden om fasta arvoden var under utredning i personalutskottet under 
2019/2020. För att slutföra handläggningen av dessa har det bedömts finnas behov av 
förtydliganden på vissa punkter. Enligt kommunfullmäktiges bemyndigande kan 
personalutskottet utfärda av tillämpningsanvisningar till riktlinjerna.  
  
Arvodesberedningen tog därför fram ett förslag till tillämpningsanvisningar, 
innebärande ett förtydligande av hur beräkning av fastarvode enligt riktlinjernas § 14 
ska göras. Förslaget syftar till att beräkningsgrunden för fast arvode i större utsträckning 
ska motsvara den faktiska tid som den förtroendevalde spenderar på uppdraget. 
Personalutskottet ska utifrån tillämpningsanvisningen fatta beslut i varje enskilt fall. 
 
Beredningen överlämnade förslaget till kommunstyrelsen som i sin tur överlämnade det 
till personalutskottet, vilket antog tillämpningsanvisningarna i september 2020.  

Pension och omställningsersättning  
Uddevalla kommun har sedan 2016 en försäkringslösning ”Trygg politikerpension” 
genom Söderberg & Partner för förtroendevaldas pensioner. Sedan detta avtal tecknades 
har det kommit nya pensionsavtal (OPF-KL) som Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR) rekommenderar kommunerna att teckna.  
 
Förändringar som gjorts i OPF-KL18 gäller bland annat LAS ålder och Familjeskydd. 
Innehållet är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat 
som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra 
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för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i 
möjligaste mån anpassats till de pension- och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom Uddevalla kommun, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. 
 
Riktlinjerna föreslås nu ändras så att bestämmelser om pension och omställning lyfts ur 
och blir en egen bilaga till riktlinjerna i stället som personalutskottet fastställer och äger 
rätt att revidera. Förslaget innebär att förvaltningen får i uppdrag att säga upp 
försäkringslösningen för att då anta OPF-KL med lokala tillämpningsanvisningar som 
tillämpas för Uddevalla kommun (förslaget till tillämpningsanvisningar bifogas ärendet 
för kännedom). 
 
Kommunfullmäktige antog 2010 dokumentet pensionsförmåner för förtroendevalda i 
Uddevalla kommun”. Detta blev inaktuellt redan 2016 men har inte upphävts. Därför 
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att detta ska upphävas.  

Översyn av omfattningen av presidieuppdrag beskrivna i riktlinjernas bilaga 2 

Kartläggning av uppskattad tid  
Det var relativt länge sedan beräkningarna avseende presidieuppdragen togs fram och 
bakgrundsmaterialet är inte komplett. Nämndorganisationen har också delvis ändrats. 
Detta föranledde beredningen att under senhösten 2020 besluta att genomföra en 
undersökning över tidsåtgången för samtliga förtroendevalda som har ett 
presidieuppdrag.  
 
Syftet var bl.a. att kunna bedöma om den nuvarande fastslagna ”faktorn” för varje 
uppdrag är relevant. Ett formulär skickades ut och ett antal svar inkom. Beredningen 
bedömde dock att kvalitén av de inkomna svaren och svarsfrekvensen behövde höjas 
och ett nytt formulär togs fram, bl.a. med fler detaljer och utifrån de tidigare inkomna 
svaren. Detta skickades ut under februari 2021. Berörda personer kallades också till en 
överläggning med dialog kring formuläret. Instruktionen var att uppskattningen skulle 
göras framåtsyftande och som ett genomsnitt under en mandatperiod och gärna i samråd 
inom respektive presidium.  

Konstruktionen av nuvarande modell för beräkning av faktor för fasta arvoden 
enligt Bilaga 2 
Enligt riktlinjerna ska de förtroendevalda som har uppdrag motsvarande minst 30 
procent få ersättning enligt angiven ”faktor” i riktlinjernas Bilaga 2. Den 
förtroendevalde får då inga andra ersättningar eller arvoden (förutom timarvode för 
deltagande i fullmäktigemöten). Personalutskottet fattar beslut om den förtroendevaldes 
totala procentsats baserat på sammanräknade faktorer enligt bilagan samt individuella 
bedömningar. 
 
Faktorn utgör grunden för månadsersättningen genom att inkomstbasbeloppet 
multipliceras med 82%, multiplicerat med faktorn. Faktorn består av tre delar: 
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1. Fast årsarvode. Benämns också ”inläsningsarvode”. Fast årsarvode utgår till 
samtliga med uppdrag i nämnd, utskott etc, 

2. Sammanträdesarvode, som utgår enligt definition i Bilaga 1, i korthet för möten 
som det finns en särskild kallelse till, ex nämndsammanträden, 

3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
De tre komponenterna räknas samman för att utgöra faktorn för respektive uppdrag. 

Slutsatser av inkomna svar 
Den uppskattade tidsåtgången skiljer sig väsentligt åt vad gäller sådant som kontakter 
med media, föreningar, allmänhet etc.  
 
Mycket tyder dock på att den faktor som finns idag stämmer relativt väl med den 
uppskattade tidsåtgången. Nuvarande gruppledaruppdrag (gruppledare i 
kommunfullmäktige) tillkom efter beslut i kommunfullmäktige 2019-04-10. I nuläget är 
gruppledaruppdraget bedömt till faktor 25 %. Arvodesberedningen bedömer att faktorn 
ska sänkas till 17,5 % från och med årsskiftet 2021/2022. 

Allmän översyn av riktlinjerna, förtydliganden och redaktionella ändringar 
Arvodesberedningen bedömer att nuvarande riktlinjer i stort är väl fungerande. Däremot 
har framkommit några saker som bör förändras och förtydligas. 
 
Faktorn för presidieuppdragen i bilaga 2 bör delas upp i två kolumner för att tydliggöra 
vilken faktor som avser endast det fasta årsarvodet och vilken utgör övrig ersättning och 
arvode sammanräknat. 
 
Definitionen av fast årsarvode bör justeras något. Nu framgår att i det fasta arvodet 
ingår t.ex. ersättning för medborgarkontakter, inläsning, IT-kostnader och 
kontorsmaterial. IT-kostnader och kontorsmaterial bör strykas då kommunen numera 
står för t.ex. Ipads.  
 
I nuläget betalar respektive kommunalt bolag ut arvoden och ersättningar till styrelsen. 
Detta föreslås ändras så att kommunens personalavdelning i framtiden ska sköta detta 
och fakturera respektive bolag. På så sätt skaffas en bättre samordning samtidigt som 
det ger bättre förutsättningar för enhetliga tolkningar. Detta skriv in i riktlinjerna. 
 
En beskrivning av gruppledaruppdraget och hur gruppledare fastställs införs som ett 
nytt stycke. 
 
Några ytterligare mindre justeringar föreslås. Samtliga föreslagna ändringar är 
markerade i dokumentet. 

Arvodesberedningens bedömningar och förslag i sammanfattning 
I enlighet med ovan redogörelse lämnar beredningen i sammanfattning följande förslag 
till förändringar: 
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1. Bilaga 2 ska justeras så att den innehåller två faktorskolumner, där den ena avser 

§ 6 och den andra § 14, 
 

2. Gruppledararvodet ska ändras till faktor 17,5 % och ska gälla från och med 1 
januari 2022. 

 
3. Uddevalla kommun ska anta OPF-KL enligt rekommendation från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) 
 

4. Dokumentet ”pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun” 
upphävs på grund av inaktualitet. 

 
5. Ersättningar enligt riktlinjerna avseende kommunala bolag ska utbetalas av 

Uddevalla kommun och faktureras respektive bolag 
 

6. Att i övrigt revidera riktlinjerna enligt upprättat förslag. 
 

7. Arvodesberedningen överlämnar förslaget till personalutskottet.  
 
 
 
 
 
Mikael Staxäng (M) 
Ordförande, arvodesberedningen 
 
Stefan Skoglund (S) 
Vice ordförande, arvodesberedningen 
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RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL 
FÖRTROENDEVALDA 
Gäller från 2015-01-01 
Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 § 118, reviderade 14 oktober 2015, 
§ 257, reviderade 10 april 2019 § 92, § 93,  

 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§ 1 
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

 
Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader. 

 
Ersättningsberättigade sammanträden eller andra aktiviteter skall vara beslutade av 
det organ den förtroendevalde tillhör. Ordföranden kan också fatta beslut om 
nämnden/styrelsen delegerat detta till denne. 
 
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ betalas ut enligt dessa riktlinjer i 
form av årsarvoden, timarvoden, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. 
Riktlinjerna baseras på kommunallagens regelverk. Arvodet baseras på 
inkomstbasbeloppet som följer inkomsternas utveckling i Sverige.  

 
 

§ 1a 
För förtroendevalda som har uppdrag med en sammanlagd omfattning som är minst 
30 % gäller inte §§ 2–4. De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 14.  
Valnämnd och revision undantas. 
 
För förtroendevalda kommunalråd tillämpas inte bestämmelser i §§ 2–4.  
De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 15. 

 
 

ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN 
§ 2 
Tjänstgörande Ledamöter och ersättare har rätt till ersättning då de fullgör uppdrag 
enligt §§ 2a-2b. 

 
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning då de fullgör 
uppdrag enligt §§ 2a-2b. 
 

 
Ersättningsberättigade sammanträden 
§ 2 a 
Ersättning utgår för sammanträde med: 

 Kommunfullmäktige 
 Fullmäktigeberedning 
 Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
 Nämndberedningar 
 Nämndutskott 
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 Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott 
 Projektgrupper 
 Revisorerna  
samt 
 Utredningskommittéer 
 Arbetsgrupper som har beslutats av kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse 
 Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag 
 Protokollsjustering, då tid och plats har beslutats 
 Sammankomst med kommunala samrådsorgan som är beslutade av 

kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse. 
 Överläggning med utomstående myndighet som är beslutade av 

kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse. 
 Övriga sammankomster som den förtroendevalde har kallats till och som 

ingår i den förtroendevaldes uppdrag. 
 

Övriga ersättningsberättigade möten 
 

§ 2 b 
Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser, informationsmöten eller liknande som 
rör kommunala angelägenheter och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som den förtroendevalde själv ansöker att få delta i 
(kommunens resereglemente tillämpas vad gäller ev. reseersättning och traktamente). 

 
Praktik med anknytning till det eller de organ den förtroendevalde tillhör och 
maximeras till totalt 5 kalenderdagar/år och person. För ledamot i kommunstyrelsen 
gäller praktiken inom all kommunal verksamhet. Närvaron intygas av 
arbetsledningen på den eller de enheter som praktiken sker på, alternativt av 
nämndens ordförande (reseersättning enligt § 7 gäller inte för praktik). 

 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 

 
Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista. 

 
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnd eller utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst 
har rätt till ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på 
dag- eller kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt 
löneavdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2 a 
§ 3 
Ersättning för påbörjad halvtimme, på möten som infaller mellan 08.00 och 17.00, 
utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, Kolumn 3. Ersättningen innehåller rörligt arvode, 
förlorad inkomst, semesterersättning och pensionspremie. Ersättningen innehåller 
rörligt arvode, förlorad inkomst och semesterersättning. Pensionspremie avsätts till 
pension. Utanför denna tid gäller enligt Kolumn 2. 

 
Anmärkning: Särskilda arbetsförhållanden regleras i § 5. 

 
Inför varje mandatperiod skall förtroendevald, som förlorar inkomst, lämna intyg 
från ordinarie arbetsgivare på sin månadsinkomst. Förtroendevald inplaceras i tabell 
enligt bilaga som anger timersättning. Vid förändrad inkomst som påverkar 
ersättningsnivån skall förtroendevald redovisa och vidimera detta. 

 
Förlorad inkomst kan också innebära arbetslöshetsersättning, sjukpeng, föräldrapeng, 
uttagen semester, kompledigt eller liknande. 

 
Då den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår timersättning i den nivå som den förtroendevalde går miste om 
p.g.a. sitt uppdrag. Begärd nivå styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig 
kassa. 

 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående 
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde. 

 
För förtroendevald, som enligt inkomstskattelagen är att betrakta som näringsidkare, 
och som inte kan styrka förlorad inkomst är ersättningen enligt Bilaga 1, Nivå D. 
(Detta justeras i takt med timarvodeshöjningarna) 

 
För näringsidkare som yrkar högre timersättning skall kunna vidimera förlorade 
inkomst. Beslutas av personalutskottet. PU. 

 
Saknas intyg kommer ledamotens ersättning att sättas i Nivå A, enligt Bilaga 1, 
Nivåtabell 

 
 

ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2b. 
§ 4 
Ersättning utgår för varje påbörjad halvtimme som utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, 
Kolumn 1. Ersättningen innehåller förlorad inkomst, semesterersättning och 
pensionspremie. Ersättningen innehåller förlorad inkomst och semesterersättning. 
Pensionspremien avsätts till pension. 

 
Anmärkningen under § 3 gäller även denna paragraf. 

 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 
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Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista. 

 
Deltagande i gruppmöte inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller 
utskott/beredning intygas av gruppordföranden. 

 
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

 
§ 5 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. 

 
Anmärkning: Tidsomfattningen på den begärda ersättningen skall överensstämma 
med tiden för sammanträdet eller aktiviteten. Dock accepteras dock 60 minuter i 
början och slutet på mötet som svarar mot ställtid inklusive restid. 
För förtroendevald som har längre restid skall detta kunna styrkas 

 
För den förtroendevalde som har sådant arbete att deras ordinarie arbetsgivare inte 
accepterar att de är lediga delar av en dag utan att de måste begära ledigt för hela 
dagen ersätts den förlorade arbetsinkomsten fullt ut. Detta skall då framgå av intyg 
från den förtroendevaldes arbetsgivare. 

 
Om sammanträden/sammankomster ställs in och avtal slutits med vikarie på den 
förtroendevaldes arbetsplats, och medför att den ordinarie arbetsgivaren inte kan låta 
den förtroendevalde gå tillbaka i tjänst, skall den förtroendevalde ersättas för förlorad 
arbetsförtjänst 

 
Den förtroendevalde anmäler detta till respektive nämndsekreterare inför varje 
mandatperiod samt om förändringar om ovanstående sker. 
 

 
ÅRSARVODE 

 
§ 6 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag har rätt till årsarvode med belopp enligt 
Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Beloppsbilaga fastaarvoden. I det fasta 
arvodet ingår t.ex. ersättning för medborgarkontakter, inläsning, IT-kostnader och 
kontorsmateriel. I det fasta arvodet ingår t.ex. ersättning för inläsning.  

 
Då förtroendevald i nämnd/styrelser inte fullgör (undantagen semester) sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid nio veckor har personalutskottet rätt att pröva rätten 
till fast arvode. 
Personalutskottet har rätt att pröva årsarvodena, om uppdraget inte fullgörs. 
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Anmärkning: årsarvode ersätts med 1/12 varje månad och utbetalas vid samma 
tidpunkt som de kommunalanställdas löner någon av de fem sista dagarna i 
månaden. 

 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 
Resekostnader 
§ 7 
Kostnader för resor från bostaden till och från sammanträden eller motsvarande 
enligt § 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt Bilaga 2, 
Beloppsbilaga fasta arvoden. (Gäller inte deltagande i praktik.) 

 
Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts ej. 

 
Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente. 

 
Anmärkning: Den förtroendevalde meddelar respektive nämndsekreterare detta inför 
varje mandatperiod samt om förändringar sker 
 
Eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genom 
förarens åsidosättande av lagar och förordningar ersätts ej 

 
Barntillsynskostnader 
§ 8 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande, enligt § 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. 

 
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock med högst belopp enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller 
motsvarande. 

 
Anmärkning: Som närstående räknas make/maka, hemmavarande syskon eller annan 
person som den förtroendevalde sammanbor med. 

 
Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
§ 9 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt 
särskilt beslut av Personalutskottet. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

 
Anmärkning: Som närstående räknas: Make/maka, hemmavarande syskon eller 
annan person som den förtroendevalde sammanbor med. 
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Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 10 
Ersättning betalas för funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. 
Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av 
Personalutskottet. 

 
Övriga kostnader 
§ 11 
För andra kostnader än som avses i §§ 8–10 betalas ersättning, om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 
Ersättning utbetalas enligt särskilt beslut i Personalutskottet 

 
TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA 

 
§ 12 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Personalutskottet. 
Personalutskottet äger besluta om justering av arvodes- eller ersättningsbeloppen då 
det är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. 

 
UTBETALNING 

 
§ 13 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. 
Yrkande om ersättning för förlorad inkomst (§§3–4) eller andra ersättningar enligt 
dessa bestämmelser (§ 5, §§8–11) skall framställas snarast, dock senast inom 4 
månader från sammanträdesdagen eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
Utöver detta finns det alltid möjlighet att vända sig till personalutskottet för att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som inte erhållits utifrån denna regel.  

 

 

EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MED 
UPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER 

 
§ 14 
För förtroendevalda med uppdrag som sammantaget är minst 30 procent utgår 
ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Dessa har dock rätt till 
timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 
 
 
 



UaFS 
Blad 8 

  

Beslutsunderlag och förslag ska skickas till den förtroendevalde innan beslut fattas i 
personalutskottet (PU). Den förtroendevalde ska därvid erbjudas möjlighet att yttra sig 
över förslaget.  

 
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast 
arvode hos personalutskottet. 

 
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka 
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen. 

 
Pensionsförmån kommer att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
med omfattande politiska uppdrag”. Pensionsförmån kommer att avsättas enligt de 
pensionsbestämmelser som är antagna i kommunen.  

 
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod. 

 
Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens ordförande 
eller någon av 1:e/2:e vice ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall 
personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en 
timme för varje frånvarotimme. 

 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 

 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. 

 
Ekonomisk ersättning till gruppledare 
Med gruppledare avses den av respektive parti utsedd förtroendevald inom sin 
respektive fullmäktigegrupp, som meddelats fullmäktige som gruppledare. 
Kommunfullmäktige fastställer uppdraget.  
 
Arvode till gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång 
och inkluderar ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.  
 
 
Ekonomisk ersättning till kommunalråd 
 
§ 15 
För kommunalråd utgår ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden, 
Dessa har dock rätt till timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 

 
För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag. 
För kommunalråd kommer pensionsförmån att avsättas enligt de 
pensionsbestämmelser som är antagna i kommunen.  
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Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod. 
 
Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens KS 
ordförande eller någon av 1:e/2:e v. ordförandena. Finns inga särskilda skäl skall 
personalutskottet PU besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en 
timme för varje frånvarotimme. 

 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 

 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. 

 
OMSTÄLLNINGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD 

 
§ 16 
 
Omställningsersättningen för förtroendevalda ersätts av omställningsstöd enligt 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF -KL, med 
tillämpningsanvisningar.  
 
Förtroendevalda som ersätts enligt §§ 14-15 har en ersättningsmodell som påminner 
om en kommunal anställning. i reglementet saknas för närvarande bestämmelser om 
vad som händer om den förtroendevaldes uppdrag upphör (jmf anställd 
uppsägningstid, omställningsavtal och A-kassa)  
Omställningsersättningens syfte är att tillförsäkra avgående förtroendevald en tryggad 
försörjning under en övergångsperiod.  
 
För förtroendevald vars mandatperiod löpt ut eller som entledigas, jämlikt 
Kommunallagen 4 kap 7 §, 8 §, 9 § eller 10a §, och som inte blir omvald till uppdrag 
enligt §§ 14-15 i riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda gäller att de 
erhåller en omställningsersättning motsvarande det fasta månadsarvode de har i det 
uppdrag som kommer att upphöra. Ersättningen betalas ut under 12 månader från och 
med månaden efter att uppdraget upphört dock längst till den månad den 
förtroendevalde fyller 65 år. Annan FÖRVÄRVSINKOMST (lön eller löneliknande 
ersättning, pension, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa etc.) samordnas med hela 
beloppet. Ersätts uppdraget med annat uppdrag där bestämmelserna i §§ 14-15 
tillämpas men med en lägre omfattning samordnas omställningsersättningen med den 
nya ersättningen. 
 
Förutsättning för att erhålla 12 månaders omställningsersättning utges om den 
förtroendevalde innehaft sitt uppdrag i minst fyra år.  
 
Vid kortare uppdragstid gäller följande omfattning: 
1 års tjänstgöring = 3 månaders avgångsersättning 
2 års tjänstgöring = 6 månaders avgångsersättning 
3 års tjänstgöring = 9 månaders avgångsersättning 
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4 års tjänstgöring = 1 års avgångsersättning 
 
Som uppdragstid räknas hela perioden som förtroendevald. 
 
För de som mist uppdraget på grund av att de avsatts enligt reglerna i 
Kommunallagen 4 kap 10 § beslutar personalutskottet vid varje särskild tillfälle. 
 
SAMORDNING 

 
§ 17  
Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller stiftelser, 
har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta 
arvoden 
Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens 
verksamhet enligt ovan. 

 
Om den förtroendevalde kan styrka högre inkomst än vad som framkommer enligt 
bilaga 2 skall detta beredas av personalutskottet och beslutas i kommunstyrelsen. 

 
Uppräkning av arvodesnivåerna 
 
§ 18 
Timarvodet och grundarvodet för beräkning av årsarvodena för de förtroendevalda 
uppräknas årligen i takt med inkomstbasbeloppet. 
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BILAGA 1, Nivåtabell 
Bilaga till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda enligt §§ 3 OCH 4 (antagna av kommunfullmäktige 2014‐06‐11 § 118), uppdaterad 2021 

 

 Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3  
 
Nivå 

 
Månadslön 

 
Timlön 

 
Semester 

 
Pension* 

Förlorad 
inkomst 

 
Sammanträdesarv.** 

 
Total rörlig timarvode 

 
Anmärkning 

A 5000 30,30 3,64 1,53 34 163 197 Personer utan inkomst 

B 10000 60,61 7,27 3,05 68 163 231  
C 15000 90,91 10,91 4,58 102 163 265  
D 20000 121,21 14,55 6,11 136 163 299 Näringsidkare utan intyg 

E 25000 151,52 18,18 7,64 170 163 333  
F 30000 181,82 21,82 9,16 204 163 367  
G 35000 212,12 25,45 10,69 238 163 401  
H 40000 242,42 29,09 12,22 272 163 435  
I 45000 272,73 32,73 13,75 305 163 468  
J 50000 303,03 36,36 15,27 339 163 502  
K 55000 333,33 40,00 16,80 373 163 536  
L 60000 363,64 43,64 18,33 407 163 570  
M* 68200 413,33 49,60 20,83 463 163 626  

* inkomstbasbelopp (max ers) uppdateras årligen 
 
 

Förlorad inkomst beräknas enligt: 

Timlön räknas på månadslön/165 

Semester räknas timlön gånger 12% 
Pension räknas timlön plus sem 4,5% 
(*avsätts till pension sedan 2019) 

Sammanträdesarvode: 
** uppdateras årligen enligt inkomstbb 

 
Totalt rörlig timarvode beräknas enligt: 
Förlorad inkomst plus   
sammanträdesarvode 

 

§ 2B 
ex: 
nämnd 
gruppmöte 
utbildning 
kurs/konferens 
inställ tid 
tjänstled krav 

§ 2A 
ex: 
möte utanför 8‐17 
KF tim för alla 

 

§ 2A 
ex: 
förlagd tid kl. 8‐17 för: 
nämndsmöte 
(utskott, beredning, 
kommitté, styrelse) 
pres beredning 
möte med kallelse 
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BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2014‐06‐11 § 118, reviderade 11 
februari 2015, § 30, 14 oktober 2015, § 257 samt 2016‐12‐14, § 290, 
reviderade 2019‐04‐10 § 94 

 

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 
82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag. 

 

 

 
 § 6 * § 14** 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Ordförande                 25,00% 

1:e vice ordförande      10,00% 

2:e vice ordförande      10,00% 

Ledamot/ersättare  2,50% 

   
GRUPPLEDARE  17,50% 

   
KOMMUNENS REVISORER   
Ordförande             8,00%  

Vice ordförande      4,00%  

Ledamot/ersättare  2,00%  

   
KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD   
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)  130,00% 

1:a, 2:a vice ordförande (heltid)  110,00% 

Övriga kommunalråd (heltid)  100,00% 

Ledamot/ersättare  4,20% 12,60% 

   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND   
Ordförande  65,00% 

Vice ordförande  45,00% 

Ledamot/ersättare  1,45% 11,45% 

    
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND   
Ordförande  50,00% 

Vice ordförande  30,00% 

Ledamot/ersättare  1,30% 11,30% 

    
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND   
Ordförande  65,00% 

Vice ordförande  45,00% 

Ledamot/ersättare  1,45% 11,45% 

    
SOCIALNÄMND    
Ordförande  75,00% 

Vice ordförande  55,00% 

Ledamot/ersättare  1,60% 11,60% 

     
VALNÄMND   
Ordförande valår 3,00% 6,00% 

Vice ordförande valår 2,25% 5,00% 

Ledamot/ersättare valår 0,00% 0,00% 

   
Ordförande icke valår 0,50%  

Vice ordförande icke valår 0,25%  

Ledamot/ersättare icke valår 0,00%  
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 § 6 * § 14** 
 
ÖVERFÖRMYNDARE 
Överförmyndare 

 
19,00% 

 

Ersättare för överförmyndare 4,00% 
 

Hälsopolitiska rådet och kommunstyrelsens 
utskott 

  
Ordförande 1,50% 6,50% 

Vice ordförande 1,00% 3,50% 

Ledamot/ersättare  0,50% 3,00% 

   
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet   
Ordförande  1,50% 11,50% 

Vice ordförande  1,00% 8,50% 

Ledamot/ersättare   0,50% 3,00% 

   
Rådet för äldre och Rådet för personer med 
funktionsnedsättning (ordf SN)   
Ledamot   2,50% 

   
   

Kommitté ex Vänortskommitté (inkl. 
Vänortsstyrelsen)   
Ordförande 1,00% 5,00% 

Vice ordförande 0,50% 4,50% 

Ledamot/ersättare  0,00% 0,00% 

   
   

Demokratiberedningen   
Ordförande 1,50% 7,50% 

Vice ordförande 1,00% 6,50% 

Ledamot/ersättare  0,50% 3,00% 

   
 

  

  

* = Årsarvode. Sammanträdesersättning och förlorad 
arbetsinkomst tillkommer 
 
**= Arvode § 14. Sammanträdesersättning och 
förlorad inkomst ingår. 

Beslutsunderlag och förslag ska skickas till den 
förtroendevalde innan beslut fattas i personalutskottet 
(PU). Den förtroendevalde ska därvid erbjudas 
möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 

 

 



 

 
Antagna av kommunfullmäktige 10 
september 2014, § 152, 
*mötesarvode uppräknat 2021 

Sammanställning över arvode till bolag från 2015-01-01  

 Dnr: nr 

 
 

§ 6 
 

 
Uddevalla 
Turisttrafik  

 
Uddevalla 
Utvecklings 
AB 

 
Ljungskilehem 

 
Uddevalla 
Energi 

 
Uddevalla 
Hamn 

 
Uddevallahem 

 
Uddevalla 
Omnibus 

Ordförande  2,5 % 0 2,5 % 16,67 % 8,33 % 16,67 % 8,33 % 

Vice ordförande 2,0 % 0 2,0 % 8,33 % 4,17 % 8,33 % 4,17 % 

Ledamot 0,83 % 2,08 % 0,83 % 2,08% 2,08 % 2,08% 2,08 % 

Ersättare  0,83 % 2,08 % 0,83 % 2,08 % 2,08 % 2,08 % 2,08 % 

Mötesarvode kr per timme 163 163 163 163 163 163 163 

 
 

Övrigt 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 
 

Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Lekmanna revisor  0,33% 2,08% 0,33% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 
 

     Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med    82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag. 
 
Mötesarvode 140 kr/tim. gäller för 2015* och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunledningskontoret  

 Postadress 

451 81 UDDEVALLA 

Besöksa dress 

Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon (vx) 

0522-69 60 00 

Fax 

fax 

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

http://www.uddevalla.se/
mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se


 

 
 

Antagna av kommunfullmäktige 
2015-04-08 § 81, 2016-06-08 § 134 

Sammanställning över arvode till bolag från 2015-01-01 

samt Kommunalförbundet Mitt Bohuslän från 2015 

* Mötesarvode uppdateras årligen  Dnr: nr 
 
 
 

 

 
 

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag. 
 

* Mötesarvode uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. För 2021 gäller 163 kr/timme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskontoret  

 Postadress 

451 81 UDDEVALLA 

Besöksa dress 

Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon (vx) 

0522-69 60 00 

Fax 

fax 

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

§ 6 
 

 
Mitt Bohuslän 

 
Uddevalla Vatten 

 
Västvatten 

Ordförande   8,33 % 8,33 % 8,33 % 

Vice ordf. arvode faktor 4,17 % 4,17 % 4,17 % 

Ledamöter arvode faktor 2,08 % 2,08 % 2,08 % 

Ersättare faktor 2,08 % 2,08 % 2,08 % 

Mötesarvode kr/tim. * 163 kr 163 163 

 
Övrigt 

Ersättning för 
förlorad arbets‐ 

inkomst utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 
utges 

Revisor  2,08 % 2,08% 2,08% 

http://www.uddevalla.se/
mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL 
FÖRTROENDEVALDA  
Gäller från 2015-01-01 
Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 § 118, reviderade 14 oktober 2015, 
§ 257, reviderade 10 april 2019 § 92, § 93 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§ 1 
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa 
bestämmelser. 
 
Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden eller andra aktiviteter skall vara beslutade av 
det organ den förtroendevalde tillhör. Ordföranden kan också fatta beslut om 
nämnden/styrelsen delegerat detta till denne. 
 
§ 1a 
För förtroendevalda som har uppdrag med en sammanlagd omfattning som är minst 
30 % gäller inte §§ 2-4. De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 14. 
Valnämnd och revision undantas.  
 
För förtroendevalda kommunalråd tillämpas inte bestämmelserna i §§ 2-4. 
De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 15.  
 
 
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN 
§ 2 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning då de fullgör uppdrag 
enligt §§ 2a-2b.  
 
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning då de fullgör 
uppdrag enligt §§ 2a-2b .   
 
Ersättningsberättigade sammanträden 
§ 2 a 
Ersättning utgår för sammanträde med:  

 Kommunfullmäktige  
 Fullmäktigeberedning 
 Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
 Nämndberedningar 
 Nämndutskott 
 Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott 
 Projektgrupper 
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 Revisorerna   
samt 
 Utredningskommittéer 
 Arbetsgrupper som har beslutats av nämnd eller styrelse 
 Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag  
 Protokollsjustering, då tid och plats har beslutats  
 Sammankomst med kommunala samrådsorgan som är beslutade av nämnd 

eller styrelse  
 Överläggning med utomstående myndighet som är beslutade av nämnd eller 

styrelse  
 

 Övriga sammankomster som den förtroendevalde har kallats till och som 
ingår i den förtroendevaldes uppdrag.  

 
Övriga ersättningsberättigade möten  
 
§ 2 b  
Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser, informationsmöten eller liknande som 
rör kommunala angelägenheter och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som den förtroendevalde själv ansöker att få delta i 
(kommunens resereglemente tillämpas vad gäller ev. reseersättning och traktamente).  
 
Praktik med anknytning till det eller de organ den förtroendevalde tillhör och 
maximeras till totalt 5 kalenderdagar/år och person. För ledamot i kommunstyrelsen 
gäller praktiken inom all kommunal verksamhet. Närvaron intygas av 
arbetsledningen på den eller de enheter som praktiken sker på, alternativt av 
nämndens ordförande (reseersättning enligt § 7 gäller inte för praktik).  
 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 
  
Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista.  
 
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnd eller utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst 
har rätt till ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på 
dag- eller kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt 
löneavdrag.  
 
 
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2 a 
§ 3 
Ersättning för påbörjad halvtimme, på möten som infaller mellan 08.00 och 17.00, 
utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, Kolumn 3. Ersättningen innehåller rörligt arvode, 
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förlorad inkomst, semesterersättning och pensionspremie. Utanför denna tid gäller 
ersättning enligt Kolumn 2.  
 
Anmärkning: Särskilda arbetsförhållanden regleras i § 5. 
 
Inför varje mandatperiod skall förtroendevald, som förlorar inkomst, lämna intyg 
från ordinarie arbetsgivare på sin månadsinkomst. Förtroendevald inplaceras i tabell 
enligt bilaga som anger timersättning. Vid förändrad inkomst som påverkar 
ersättningsnivån skall förtroendevald redovisa och vidimera detta.  
 
Förlorad inkomst kan också innebära arbetslöshetsersättning, sjukpeng, föräldrapeng, 
uttagen semester, kompledigt eller liknande. 
 
Då den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår timersättning i den nivå som den förtroendevalde går miste om 
p.g.a. sitt uppdrag. Begärd nivå styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig 
kassa.  
 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående 
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde 
 
För förtroendevald, som enligt inkomstskattelagen är att betrakta som näringsidkare, 
och som inte kan styrka förlorad inkomst är ersättningen enligt Bilaga 1, Nivå D. 
(Detta justeras i takt med timarvodeshöjningarna) 
 
För näringsidkare som yrkar högre timersättning skall kunna vidimera förlorade 
inkomst. Beslutas av PU. 
 
Saknas intyg kommer ledamotens ersättning att sättas i Nivå A, enligt Bilaga 1, 
Nivåtabell 
 
 
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2b. 
§ 4 
Ersättning utgår för varje påbörjad halvtimme som utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, 
Kolumn 1. Ersättningen innehåller förlorad inkomst, semesterersättning och 
pensionspremie. 
  
Anmärkningen under § 3 gäller även denna paragraf. 
 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 
  
Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista.  
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Deltagande i gruppmöte inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller 
utskott/beredning intygas av gruppordföranden.   
 
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 
§ 5 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. 
 
Anmärkning: Tidsomfattningen på den begärda ersättningen skall överensstämma 
med tiden för sammanträdet eller aktiviteten. Dock accepteras dock 60 minuter i 
början och slutet på mötet som svarar mot ställtid inklusive restid. 
För förtroendevald som har längre restid skall detta kunna styrkas 
 
För den förtroendevalde som har sådant arbete att deras ordinarie arbetsgivare inte 
accepterar att de är lediga delar av en dag utan att de måste begära ledigt för hela 
dagen ersätts den förlorade arbetsinkomsten fullt ut. Detta skall då framgå av intyg 
från den förtroendevaldes arbetsgivare. 
 
Om sammanträden/sammankomster ställs in och avtal slutits med vikarie på den 
förtroendevaldes arbetsplats, och medför att den ordinarie arbetsgivaren inte kan låta 
den förtroendevalde gå tillbaks i tjänst, skall den förtroendevalde ersättas för förlorad 
arbetsförtjänst 
 
Den förtroendevalde anmäler detta till respektive nämndsekreterare inför varje 
mandatperiod samt om förändringar om ovanstående sker. 
 

ÅRSARVODE 
 
§ 6 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag har rätt till årsarvode med belopp enligt 
Bilaga 2, Beloppsbilaga fastaarvoden. I det fasta arvodet ingår t.ex. ersättning för 
medborgarkontakter, inläsning, IT-kostnader och kontorsmateriel. 
 
Då förtroendevald i nämnd/styrelser inte fullgör (undantaget semester) sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid nio veckor har personalutskottet rätt att pröva rätten 
till fast arvode.   
Personalutskottet har rätt att pröva årsarvodena, om uppdraget inte fullgörs. 
 
Anmärkning: årsarvode ersätts med 1/12 varje månad och utbetalas vid samma 
tidpunkt som de kommunalanställdas löner någon av de fem sista dagarna i 
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månaden. 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
Resekostnader 
§ 7 
Kostnader för resor från bostaden till och från sammanträden eller motsvarande 
enligt § 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt Bilaga 2, 
Beloppsbilaga fasta arvoden.(Gäller inte deltagande i praktik.) 
 
Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts ej. 
 
Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente. 
 
Anmärkning: Den förtroendevalde meddelar respektive nämndsekreterare detta inför 
varje mandatperiod samt om förändringar sker 
Eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genom 
förarens åsidosättande av lagar och förordningar ersätts ej  
 
Barntillsynskostnader 
§ 8 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande, enligt § 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock med högst belopp enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller 
motsvarande. 
 
Anmärkning: Som närstående räknas make/maka, hemmavarande syskon eller annan 
person som den förtroendevalde sammanbor med.  
 
Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
§ 9 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt 
särskilt beslut av Personalutskottet. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Anmärkning: Som närstående räknas: Make/maka, hemmavarande syskon eller 
annan person som den förtroendevalde sammanbor med.  
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Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 10 
Ersättning betalas för funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. 
 Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av 
Personalutskottet. 
 
Övriga kostnader 
§ 11 
För andra kostnader än som avses i §§ 8-10 betalas ersättning, om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
 
Ersättning utbetalas enligt särskilt beslut i Personalutskottet 
 
TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA 
 
§ 12 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Personalutskottet. 
Personalutskottet äger besluta om justering av arvodes- eller ersättningsbeloppen då 
det är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. 
 
 
UTBETALNING 
 
§ 13 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. 
Yrkande om ersättning för förlorad inkomst (§§3-4) eller andra ersättningar enligt 
dessa bestämmelser (§ 5, §§8-11) skall framställas senast inom 4 månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
 
 
 
 
EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MED 
UPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER 
 
§ 14 
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För förtroendevalda med uppdrag som sammantaget är minst 30 procent utgår 
ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Dessa har dock rätt till 
timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 
 
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast 
arvode hos personalutskottet. 
 
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka 
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen. 
 
Pensionsförmån kommer att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
med omfattande politiska uppdrag”. 
 
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod.  
 
Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens ordförande 
eller någon av 1:e/2:e vice ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall 
personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en 
timme för varje frånvarotimme. 
 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 
 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.  
 
 
Ekonomisk ersättning till kommunalråd  
§ 15 
För kommunalråd utgår ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden, 
Dessa har dock rätt till timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 
 
För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag.” 
 
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB . Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod.  
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Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas  KS ordförande eller någon av 
1:e/2:e v. ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall PU besluta om avdrag. Vid 
beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme. 
 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 
 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.  
 
 
OMSTÄLLNINGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD 
 
§ 16 
Förtroendevalda som ersätts enligt §§ 14-15 har en ersättningsmodell som påminner 
om en kommunal anställning. i reglementet saknas för närvarande bestämmelser om 
vad som händer om den förtroendevaldes uppdrag upphör (jmf anställd 
uppsägningstid, omställningsavtal och A-kassa)  
Omställningsersättningens syfte är att tillförsäkra avgående förtroendevald en 
tryggad försörjning under en övergångsperiod.  
 
För förtroendevald vars mandatperiod löpt ut eller som entledigas, jämlikt 
Kommunallagen 4 kap 7 §, 8 §, 9 § eller 10a §, och som inte blir omvald till uppdrag 
enligt §§ 14-15 i riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda gäller att de 
erhåller en omställningsersättning motsvarande det fasta månadsarvode de har i det 
uppdrag som kommer att upphöra. Ersättningen betalas ut under 12 månader från och 
med månaden efter att uppdraget upphört dock längst till den månad den 
förtroendevalde fyller 65 år. Annan FÖRVÄRVSINKOMST (lön eller löneliknande 
ersättning, pension, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa etc.) samordnas med hela 
beloppet. Ersätts uppdraget med annat uppdrag där bestämmelserna i §§ 14-15 
tillämpas men med en lägre omfattning samordnas omställningsersättningen med den 
nya ersättningen. 
 
Förutsättning för att erhålla 12 månaders omställningsersättning utges om den 
förtroendevalde innehaft sitt uppdrag i minst fyra år.  
 
Vid kortare uppdragstid gäller följande omfattning: 
1 års tjänstgöring = 3 månaders avgångsersättning 
2 års tjänstgöring = 6 månaders avgångsersättning 
3 års tjänstgöring = 9 månaders avgångsersättning 
4 års tjänstgöring = 1 års avgångsersättning 
 
Som uppdragstid räknas hela perioden som förtroendevald. 
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För de som mist uppdraget på grund av att de avsatts enligt reglerna i 
Kommunallagen 4 kap 10 § beslutar personalutskottet vid varje särskild tillfälle. 
 
SAMORDNING 
 
§ 17 
Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller 
stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt Bilaga 2, 
Beloppsbilaga fasta arvoden 
Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens 
verksamhet enligt ovan. 
 
Om den förtroendevalde kan styrka högre inkomst än vad som framkommer enligt 
bilaga 2 skall detta beredas av personalutskottet och beslutas i kommunstyrelsen. 
 
Uppräkning av arvodesnivåerna 
§ 18 
Timarvodet och grundarvodet för beräkning av årsarvodena för de förtroendevalda 
uppräknas årligen i takt med inkomstbasbeloppet.  
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* Inkomstbasbelopp (max ers) uppdateras årligen § 2B § 2A § 2A  
     ex: ex: ex:  
Förlorad inkomst beräknas enligt:  nämnd gruppmöte möte utanför kl. 8-17 förlagd tid kl. 8-17 för:  
Timlön räknas på månadslön dividerat med 165 utbildning KF tim för alla nämndmöte    
Semester räknas på timlön gånger 12%   praktik  (utskott,beredning,  
*Pensionsavsättning, på timlön plus semester gånger 4,5% kurser  kommitté,styrelse)  
     konferens  presidie beredning  
Sammanträdesarvode:   inställ tid  möte med kallelser  
** uppdateras årligen enligt inkomstbasbelopp tjänstled krav    
         
Totalt rörlig timarvode beräknas enligt:      
Förlorad inkomst plus sammanträdesarvode       
 

BILAGA 1, Nivåtabell       
Bilaga till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda enligt §§ 3 OCH 4  (antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118), uppdaterad 2020 
 

          Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3   
Nivå Månadslön Timlön Semester *Pension Förlorad inkomst Sammanträdesarv.** Total rörlig timarvode Anmärkning 
A 5000 30,30 3,64 1,53 34 160 194 Personer utan inkomst 
B 10000 60,61 7,27 3,05 68 160 228   
C 15000 90,91 10,91 4,58 102 160 262   
D 20000 121,21 14,55 6,11 136 160 296 Näringsidkare utan intyg 
E 25000 151,52 18,18 7,64 170 160 330   
F 30000 181,82 21,82 9,16 204 160 364   
G 35000 212,12 25,45 10,69 238 160 398   
H 40000 242,42 29,09 12,22 272 160 432   
I 45000 272,73 32,73 13,75 305 160 465   
J 50000 303,03 36,36 15,27 339 160 499   
K 55000 333,33 40,00 16,80 373 160 533   
L 60000 363,64 43,64 18,33 407 160 567   
M* 66800 404,85 48,58 20,40 453 160 613   

  



UaFS     
  Blad 1 

 

BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA 
Antagna av kommunfullmäktige 2014‐06‐11 § 118, reviderade 11 
februari 2015, § 30, 14 oktober 2015, § 257 samt 2016‐12‐14, § 290, 
reviderade 2019‐04‐10 § 94   

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 
82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.    

  Faktor: 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Ordförande                 25 % 

1:e vice ordförande      10 % 

2:e vice ordförande      10 % 
 
GRUPPLEDARE   25 % 
 
KOMMUNENS REVISORER   
Ordförande              8,0 % 

Vice ordförande       4,0 % 

Ledamot/ersättare   2,0 % 

   
KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD   
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)  130 % 

1:a, 2:a vice ordförande (heltid)  110 % 

Övriga kommunalråd (heltid)  100 % 

Ledamot/ersättare   4,2 % 

Ledamot/ ersättare som endast har fast ersättning enl § 14 eller § 15  12,6 % 

   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND   
Ordförande  65 % 

Vice ordförande  45 % 

Ledamot/ersättare   1,45 % 

    
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND   
Ordförande  50 % 

Vice ordförande  30 % 

Ledamot/ersättare   1,3 % 

    
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND   
Ordförande  65 % 

Vice ordförande  45 % 

Ledamot/ersättare   1,45 % 

    
SOCIALNÄMND    
Ordförande  75 % 

Vice ordförande  55 % 

Ledamot/ersättare   1,6 % 
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VALNÄMND   
Ordförande valår  3,00 % 

Vice ordförande valår  2,25 % 

Ledamot/ersättare valår  0,0 % 

Ordförande icke valår  0,50 % 

Vice ordförande icke valår  0,25 % 

Ledamot/ersättare icke valår  0,0 % 

   
ÖVERFÖRMYNDARE  19 % 

Ersättare för överförmyndare, 20 % av överförmyndarens arvode  4 % 

   
 
 
Hälsopolitiska rådet och kommunstyrelsens utskott   

Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Ordförande 

 
2,50 % 
1,50 % 

Vice ordförande  1,00 % 

Ledamot/ersättare   0,50 % 

   
 
Rådet för äldre och Rådet för personer med funktionsnedsättning 
Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda   1,25 % 

   
 
Kommitté ex Vänortskommitté (inkl. Vänortsstyrelsen)   

Ordförande  1,00 % 

Vice ordförande  0,50 % 

Ledamot/ersättare   0,00 % 
 
   

Demokratiberedningen   

Ordförande  1,50 % 

Vice ordförande  1,00 % 

Ledamot/ersättare   0,50 % 
 

 



 

 

 
  

Antagna av kommunfullmäktige 10 
september 2014, § 152 

Sammanställning över arvode till bolag från 2015-01-01 
 

1 (2) 

2014-08-19 Dnr: nr 

 

Kommunledningskontoret 
Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset  Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Org. 
U‐a 

Turisttrafi
k 

UUAB  Ljungskilehem U‐a Energi  U‐a Hamn   U‐a Hem  Omnibus  U‐a Vatten  Västvatten 
 

Årsomsättning mkr  4,7  1,3 11,6 442,9 72,7 268 183,4 102,1 53,9 

Balansomsättning mkr  20  127,4 48,4 1416,7 116,4 1030,7 59,8 635,6 13,8 

Antal anställda  7  0 3 130 72 80 196 0 76 

Antal styrelseledamöter  5  8 5+5 7+4 7+2 5+5 7+4 7+ max 5 (6+3) 2+1 

Ordf.arvode             faktor  30 %  0 30 % 200 % 100 % 200 % 100 % 100 % 100 % 

Vice ordf. arvode    faktor  24 %  0 24 % 100 % 50 % 100 % 50 % 50 % 50 % 

Ledamöter arvode faktor       10 %  25 % 10 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Ersättare                  faktor  10 %  25 % 10 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Mötesarvode            /tim.  140kr   140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 

Övrigt  

Ersättning 
för 

förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår   

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår  

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår  

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår   

Lekmanna revisor     faktor    4 %   25 % 4 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

 
Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.  
 
Mötesarvode 140 kr/tim. gäller för 2015 och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. Uddevalla Event är ett vilande bolag.  

 

 



 
 

 

 
 2 (2) 

2014-06-25 

 

 

 

      
     

    
  

 



 

 

 
  

Antagna av kommunfullmäktige  
2015-04-08 § 81, 2016-06-08 § 134 
* Mötesarvode uppdateras årligen 

Sammanställning över arvode kommunalförbundet Mitt 
Bohuslän från 2015 

1 (1) 

2015-04-08 Dnr: nr 

 

Kommunledningskontoret 
Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset  Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Org.  Mitt Bohuslän  

Ordförande arvode       faktor  100 %

Vice ordf. arvode           faktor  50 %

Ledamöter arvode         faktor    25 %

Ersättare                          faktor  25 %

Mötesarvode/tim. *  148kr

Övrigt  
Ersättning för 

förlorad arbets‐
ersättning utgår 

Revisor   faktor          25 %

 

Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.  
 
* Mötesarvode uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. För 2017 gäller 148 kr/timme.  
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Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 
 
1. Inledning 
 
Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda 
av en premiebaserad tjänstepension. Tjänstepensionen baseras på följande 
försäkringar. 
 
 Ålderspension med valbart återbetalningsskydd och valbar familjepension 
 Sjukförsäkring 
 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 
 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

 
De lagstadgade försäkringarna, såsom sjukförsäkring upp till 7,5 prisbasbelopp i lön 
och pension enligt det allmänna pensionssystemet betalas via kommunens 
arbetsgivaravgifter. Med andra ord är ovanstående försäkringar något som 
tillkommer utöver det lagstadgade försäkringsskyddet. 
 
Reglementet gäller från 2011-01-01 tillsvidare. 
 

1.2 Uppehåll i uppdraget 
 
1.2.1 Föräldraledighet 
 
Föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan och för försäkringspremierna 
gäller följande: 
 
Försäkrings och pensionspremier betalas under de första 18 månaderna av 
föräldraledigheten 
 
1.2.2 Studier/tjänstledighet 
 
Tjänstepensionsförsäkring gäller inte då den förtroendevalda är ledig för studier eller 
tjänstledighet under längre tid än 30 dagar.  
 
Vid avbrytande av försäkring så finns det ett efterskydd på riskdelarna i 3 månader. 
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2. Lönebegreppet 
 
Den pensionsmedförande årslönen beräknas som den fasta månadslönen/arvodet * 
12,2. 
 
3. Grundregler 
 
Pensionsåldern är 65 år. 
 
Uddevalla kommun svarar, enligt plan, för finansiering och tryggande av 
förmånerna. 
 
Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt som 
skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 
livsvarigt eller temporärt uttag.  
 
Premiebetalning avseende ålderspension ska ske så länge medarbetaren kvarstår i 
uppdrag, dock längst intill 67 års ålder. Riskförsäkringarna gäller fram till 65 år.  
 
Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är 
oåterkallelig förmånstagare.  
 
Premier får placeras valfritt i de valbara försäkringsbolagens förvaltningsformer, den 
förtroendevalde ansvarar för utfallet av placerad ålderspensionspremie och 
utvecklingen av pensionskapitalet. 
 
Den förtroendevalde väljer också fritt och ansvarar för val av eventuellt 
återbetalningsskydd och extra familjepension. 
 
Vid en förtroendevalds val av extra familjepensionsförmån skall denna förmån 
avräknas ålderspensionsavsättningen. 
 
I tjänstepensionen finns ett premiebefrielseskydd som betalar premien till 
ålderspensionen vid längre sjukdom. Denna försäkring belastar ej 
premieavsättningen. 
 
Sjukförsäkringsförmån betalas utom premieavsättningen. 
 
De förtroendevalde som inte är fullt arbetsföra enligt definitionen för riskskyddet 
som kommunen omfattas av. Skall enligt ovan premieavsättning omfattas av 
ålderspensionsförmån. När den förtroendevalde kan anses vara fullt arbetsför enligt 
försäkringsgivarens definition skall riskförmåner ingå i den förtroendevaldes 
pensionsplan. 
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Förtroendevalda äldre än 65 år omfattas enbart av ålderpensionsförmån enligt ovan 
premiesättning. De omfattas dock av försäkringarna TGL och TFA under sitt 
uppdrag. 
 
4. Ålderspension 
Avsättningen till ålderspensionen sker månadsvis och grundar sig på nedanstående 
tabell.  
 
Löneintervall Avsättning av den 

pensionsgrundande 
inkomsten 

0-7,5 inkomstbasbelopp 4,50 % 
7,5 – 30 inkomstbasbelopp 30 % 
 

4.1 Val av utformning av pensionslösningen 
Den förtroendevalde får välja premiebestämd försäkringslösning inom ramen för de 
leverantörer som Uddevalla kommun bestämmer avseende såväl traditionell- som 
fondförsäkring.  
 

4.2. Traditionell- eller fondförsäkring 
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 
beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den 
vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid 
fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid 
val av fondförsäkring är alltid den förtroendevalda själv ansvarig för valet av fond, 
och därmed också storleken på pensionsförmånerna. 
 

4.3 Återbetalningsskydd/familjeskydd 
Den förtroendevalda får själv avgöra om hans/hennes ålderspension ska omfattas av 
ett s.k. återbetalningsskydd. 
 
Försäkringsbeloppets storlek är pensionskapitalets värde och utbetalas månatligen 
oftast mellan lägst i 5 år och högst i 20 år. 
 
Den förtroendevalda kan även välja bort familjeskyddet för att förstärka sin egen 
ålderspension beroende på familjens behov av skydd vid ett ev. dödsfall.  
 
Uddevalla kommun tar inget ansvar, utöver bestämmelserna i detta reglemente, 
gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av 
återbetalningsskydd på ålderspensionen. 
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4.4.  Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom 
Premien för ålderspension och efterlevandepension ska obligatoriskt innehålla 
premieskydd vid sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även 
under sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar ej den anställdes 
premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien.  
 

4.5 Förändring av vald alternativ försäkringslösning 
Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform och/eller förvaltare inom de 
valbara försäkringsgivare som kommunen anvisar.  
 
5. Sjukpension (Sjukförsäkring)     
 

5.1 Allmänna regleringar och ersättningar under olika perioder 
 
Vid sjukdom/arbetsoförmåga så ser ersättningsnivåerna ut som följer: 
 
Dag 1 Karensdag 
Dag 2-14 Kommunen utbetalar 80 % av lön 
Dag 15-90 Försäkringskassan ersätter den förtroendevalda med 80 % av lön, 

dock maximalt enligt varje individs SGI                       
Dag 91- Försäkringskassan ersätter den förtroendevalda med 80 % av lön, 

dock maximalt enligt varje individs SGI                       
 
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för 2010 är 318 000 kr/år. 
 

5.2 Sjukpension, förutsättningar och ersättningar 
 
Om den förtroendevalda varit sjuk i mer än 90 dagar har den förtroendevalda 
möjlighet att få pengar från försäkringsgivaren och anmälan görs både av kommunen 
som arbetsgivare samt av den enskilde försäkrade. Försäkringsgivaren betalar ut 
ersättning med 10 % av lönen upp till SGI. Ersättning utgår till och med den 360:e 
dagen i sjukskrivningen. 
Om den förtroendevalda är sjukskriven längre än 360 dagar kan försäkringskassan 
besluta om att byta ut sjukpenningen mot sjuk- och aktivitetsersättning. Från 
sjukförsäkringen utgår ersättning som i tabellen nedan motsvarar 15 % på 
inkomstdelar upp till SGI.  
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Förutsättningen är att den förtroendevalda är sjukskriven till minst 25 %. 
 
Månadslön                Dag                   Ersättningsnivå  
 0                                –    7,5 prisbasbelopp 360 15    % 
7,5 prisbasbelopp   –     20   inkomstbasbelopp 91 -  t v 80 % 
20 inkomstbasbelopp  –  30 inkomstbasbelopp 91 -  t v 80  %  
 
6. Tjänstegrupplivförsäkring – TGL  
 
Kommunen tecknar TGL försäkring för de förtroendevalda som omfattas av detta 
reglemente. TGL är en livförsäkring som betalas ut som ett engångsbelopp på 6 
prisbasbelopp (254 400 kr år 2010). Detta sker om den avlidne har fyllt 18 år men 
ännu inte fyllt 55 år. Ifall den avlidne är över 55 år och inte har barn under 17 år så 
sjunker beloppet därefter varje år med ett halvt prisbasbelopp. Barntillägg betalas ut 
till barn under 20 år. TGL betalas ut under förutsättning att den som avlider är kvar i 
uppdrag och inte fyllt 70 år. 
 
Beloppet som utbetalas vid den försäkrades dödsfall går till de insatta förmånstagare 
som kan vara: 
 

 make, maka eller registrerad partner eller sambo 
 barn 
 föräldrar 

 
Om den förtroendevalda vill att ersättningen ifrån TGL ska gå till någon annan än 
dessa, måste den förtroendevalda skicka in en blankett om ändrat 
förmånstagarförordnande. Det går heller inte att testamentera beloppen i TGL då 
senaste förmånstagarförordnandet gäller.  
 
7. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 
 
Försäkringen är tecknad genom Fora. TFA gäller för inkomstbortfall som orsakats 
vid: 

 Olycksfall i arbetet 
 Arbetssjukdom 
 Färdolycksfall 

Ersättning kan lämnas för… 
 Inkomstförlust/framtida inkomstförlust 
 Sjukvårdskostnader och andra utgifter 
 Sveda och värk 
 Lyte och men 
 Framtida kostnader/rehabilitering 
 Ekonomisk invaliditet 

 
Ytterligare information finns att hämta på Foras hemsida www.fora.se 
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8. Löneväxling 
 
En förtroendevald kan välja att växla bruttolön mot extra pensionsavsättning. Den 
förtroendevalda tillgodoräknar sig då en uppräkning av växlat belopp med 
mellanskillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt.  
 
Den pensionsmedförande inkomsten i pensionsplanen, påverkas inte av att den 
förtroendevalda löneväxlar för förstärkt pension. 
 
Den förtroendevalda som valt löneväxling kan ändra växlat belopp en gång per år, 
detta ska meddelas uppdragsgivaren under januari månad varje år. 
 
Uppräkningen av växlade belopp kan öka och minska beroende på ändrade 
skatteregler. 
 
Reglerna i övrigt för löneväxlingen finns beskrivna i de riktlinjer som gäller för 
anställda inom kommunen vid var tidpunkt.   
 
9. Rådgivning 
För den förtroendevalda innebär pensionslösningen ett viktigt privatekonomiskt 
beslut. 
 
Uddevalla kommun kommer därför att erbjuda den förtroendevalda individuell 
rådgivning av oberoende försäkringsspecialist vilken utses av Uddevalla kommun.  
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Allmänt 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) behöver i       vissa delar 
förtydligas med lokala tillämpningsanvisningar. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda i Uddevalla kommun och har till uppgift 
att tolka och tillämpa OPF-KL 18:s bestämmelser samt tillämpningsanvisningar. Med 
”pensionsmyndighet” avses i dessa tillämpningsanvisningar kommunstyrelsen. 

PBF 

Pensionsbestämmelserna PBF (inklusive övergångsbestämmelser) gäller även fortsättningsvis för 
förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande uppdrag i Uddevalla kommun före valet 2014. 

 

OPF-KL 18 

Pensionsbestämmelserna OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag i Uddevalla kommun inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt/sina uppdrag har 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

OPF-KL 18 upphör att gälla för förtroendevald som får fortsatt uppdrag vid ny mandatperiod vid val 
efter 2014 om denne uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 

 

Förmåner i OPF-KL 18 

OPF-KL 18 består av följande förmåner: 

 OPF-KL 18 bestämmelser om omställningsstöd 
 Omställningsbestämmelserna gäller för de som fullgör uppdrag i Uddevalla 

kommun på sammanlagt minst 30 procent. 
 Omställningsstöd 

o Aktiva omställningsinsatser 
o Ekonomiskt omställningsstöd 
o Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 Pensionsbestämmelser 
 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Efterlevandeskydd 
 Sjukpension, med uppdrag på minst 30 procent 
 Familjeskydd, med uppdrag på minst 30 procent 

Förtroendevalda med sammanlagda uppdrag på minst 30 procent omfattas av samtliga förmåner. 
Fritidspolitiker med sammanlagda uppdrag under 30 procent omfattas av avgiftsbestämd 
ålderspension och efterlevandeskydd. 

 

 



Omställningsstöd 

Aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
gäller för förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i Uddevalla kommun på minst 30 procent och 
villkoren för OPF-KL 18 är uppfyllda. För att erhålla omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta försörjning. Det ekonomiska omställningsstödet kan kombineras med 
aktiva omställningsinsatser i syfte att underlätta övergången till arbetslivet. 

Villkoren i bestämmelserna OPF-KL 18 ska vara uppfyllda för att kunna erhålla omställningsstöd. 

Aktiva omställningsinsatser 

Förtroendevalda som haft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 30 procent och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid i Uddevalla kommun har möjlighet 
att söka aktiva omställningsinsatser. Personen får dock inte ha uppnått i motsvarande 32a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Pensionsmyndigheten i Uddevalla kommun kan komma att anlita omställningsfonden i syfte att 
coacha och stärka förtroendevald mot arbetsmarknaden. Omställningsfonden KOM-KL är befintligt 
omställningsavtal som omfattar Sveriges kommuner. 

Det ekonomiska omställningsstödet ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna bli anställningsbar. 

Förtroendevald kan ansöka om aktiva omställningsinsatser när villkoren i OPF-KL 18 är uppfyllda. 
Ansökan ska göras så fort det finns kännedom om att uppdraget ska upphöra, dock senast tre 
månader efter det att uppdraget har upphört. Den förtroendevalde anger själv, i den mån det är 
möjligt, vilken typ av aktiv omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad för denna. 
Kostnaden för insatsen kan få uppgå till maximalt 25 000 kr per individ och faktureras kommunen. 
Det aktiva omställningsarbetet kan som längst pågå i två år efter det att uppdraget har upphört. 
Pensionsmyndigheten i Uddevalla kommun fattar beslut om vilken aktiv insats som kan vara aktuell 
för att underlätta att förtroendevald blir anställningsbar. 

Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas under högst tre år, längst till och med kalendermånaden 
innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

För att få rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning. 
Som aktivitet räknas: 

 Inskriven på arbetsförmedlingen, eller 
 Bedriver studier som berättigade till ledighet enligt studieledighetslagen, eller 
 Arbete, då avtalet och dess tillämpningsanvisningar syftar till aktivitet och att hitta annan 

försörjning så utbetalas ekonomiskt omställningsstöd även vid annat arbete på hel- eller 
deltid. Dock regleras ersättningen i form av samordning med förvärvsinkomsten från och 
med år två enligt nedan. 

Vid arbete och med rätt till ekonomiskt omställningsstöd, sker samordning med förvärvsinkomster 
från år 2. 

Det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två och 
från samordning undantas årligen ett prisbasbelopp. Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa 
med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension.  



Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode 
gånger tolv under det senaste året. 

År Nivå Samordning med förvärvsinkomst 
1 85 % Nej 
2 85% Ja, 1 prisbasbelopp/år fritt 
3 60% Ja, 1 prisbasbelopp/år fritt 

 

Utbetalningstid 

Tid i uppdraget Utbetalningstid 
1 år 3 mån 
2 år 6 mån 
3 år 9 mån 
4 år 12 mån – 1 år 
5 år 15 mån 
6 år 18 mån 
7 år 21 mån 
8 år 24 mån – 2 år 
9 år 27 mån 
10 år 30 mån 
11 år 33 mån 
12 år 36 mån – 3 år 

 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag på 30 procent eller mer hos kommunen, region eller får uppdrag i riksdagen 
eller regeringen. 

Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 kap. 10 § 
Kommunallagen, kan pensionsmyndigheten besluta att inskränka rätten till eventuell ekonomiskt 
omställningsstöd eller att denna rätt helt ska upphöra. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förtroendevald som avgår efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid i Uddevalla kommun, 
kan få förlängt ekonomiskt omställningsstöd från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och 
endast i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphör. Ansökan skall göras senast ett 
månad efter det ekonomiska omställningsstödet upphör. 

Förlängt omställningsstöd räknas på årsarvodet före avgång och betalas för ett år i taget och längst 
till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven 
ålder. 



Nivå Samordning med förvärvsinkomst 

60% Ja, inget fribelopp 

 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag på 30 procent eller mer hos kommunen, regionen eller får uppdrag i 
riksdagen eller regeringen. 

 

Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd och aktiv insats ska göras skriftligt enligt dessa anvisningar 
på en för detta ändamål framtagen blankett. Ansökan ska göras så fort det finns kännedom om att 
uppdraget ska upphöra, dock senast tre månader efter avslutat uppdrag för att erhålla retroaktivitet. 
Ansökan som inkommer senare men inom ram-tiden för utbetalningsperioden utgår ersättning för 
kvarvarande månader. För att ansökan om omställningsstöd ska kunna beviljas ska villkoren i OPF-KL 
18 vara uppfyllda samt de av Uddevalla kommun angivna villkoren. Förtroendevald kan avstå att 
ansöka om ekonomiskt omställningsstöd t e x om återgång till arbete sker i direkt anslutning efter 
avslutat uppdrag. 

Avstår förtroendevald att ansöka i samband med uppdragets upphörande eller senast tre månader 
efter avslutat uppdrag kan man inte senare komma in med ansökan och bli berättigad till 
omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd och förlängt omställningsstöd utbetalas månaden 
efter händelsemånaden. Pensionsmyndigheten i Uddevalla kommun fattar beslut om ekonomiskt 
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

På ansökan ska framgå vilka uppdrag och tidpunkter för dessa som den förtroendevalde haft i 
Uddevalla kommun. Den som har ekonomiskt omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport en 
gång per kvartal. I rapporten redovisas vad personen har gjort för att hitta egen försörjning. Om 
rapport uteblir utbetalas ingen ersättning förrän rapport inkommit. 

Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet, 
beslut fattas av Pensionsmyndigheten i Uddevalla kommun. Ansökan om ekonomiskt 
omställningsstöd görs för ett år i taget och rapport om egen aktivitet för att bli anställningsbar ska 
lämnas en gång per kvartal. Ingen retroaktiv utbetalning görs för längre än tre månader bakåt i tiden. 
Ansökan som inkommer senare men inom ram-tiden för utbetalningsperioden utgår ersättning för 
kvarvarande månader. 

Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa dagen 
efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen. Uttag av ekonomiskt 
omställningsstöd kan inte skjutas upp. Ekonomiskt omställningsstöd/förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd utgår inte om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag på 30 
procent eller mer hos kommunen eller annan region, kommun eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen så länge detta uppdrag pågår. 

 

 

 



Samordning av förvärvsinkomst 

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift enligt anvisningar. Samordning av förvärvsinkomst 
ska göras från år två. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomst är noll kronor. Inlämnad 
inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om 
inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har inkommit. 

 

Sjukpension 

Bestämmelsen gäller för förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 30 procent av heltid 
och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som befrias från uppdraget före 
mandatperiodens utgång. Förtroendevald som befrias sitt uppdrag på grund av sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den 
förtroendevalde tillträder en annan anställning eller annat uppdrag förenat med pensionsrätt. 

Upphör rätten till sjuk-eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. Sjukpensionen 
grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade 
kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt 
arbetsförmåga i uppdraget. Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som 
utgår till anställda enligt AGS-KL. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall besluta om annat beräkningsunderlag och om förlängd 
efterskyddstid. 

Anmälan om sjukpension görs till pensionsmyndigheten genom att förtroendevald inkommer med 
beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning så snart det finns beslut om detta. Ansökan finns på 
kommunens HR enhet. 

Familjeskydd  

(enligt Kapitel 4,1-8 § i OPF-KL 18) 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. §1 kommunallagen och 
som följer uppdrag i Uddevalla kommun på sammanlagt minst 30 % av heltid. 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till: 

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen. Familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

 Familjeskydd till efterlevande vuxen 
 Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 

och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 

 

Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma 
år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska 
därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 



Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och 
med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 

 

Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den 
förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock 
aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande 
barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande 
barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte 
omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i 
lika stora delar. 

I händelse av den förtroendevaldes dödsfall ska förmånstagare skriftligen ansöka till Uddevalla 
kommuns pensionsmyndighet om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. 

 

Ansökan om familjeskydd och utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter 
det att Uddevalla kommun pensionsmyndighet tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommunen ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter 
som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den 



förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det 
för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. 
Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 

Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas dödsfall. Ansökan 
finns hos kommunens HR enhet. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns. 

Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA pension efter begäran från 
kommunen. 

 

OPF-KL 18 pensionsbestämmelser 

Avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd gäller för samtliga förtroendevalda d.v.s. även 
fritidspolitiker. 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 
Pensionsavgiften är 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32a § LAS angiven 
ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. I den 
pensionsgrundande lönen ska inte ingå ersättning som betalas ut till den förtroendevalde för 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller 
kostnadsersättning. 

Pensionsavgift tillgodoräknas under den tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFP). Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till 
nedsatt arbetsförmåga i uppdraget. Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande 
inkomsten året före den förtroendevaldes sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent 
av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar 
Uddevalla kommun ut beloppet direkt till förtroendevald i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och 
med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 

 

 

 

 



Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Den förtroendevalde ska ansöka på avsedd blankett om sin pensionsbehållning. Tidigast uttag är från 
och med den ålder då allmän pension kan utbetalas. 

Ansökan ska vara inkommen tre månader före uttag. I samband med utbetalning av avgiftsbestämd 
pension kan förtroendevald välja att ta bort efterlevandeskyddet. Det kan också finnas möjlighet till 
engångsbelopp ifall pensionsbehållningen är högst 150 procent av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar. 

Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd innebär att pensionsbehållningen betalas i första hand till efterlevande 
make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. 
I andra han betalas efterlevandeskydd till barn. Om det finns flera barn med rätt till 
efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn. Vid dödsfall utbetalas 
värdet av pensionsbehållningen enlig § 6 till förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. Är pensionsbehållningen under utbetalning och förtroendevald vid uttag valt att ta bort 
efterlevandeskyddet, finns inte möjlighet till ytterligare utbetalning till efterlevande. 

 

Övrigt 

Pensionsmyndigheten i Uddevalla kommun kan komma att kräva att felaktigt utbetalt belopp 
återbetalas. 

Om Uddevalla kommun återkallat ett uppdrag för förtroendevald med stöd av 4 kap 10 § 
Kommunallagen, kan pensionsmyndigheten besluta att inskränka rätten till eventuellt 
omställningsstöd. 

 

 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  
 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 
 
 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 
1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Handläggare 
Ekonomichef Bengt Adolfsson 
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bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och 
förskolan Kreatören 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till 
förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller 
om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och 
förskolor. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i 
fastigheter och lokaler för samhällsservice.  
Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Fastighets AB 
förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med syfte att förvalta det befintliga 
äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Hemsö kommer även genomföra 
en tillbyggnad på äldreboendet med syfte att skapa ytterligare 20 platser. Kommunen 
kommer i samband med försäljningen ingå ett hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 
kunna nyttja både äldreboendet och förskolan.  
 
Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussionerna parterna 
emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-09  
Kartbilaga, 2021-07-09  
Fastighetsutdrag, 2021-07-09  
Köpeavtal, signerat av Hemsö, 2021-07-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17, Dnr KS 2020/00148 
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljningen av fastigheten Högås-Torp 1:10, i enlighet med upprättat 
köpeavtal, för en överenskommen köpeskilling om 123 000 000 kronor 
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Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice så som till exempel 
skolor och förskolor. 
Samverkansavtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för respektive objekt. 
Hyran sätts enligt en modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns 
med i samverkansavtalet innebärande att kommunen ska erbjudas att köpa respektive 
fastighet om Hemsö avser att avyttra någon av dem. Som en del av implementeringen 
av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona Fastighets AB förvärva kommunens 
fastighet Högås-Torp 1:10 med avsikt att förvalta det befintliga äldreboendet och den 
befintliga förskolan Kreatören. Kommunen kommer i samband med den föreslagna 
försäljningen ingå hyresavtal med Hemsö för att fortsatt kunna nyttja både äldreboendet 
och förskolan. Hyresavtalen föreslås löpa under en 20-årsperiod med start 2022-01-05. 
 
Fastigheten Högås-Torp 1:10 uppgår till 27 972 kvadratmeter och befintlig bebyggelse 
upptar en mindre del av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmattor, uteplatser, 
lekplatser, växthus, asfalterade parkeringsplatser och asfalterade kör- och upplagsytor. 
Delar av tomten är inhägnad. Fastigheten är bebyggd med två byggnader. I den ena 
byggnaden, som uppfördes 2012, inryms äldreboendet och i den andra byggnaden som 
uppfördes 2015 inryms förskolan Kreatören. Äldreboendet innehåller 40 
bostadslägenheter fördelat på fyra avdelningar. Efter genomfört förvärv kommer Hemsö 
genomföra en tillbyggnad på äldreboendet som kommer skapa 20 nya lägenheter. 
Förskolan inrymmer sex avdelningar och det går i dagsläget cirka 120 barn på 
förskolan. Fastigheten omfattas av en detaljplan från 2010-09-09. Planen anger bostäder 
och förskola. Genomförandetiden har gått ut. Köpeskillingen grundar sig på tre utförda 
värderingar och har efter diskussioner parterna emellan landat på den föreslagna 
köpeskillingen om 123 000 000 kronor. 
Fastighetens bokförda värde uppgår till 104 824 699 kronor.  
 
Parternas skyldighet att fullgöra köpeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten och godkänna kommunens förhyrning 
av fastigheten med tillhörande byggnader.  
Om kommunfullmäktige inte fattat beslut senast den 31 december 2021, eller annat 
datum som parterna skriftligen kommer överens om, upphör både köpeavtalet och 
hyresavtalen omedelbart att gälla. 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnads förvaltningen 
Hemsö Dona fastigheter AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr SBN 2021/00367  

Försäljning av Högås-Torp 1:10 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till 
förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller 
om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och 
förskolor. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i 
fastigheter och lokaler för samhällsservice. 
  
Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Fastighets AB 
förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med syfte att förvalta det befintliga 
äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Hemsö kommer även genomföra 
en tillbyggnad på äldreboendet med syfte att skapa ytterligare 20 platser. Kommunen 
kommer i samband med försäljningen ingå ett hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 
kunna nyttja både äldreboendet och förskolan. 
  
Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussionerna parterna 
emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-09 
Värdering Högås-Torp 1:10 – Svefa 
Värdering Högås-Torp 1:10 – Göteborgs värderingsinstitut 
Värdering Högås-Torp 1:10 – Forum fastighetsekonomi 
Kartbilaga, 2021-07-09 
Fastighetsutdrag, 2021-07-09 
Köpeavtal, signerat av Hemsö, 2021-07-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17, Dnr KS 2020/00148  
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 
utredningar 
 
Jerker Lundin (KD): återremittera ärendet till förvaltningen 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras till förvaltningen eller 
beslutas om idag och finner att nämnden ska fatta beslut i ärendet idag. Ordförande 
ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten  
Högås-Torp 1:10, i enlighet med upprättat köpeavtal, för en överenskommen 
köpeskilling om 123 000 000 kronor. 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet med 
följande protokollsanteckning: Vi saknar konsekvenser/uppgifter på vad detta beslut 
betyder för respektive förvaltning. Otydliga värderingsgrunder. Hur påverkar det 
hyresnivåerna för hyresgäster, befintliga och nya (i nybyggnad). 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Anna-Lena Heydar (S), Susanne Grönvall (S), Per-Arne Andersson (S) och Tony Wall 
(S): Vi Socialdemokrater röstade emot avtalet med Hemsö (framtaget av dåvarande 
majoritet i början av mandatperioden), som innehöll försäljningar av våra egna 
kommunala fastigheter vid Rotviksbro. Vi har inte ändrat uppfattning i frågan. 
Dock har vi därefter ingått i nuvarande politiska ledning, (M, S, L, C) och skrivit under 
ett avtal som innebär att vi fick kompromissa och acceptera att avtalet med Hemsö ska 
genomföras. 
Vi står upp för vår del av avtalet och kommer därför inte att rösta emot en försäljning av 
de kommunala fastigheterna på Rotviksbro. 
 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
  
Justerat 2021-08-24  
Henrik Sundström  
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-24 intygar  
Ola Löfgren  
  
Skickat 2021-08-24 till  
Hemsö Dona fastigheter AB  
Kommunfullmäktige 



 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 
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Värdeutlåtande  
Fastigheten Uddevalla Högås-Torp 1:10 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Uddevalla Högås-Torp 1:10. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Uddevalla Kommun, genom Jenny Nord. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 
värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuell överlåtelse. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-04-23. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 
begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 
värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 
hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 
redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 
användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad 
fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 
RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-
marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    
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Upplysningar 
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl 
näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är 
värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle 
varit fallet utan denna påverkan.  Se i förekommande fall respektive segmentstext nedan. 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 
Värderingen förutsätter ett giltigt hyresavtal/hyresvillkor mellan parterna enligt erhållet förslag till hyresavtal. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2021-04-13 av Sven Jungland på Svefa. Vid besiktningen deltog 
både representanter för hyresgäster, presumtiv köpare och fastighetsägaren/uppdragsgivaren. Vid 
besiktningen har ett urval av bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer 
studerats. 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren/uppdragsgivaren: 

• Förslag till hyreskontrakt 
• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 
• Inhämtade tekniska uppgifter från hyresgäst/fastighetsägare vid besiktning 
• Teknik- och Miljö DD (WSP 2021-01-13) 
• Planritningar 

 
Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, värderingsarkiv (Svefa), 
fastighetsregistret samt offentlig statistik från SCB med flera. 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet bedrivs Rotviksbro äldreboende och förskolan Kreatören. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Uddevalla Kommun. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget i Rotviksbro cirka 15 kilometer väster om i Uddevalla. Gatuadresserna är 
Högås Torp 118 m fl. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av 
Rotviksbro handelsområde, viss småhusbebyggelse, åkermark, väg 160/161 och Svälte kile. Viss 
kommersiell service finns inom handelsområdet. Allmänna kommunikationer finns i form av buss.  

Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal om 27 972 kvadratmeter. Den obebyggda delen av värderingsobjektet 
utgörs främst av asfalterade parkeringsplatser och kommunikationsytor samt gräsmattor och lekplats för 
förskolan. Gårdsytorna är inhägnade. Damm för dagvatten. Tomten är plan och låglänt i förhållande till 
Svälte kile.   
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Byggnadsbeskrivning 
Äldreboendet uppfördes 2012, omfattar 3 252 kvadratmeter i 1-2 plan ovan mark. Förskolan uppfördes 
2015, omfattar 1 528 kvadratmeter i 1 plan ovan mark med mindre entresol/vind.  

Den totala uthyrbara arean uppgår till 4 780 kvadratmeter enligt förslag till hyreskontrakt. Kontrollmätning 
har ej utförts av Svefa AB.  

Lokaltyp

*m² % Antal
Vård eller barnomsorg 4 780 100 -
Summa/Medel 4 780 100 0

Uthyrbar area

 
 

Konstruktion 
Undergrund  Lera 
Grundläggning  Pålad betongplatta 
Stomme  Trä och sannolikt betong 
Fasadmaterial  Tegel och fasadskiva  
Yttertak  Plåt och takpannor 
Fönster  3-glas med trä och aluminium  
Balkonger  Äldreboendet 

Teknik 
Uppvärmning  Värmepumpar, el och solvärme 
Ventilation  Mekanisk FTX 
Vatten och avlopp Kommunalt 
Komfortkyla  Nej 
Hissar  Äldreboendet en hiss 
Sprinkler  Äldreboendet 
Fettavskiljare  Ja 
Brandlarm  Ja 

Övrigt 
Parkering  Cirka 100 platser 
Förrådsbyggnader Ja 

Skick och standard 
Såväl byggnadernas yttre som inre skick bedöms som gott. Rotviksbro äldreboende omfattar 40 lägenheter 
fördelat på fyra avdelningar. Lokalerna omfattar boendelägenheter, dagrum med avdelningspentry, 
gemensam matsal, storkök, tvättstuga, lokalkontor för hemtjänsten Bokenäs samt kontor och 
personalutrymmen. Samtliga lägenheter är enrummare med pentry och duschrum med tvättpelare. 
Lokalerna håller en god standard. 

Förskolan Kreatören omfattar sex förskoleavdelningar med för närvarande cirka 120 barn. Omfattar entréer, 
lekrum, ateljéer, matsal, storkök, wc, tvättstuga, kontor och personalutrymmen. Anpassat för 
förskoleverksamhet med låga wc, tvättställ och fönster mm. Lokalerna håller en god standard. 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 
noterades vid besiktningen. 
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Flexibilitet och alternativanvändning 
Lokalerna är uppförda och anpassade för respektive verksamhet. Möjlig alternativanvändning bedöms 
främst vara kopplat till snarlik användning som specialboende och utbildning.  

Miljö 
Värderingsobjektet är inte registrerat (saknar klassificering) i Länsstyrelsens register med potentiellt 
förorenade markområden. På grannfastigheten bedrivs drivmedelshantering. Inom ramen för detta uppdrag 
har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelastningar inom 
värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat. 

Planförhållande 
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan ”Högås-Torp 1:4 mfl” antagen 2009-12-09. Planbestämmelserna 
anger förskoleändamål om 1 400 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) med högsta byggnadshöjd 4-6,5 meter 
samt bostäder om 3 200 kvadratmeter BYA meter med högsta byggnadshöjd 7,5-10 meter.  

Befintliga byggnader bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms inte vara fullt 
utnyttjad (se avsnitt 6 Värde av outnyttjad byggrätt). 

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 
BNP för 2020 minskade med 2,8% jämfört med 2019, med stor variation under året. Efter coronapandemins 
utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser – en historisk nedgång av 
svensk BNP med hela 8,3% under Q2. I Q3 noterades en stark positiv rekyl då BNP ökade med 4,9%, till 
stor del p.g.a. ökad konsumtion och export (hjälpt av en tydlig nedgång av Covid-19 under sommaren). Den 
ekonomiska återhämtningen kom emellertid av sig i Q4 då BNP minskade med 0,2% som ett resultat av 
den tydligt ökande smittspridningen.    

En nedgång med ”bara” 0,2% i Q4 indikerar att svensk ekonomi varit relativt motståndskraftig mot 
pandemins andra våg, och de underliggande förutsättningarna för återhämtning är relativt goda. 
Riksbankens prognos (feb-21) ligger på 3,0% för 2021 respektive 3,9% för 2022. Återhämtningen är 
emellertid osäker, och beroende av fortsatta ekonomiska/politiska stimulanser samt mass-vaccination. 
Lågkonjunkturen väntas bestå till 2023/2024 och de långsiktiga effekterna av coronapandemin på 
ekonomi/näringsliv/arbetsmarknad är svåranalyserade.   
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Riksbanken för en expansiv penningpolitik för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande 
lågkonjunkturen, främst genom att säkerställa tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu 
inte varit aktuell (senast i feb-21 lämnades den oförändrad på 0%). Beaktat den aktuella konjunkturs- och 
inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av reporäntan inte vara att vänta förrän tidigast 2024.   

Vad gäller inflationen ligger Riksbankens prognos på ca 1,3% för 2021 och 2022. Först mot slutet av 2023 
väntas inflationen nå målet om 2,0%.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 
Stora krav ställs på utbyggnad av vård/skola/omsorg. De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, 
men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en åtstramning av 
de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan på 
investeringsbehovet).   

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en svag utveckling på 
arbetsmarknaden. De omfattande statliga stödåtgärderna har dämpat den negativa utvecklingen, men 
arbetslösheten väntas stiga till 9,1% under 2021 för att därefter sakta minska till 8,6% under 2022 (vilket 
kan jämföras med 8,5% under 2020 och 6,8% under 2019).   

Den svaga arbetsmarknaden väntas kvarstå under lång tid. Vidare har coronapandemin påskyndat 
strukturomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden, vilket i sin tur medför att ett stort antal 
arbetstillfällen (och särskilt då enklare ”första-jobb”) inte kommer tillbaka då konjunkturen återhämtar sig. 

För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad 
flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad 
arbetskraft är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn för möjligheten till en varaktig 
etablering på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet). På kort 
sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda” bolag att 

överleva. På längre sikt finns risk för ökad obalans på arbetsmarknaden, med hög långtidsarbetslöshet 
samtidigt som det är fortsatt begränsad tillgång på utbildad arbetskraft.  

Uddevalla kommun 

Befolkning 
Befolkningen i Uddevalla uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 56 703 invånare, en ökning med drygt 0,8% 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uddevalla 51 868 52 156 52 530 53 025 53 517 54 180 55 164 55 763 56 259 56 703
Tillväxt, Uddevalla 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 1,2% 1,8% 1,1% 0,9% 0,8%
Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%
Källa: SCB  
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Källa: SCB 

 
Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 0-14 år och 55-95+ år 
är högre än riket i övrigt.  

Medelinkomst 
Medelinkomsten i Uddevalla är generellt lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga 
ålderskategorier med undantag av åldern 20-24 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 176,0 171,5 161,5
25-29 år 245,4 251,3 247,3
30-44 år 321,1 339,4 344,2
45-64 år 372,0 392,2 396,4
65+ år 244,6 252,1 255,1
Totalt 20+ år 298,6 312,5 314,7  
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Källa: SCB   

Arbetslöshet  
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Uddevalla till 8,0% vilket kan jämföras 
med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 
7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg, samt handel.  
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Andel anställda per näringsgren 

 
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar 
Uddevalla på plats 257 i rankingen för 2020. 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 
tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella fastigheter.   

Den positiva utvecklingen avstannade förvisso i Q2 2020 då coronapandemin medförde flera uppskjutna, 
”pausade” eller t.o.m. avbrutna transaktioner och projekt, men ett fortsatt stort inflöde av kapital till 
fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ medförde att 
transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). 
Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd med ca 82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december!). Något 
oväntat överträffade transaktionsvolymen för 2020 t.o.m. 2019 (ca 190 mdkr).    

Under inledningen av 2021 har noterats ett fortsatt stort investeringsintresse vilket talar för ytterligare ett 
starkt år på investeringsmarknaden, såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.   

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt 
investeringsintresse och sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till 
stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet).   

Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från 
offentlig sektor då detta i princip jämställs med samhällsfastighet), men det finns en osäkerhet om 
lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller över” på investeringsmarknaden (=mer polariserad 
marknad).     
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Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med 
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett fortsatt stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv 
som nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visat ett stort intresse för s.k. city-
logistik (relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).    

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 

fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.     

Handelsfastigheter har noterat en svag utveckling under senare år, till stor del ett resultat av e-handelns 
tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling inom handeln kan noteras även på investeringsmarknaden, 
men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör lågprishandel ett starkt segment).  

Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska 

investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym 
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar. Under 
coronapandemin har det onekligen funnits praktiska problem för utländska investeringar, men det 
långsiktiga intresset för den svenska fastighetsmarknaden kvarstår.   

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt 
fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva 
(fastighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).    

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion 
(bostäder) samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter.  

Vårdboende och förskolor 
Fastigheter för vård, skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden. Ett stort antal 
investerare – såväl lokala bolag som nationella, specialiserade aktörer – som efterfrågar stabil avkastning 
till låg risk. Andelen privat ägande har ökat då flera kommuner valt att sälja delar av sina bestånd och det 
har bildats ”nischade” bolag som satsar på förvärv och projektutveckling/nyproduktion. Marknaden är inte 
lika konjunkturberoende som för kommersiella lokaler. På lång sikt styrs marknaden av de demografiska 
underlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen, ökande andel äldre samt barnkullarnas 
storlek i närområdet.  

Det geografiska läget är till viss del underordnat det stabila kassaflödet vilket gör att investerare visar 
intresse även för objekt som ligger utanför storstads-/regionstäder (förutsatt ändamålsenliga lokaler och en 
demografisk utveckling på orten som borgar för god långsiktig efterfrågan).  Samma sak gäller 
förskoleverksamhet där ett centralt läge på den aktuella delmarknaden är inte nödvändigtvis är att föredra, 
ett mer ”lantligt” läge kan t.o.m. vara positivt då detta medför närhet till natur och lek-
/rekreationsmöjligheter, enklare parkering o.d.   

Direktavkastningskraven har under senare år uppvisat en stadigvarande positiv (sjunkande) utveckling, 
särskilt för moderna objekt inom tillväxtmarknader där det tecknats ett långt hyresavtal med aktör från 
offentlig sektor. Med hyresgäst från offentlig sektor erhålls vanligtvis ett något lägre direktavkastningskrav 
jämfört med om verksamheten drivs av en privat operatör, men förutsatt en hyresgäst med stabil ekonomi 
och ”proven track-record” är differensen nästan symbolisk. 

Det finns möjligen viss politisk risk med privata aktörer som ”ersätter” offentlig sektor. Med en alltmer 

kommersiell marknad ses det inte som orimligt att det öppnas upp för fastighetsskatt, vinstbegränsningar 
och andra politiska risker som kan vara svår för investerare att hantera.   
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Fastigheter för särskilt boende och skolor är uppförda, eller åtminstone anpassade för, aktuell verksamhet. 
Ofta har verksamheten tecknat ett långt hyresavtal (särskilt vid nyproduktion då det i princip är ett krav med 
15 – 20-årsavtal) och det finns en förväntan om att hyresgästen kommer att förlänga hyresförhållandet så 
länge lokalerna är ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Fastigheten/lokalerna är förvisso anpassade för 
aktuell verksamhet, men möjligheten att omställa lokalerna till annan typ av specialboende respektive 
utbildning finns.     

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall beroende på lokalernas anpassning till aktuell 
verksamhet (funktionalitet), hyresavtalets löptid och ansvars-/kostnadsfördelning, andel boende i 
förhållande till personal- och gemensamhetslokaler, m.m. Det är särskilt viktigt att beakta vilken, om någon, 
service/vård som ingår i boendet. Vidare är det relevant att beakta huruvida ”tillgång” till boendet styrs av 
kommunalt beslut, eller om det är en ”öppen” marknad.   

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara låg. Med myndighetskrav som ställer stora krav 
på lokalerna  kan det emellertid komma att krävas investeringar för att säkerställa att lokalerna på sikt är 
ändamålsenliga för aktuell verksamhet.  

Vård-, skola och omsorg bedöms i praktiken vara opåverkade av coronapandemin och den rådande 
lågkonjunkturen. Fastigheter med inriktning mot vård,  skola, och omsorg utgör fortsatt attraktiva 
investeringsobjekt med stor ”motståndskraft” vid lågkonjunktur och tider av ekonomisk oro (offentlig 

verksamhet, stabila hyresgäster, långa hyresavtal, låg vakans-/hyresrisk).  

Coronaviruset har visat på sårbarheten i samhället – och på behovet av investeringar i vård och omsorg. 
Utvecklingen av ”samhällsnödvändig” infrastruktur väntas intensifieras under kommande år, något som 
öppnar upp marknaden för såväl befintliga som nya aktörer. Det finns ett mycket stort intresse för byggrätter 
för vård-/omsorgboende.   

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Värderingsobjektet har ett något perifert läge i förhållande till centralorten Uddevalla. Läget är dock 
strategiskt vid Rotviksbro som är en knutpunkt mellan Uddevalla, Henån och Lysekil. Äldreboendet tillkom 
efter nedläggningen av Åldersro som rivits i samband med expansionen av Torp köpcentrum och 
anläggandet av Nordlänken. På Bokenäset finns ytterligare förskolor men befolkningsunderlaget bedöms 
öka då nyproduktionen av bostäder varit omfattande i närområdet under senare år. Delvis beroende på den 
överföringsledning för kommunalt vatten och avlopp som anlagts. Tillbyggnad av äldreboendet planeras 
med ytterligare två avdelningar. Värderingsobjektets skick, standard och hyresförhållanden bedöms som 
gott. Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som mycket bra. Objektet är dock stort för 
den lokala marknaden. Sannolik köparkategori bedöms främst vara nationell eller regional aktör med 
specialisering mot samhällsfastigheter. 

4. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-
metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 
en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  
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Avkastningsmetod 
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 
förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 
kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 
den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 
betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen i 
stället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 
marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

5. Värdering 

Ortsprismetod  
Sökning av försålda fastigheter med liknande egenskaper har utförts. Nedan noteras några genomförda 
överlåtelser av äldre- och vårdboenden i Västra Götaland:  

Fastigheten Brogården 15 i Alingsås med adress Knektegårdsgatan 41 förvärvades av Nordiska vårdhem 
under juli månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 260 mkr. Säljare var Skanska. Objektet 
omfattar cirka 5 300 kvadratmeter nybyggt äldreboende och förväntas stå klart 2022. Hyresavtal har 
tecknats med Vardaga som kommer ansvara för driften av boendet. Objektet bedöms som helhet ha ett gott 
skick med höga hållbarhetskrav. Utöver LEED-certifiering, nivå Guld, som syftar till miljövänlig design, drift, 
produktion och underhåll, investeras i solceller på taket samt bergvärme. Priset motsvarar cirka 49 000 
kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,8-3,9 
%. 

Fastigheten Henån 1:411 i Henån, Orust kommun, förvärvades av Pareto under juni månad 2020 till ett 
underliggande fastighetsvärde av cirka 206 mkr. Säljare var två lokala aktörer; Safe Invest i Stenungsund 
AB och Elma Group AB. Objektet omfattar cirka 4 460 kvadratmeter och är fullt uthyrt till Orust kommun, 
Capio och Folktandvården med en genomsnittlig återstående hyreslängd om drygt 13 år. Byggnaden på 
objektet uppfördes 2018. Objektet bedöms som helhet ha ett bra skick och en hög standard. Priset 
motsvarar cirka 46 300 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 
parametrar, till cirka 4,4 %. 

Fastigheten Starrkärr 4:10 i Ale med adress Garverivägen 3 m.fl. förvärvades under juni månad 2018 till ett 
underliggande fastighetsvärde av cirka 310 mkr. Säljare var Skanska AB. Objektet omfattar cirka 7 300 
kvadratmeter och innehåller vårboende samt seniorbostäder. Ale kommun är hyresgäst och ett avtal om 20 
år har tecknats avseende vårdbostäderna och 10 år avseende seniorbostäderna. Byggnaden på objektet är 
nyproducerad. Priset motsvarar cirka 41 800 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 
marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,2 %. 

Fastigheten Kviberg 29:40 i stadsdelen Kviberg, Göteborgs kommun, med adress Ingeborg Hammarskjölds 
Gata 40 m fl. förvärvades av Altura under december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 
290 mkr. Säljare var Skanska. Byggnationen påbörjades under sommaren 2019 och objektet kommer att 
bestå av 5 000 kvadratmeter äldreboende, 77 lägenheter. Inflyttning är planerad till april 2021 och 
hyreskontrakt är tecknat med Vardaga. Priset motsvarar cirka 58 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,0 %. 
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Fastigheten Angered 117:4 vid Angereds centrum förvärvades under oktober 2017 av Northern Horizon 
Capital AB till ett underliggande fastighetsvärde av 240 mkr. Säljare var Skanska. Objektet omfattar cirka 5 
300 kvadratmeter och innehåller ett äldreboende med 72 lägenheter. Ambea blir hyresgäst. Byggnaden på 
objektet uppförs vid köpetidpunkt och tillträde planeras till våren 2019. Priset motsvarar cirka 46 300 kr/kvm 
och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,25 - 4, 50 %. 

I december 2020 förvärvade Estea Omsorgsfastigheter fem fastigheter i Borås till ett underliggande 
fastighetsvärde av 221,5 mkr. Säljare var Willhem. Fastigheterna som är belägna inom Borås tätort är fullt 
uthyrda till Borås stad och inrymmer äldreboende samt vårdbostäder. Den totala uthyrbara arean uppgår till 
cirka 6 600 kvadratmeter. Objekten bedöms som helhet ha ett bra skick och en god standard med hänsyn 
till byggår. Priset motsvarar cirka 33 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 
marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1-4,2 %. 

Fastigheten Fridhem 1 i Kungälv med adress Fridhemsgatan 31 förvärvades av Hemsö under december 
månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 71 mkr. Säljare var Kungälvs kommun. Objektet 
omfattar cirka 4 700 kvadratmeter och inrymmer vårdboende. Kungälvs kommun är ensam hyresgäst med 
ett 25-årigt hyresförhållande. Byggnaden på objektet uppfördes 1969 och byggdes till 1993. Byggnaden 
inrymmer 50 bostäder för äldrevård fördelade på 3 plan. 2019 genomfördes renoveringar av bottenplan för 
att inrymma LSS-boende. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal äldre standard. 
Priset motsvarar cirka 15 000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 
marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

Även noteringar från andra delar av landet indikerar liknande direktavkastningar. Anledningen är att 
marknaden för större objekt av aktuellt slag är nationell eller i varje fall regional. Hyrorna i flertalet av  
ovanstående jämförelseobjekt bedöms överstiga värderingsobjektets varför kvadratmeterpriserna inte är 
direkt jämförbara. 

En sökning av överlåtna förskolor har utförts. Omsättningen är begränsad varför även andra 
utbildningslokaler har inkluderats. Nedan noteras några av dessa: 

Fastigheten Ärlan 1 (Strandskolan) i Kungälv med adress Vikingagatan 6, samt en intilliggande tomt med 
byggrätt för gymnastikhall (del av Komarken 1:1) förvärvades av Hemsö Fastighets AB i oktober 2018 till ett 
underliggande fastighetsvärde av 39,4 mkr. Säljare var Kungälvs kommun. Objektet omfattar cirka 3 100 
kvadratmeter och innehåller klassrum och matsal för förskola och grundskola. Strandskolan 
(Montessoriskolan, privat aktör) är hyresgäst med 5 år kvar på hyreskontraktet. Byggnaden uppfördes 
ursprungligen 1970 och har därefter blivit tillbyggd 1985 och 1998 och inrymmer ett plan ovan mark samt 
källare. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. Priset avseende Ärlan 1 
motsvarar cirka 12 440 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 
parametrar, till cirka 6,25 %. 

Stenvalvet förvärvade i juli 2018 fastigheten Jönköping Elektronen 3 till ett underliggande fastighetsvärde 
om 250 mkr. Säljare var Huskvarnen Holding AB (Pareto). Fastigheten inrymmer cirka 10 000 kvadratmeter 
moderna utbildningslokaler, huvudsakligen med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. Priset 
motsvarar cirka 25 000 kr/kvm. 

Fastigheten Hammaren 16 i Skövde, med adress Rådmansgatan 24, förvärvades i december 2020 av 
Stenvalvet. Byggnaden på objektet omfattar cirka 5 400 kvadratmeter uthyrbara area och inrymmer i 
huvudsak lokaler uthyrda till Raoul Wallenbergskolan samt till en mindre andel kontors- och handelslokaler. 
Köpeskillingen är inte officiell men Svefa uppskattar en marknadsmässig direktavkastning till under 6,0%.  

Fastigheten Getängen 33 i Borås kommun, med adress Getängsvägen 27, förvärvades av Offentliga Hus 
under juni månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 26,5 mkr. Säljare var Avere Fastigheter AB. 
Objektet omfattar cirka 1 230 kvadratmeter och innehåller lokaler anpassade för utbildningsverksamhet, fullt 
uthyrda till ThorenGruppen (yrkesgymnasium) på ett tioårigt avtal. Priset motsvarar cirka 21 500 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 5,5 %. 
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Gröna Skolfastigheter i Sverige AB (nybildat bolag) förvärvade i december 2019 fastigheten Skövde 
Ventilen 1, en gymnasieskola som bedrivs i Academedias regi. Säljare var HEG & Partners Fastigheter. 
Fastigheten inrymmer även en idrottshall samt ett elevboende (ca 60 bostäder) som hyrs ut till studenter vid 
Högskolan i Skövde. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Svefas uppskattar att värdet motsvarar cirka 
16 000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med hänsyn till marknadsmässiga parametrar, till omkring 
6,0%. 

Fastigheterna Fors 1:387, Tölö 8:20, Må 2:210 i Kungsbacka kommun förvärvades av Skandia Fastigheter 
under oktober månad 2020. Säljare var Eksta Bostads AB. Objektet omfattar 9 343 kvadratmeter och 
innehåller två grundskolor, ett apotek och en vårdcentral. Montessoriskolan och Vittraskolan är de största 
hyresgästerna. Byggnaderna på objektet uppfördes mellan 2000-2006. Objekten bedöms som helhet ha ett 
normalt skick och en normal standard. Köpeskillingen är inte kommunicerad men Svefa bedömer 
direktavkastningen till omkring 5 %. 

Noteras att direktavkastningskraven för utbildningslokaler ligger högre jämfört med försäljningarna av 
omsorgs- och äldreboenden. Dessutom noteras ett intressant köp av ett kombinerat objekt med både 
äldreboende och utbildningslokaler: 

Fastigheterna Köpstaden 6:29 och 6:30 i Onsala, Kungsbacka kommun, förvärvades under april månad 
2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 97,5 mkr. Säljare var ett mindre lokalt bolag. Objektet omfattar 
cirka 3 450 kvadratmeter och innehåller ett äldreboende samt en förskola fullt uthyrda till kommunen med 
en genomsnittlig återstående löptid på hyreskontrakten om 6,5 år.  Objektet bedöms som helhet ha ett 
normalt skick och en normal standard. Priset motsvarar cirka 28 300 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,4 %. 

Resultat 
Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 
liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 4 och 4,75 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 22 000 – 24 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 
totalt värde i intervallet om cirka 105 000 000 – 115 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 
Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2021-04-01. 

Inflation 
Under 2021 har använts ett inflationstagande om 1,5 och för resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 
Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-
institutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde 
Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 
försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 
erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade 
direktavkastningskrav om 4,25 % för äldreboendet och 4,9 % för förskolan. Sammantaget viktas 
direktavkastningskravet till cirka 4,44%. 
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Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 
för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en 
fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa 
användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 
direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 
bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 
direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 4,44%.  

Hyror 
Värderingsobjektet nyttjas för närvarande inom fastighetsägarens verksamhet och hyres efter 2021-10-01 
enligt hyreskontrakt. Tabellen nedan visar utgående hyra enligt förslaget till hyresavtal samt marknadshyra 
per lokaltyp. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Vård eller barnomsorg 6 692 1 400 - 6 692 1 400 - 0 - 6 692 1 400 -
Summa/Medel 6 692 1 400 6 692 1 400 0 0 0 0 6 692 1 400  

Vakanta ytor Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

 
Hyrorna är redovisade inklusive värme och va men exklusive el. Ersättning för eventuell fastighetsskatt är 
exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling (index 
100). 

Vakanser 
Värderingsobjektet nyttjas för närvarande inom fastighetsägarens verksamhet och hyres enligt avtal till 
2041-09-30. 

Lokaltyp
Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Vård eller barnomsorg 4 780 100 - 4 780 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%
Summa/Medel 4 780 100 0 4 780 100 0 0 0 0 0,0% 0,0%
*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 
långsiktiga vakanser och hyresförluster som låga. Hänsyn till den långsiktiga vakans-/hyresrisken i denna 
värdering tas i kalkylräntan. 

Drift och underhåll 
Vissa kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp har erhållits från fastighetsägaren. De 
totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har bedömts med ledning från erhållna 
kostnader samt genom branschstatistik (Repab) och erfarenhet (Svefa värderingsarkiv). 

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats
Vård eller barnomsorg 1 673 350 - 980 205 - 574 120 - 120 25 -
Summa/Medel 1 673 350 980 205 574 120 120 25

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
VaravBedömd D&U-kostnad

Administration
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Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-
objektets livslängd. Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme och va men exklusive el. 
Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling (index 100). 

Investeringar och hyresgästanpassningar 
Vid besiktningen noteras inget akut underhållsbehov. Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har 
bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 
Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 825,823 (Specialenhet, skolbyggnad 
och vårdbyggnad). 

Taxeringsvärden (kr)
Markvärde 0
Byggnadsvärde 0
Totalt 0
Varav bostad 0
Varav lokaler 0
Totalt 0  

Fastigheten saknar därmed åsatt taxeringsvärde och är enligt nuvarande regler och användning befriad från 
fastighetskatt. 

Resultat 
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 23 204 kr/kvm uthyrbar area, 
vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 110 900 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Värde av outnyttjad byggrätt 
Byggrätten bedöms inte vara fullt utnyttjad. Tillbyggnad planeras av två avdelningar och kontor. Den 
ytterligare byggrätten bedöms enligt detaljplanen uppgå till cirka 1 400 kvadratmeter BTA. Värdet av 
outnyttjad byggrätt på fastigheter är normalt marginellt när det gäller förvärv av bebyggda fastigheter. Det 
eventuella tillskottsvärdet är i normalfallet redan inräknat i försäljningspriset vid förvärvstillfället. I detta fall 
bedöms ett visst ”övervärde” föreligga. Som stöd för bedömningen användas noteringar av försålda 
byggrätter för vård, skola och omsorg men även blivande bostäder upplåtna med hyresrätt bedöms 
relevanta. Någon säker slutsats är svår att dra av jämförelsematerialet då det är ett delvärde som eftersöks.  

En marknadsvärdepåverkan motsvarande cirka 1 000 kr/kvm BTA eller 1 400 000 kronor bedöms rimligt. 
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 105 000 000 – 115 000 000 kronor 
Avkastningsmetoden   cirka 110 900 000 kronor 

Värde av outnyttjad byggrätt   cirka 1 400 000 kronor 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2021-04-23 till: 

  

110 000 000 kr 
  

    

Etthundratio miljoner kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal inklusive kvarvarande outnyttjad byggrätt: 

Marknadsvärde / m² 23 013
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 16,4
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,56%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,56%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,56%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Vänersborg 2021-04-23 

 

    
Sven Jungland    Erik Norrman 
Civilingenjör/    Civilingenjör/ 
av Samhällsbyggarna auktoriserad   av Samhällsbyggarna auktoriserad 
fastighetsvärderare    fastighetsvärderare/RICS, registered valuer 

Bilagor 
Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 
Bilaga 2  Foton 
Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Uddevalla Högås-Torp 1:10 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2021-04-01
Värdeår:      -

Tax. värde:      -
Typkod: 825,823

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Inflation 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Viktad direktavkastning 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44%
Kalkylränta 6,00% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53%

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,44%

Ekonomisk vakans
Bostäder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Garage / P-platser

Totalt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Hyra bostäder (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyra lokaler (+) 1 400 5 042 6 792 6 928 7 067 7 208 7 352 7 499 7 649 7 802 7 958 2 002
Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektiv hyra 1 400 5 042 6 792 6 928 7 067 7 208 7 352 7 499 7 649 7 802 7 958 2 002

Drift och underhåll (-) -350 -1 260 -1 698 -1 732 -1 767 -1 802 -1 838 -1 875 -1 912 -1 951 -1 990 -500
- varav Administration (-) -120 -121 -124 -126 -129 -131 -134 -137 -139 -142 -145
- varav Drift & Löpande UH (-) -738 -995 -1 014 -1 035 -1 055 -1 077 -1 098 -1 120 -1 142 -1 165 -1 189
- varav Periodiskt UH (-) -432 -582 -594 -606 -618 -630 -643 -656 -669 -682 -696
Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto före investeringar 1 050 3 781 5 094 5 196 5 300 5 406 5 514 5 625 5 737 5 852 5 969 1 501

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto efter investeringar 1 050 3 781 5 094 5 196 5 300 5 406 5 514 5 625 5 737 5 852 5 969 1 501

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

39 090

71 825

110 916

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 23 204
Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 16,6
Direktavkastning, initial 4,53%
Direktavkastning, år 1 4,53%
Marknadsmässig direktavkastning 4,53%

Nyckeltal (åsatt):

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,44%
#VÄRDEFEL! 0 0 0 0
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Hyresgästförteckning Fastighet: Uddevalla Högås-Torp 1:10 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Kr/m² Tkr År
Uddevalla kommun Äldreboende V Vårdboende 3 252 2021-04-01 2041-09-30 4 553 1 400 100% 4 553 1 400 100% 0 0 J J - J - -  
Uddevalla kommun Förskola V Förskola, friliggande 1 528 2021-04-01 2041-09-30 2 139 1 400 100% 2 139 1 400 100% 0 0 J J - J - -  
Summa/Medel 4 780 6 692 1 400 6 692 1 400 0 0 0

*) I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **) Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Utg. total hyra inkl. ev. 
driftstillägg *)

Fastighetsskatt 
åter

Marknadshyra Moms-pliktig 
HG

Egen-
användare

Ingår 
värme **)

Uppsagt för avflytt / 
omförhandling

Bedömd HG-anpassning

 

 



   Ordernummer: 176569      
Fastigheten Uddevalla Högås-Sund 1:10   

 

Bilaga 1 
Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

Fastighet: Uddevalla Högås-Torp 1:10 Bilaga 1:3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Vård eller barnomsorg 4 780 100 - 4 780 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%
Summa/Medel 4 780 100 0 4 780 100 0 0 0 0 0,0% 0,0%
*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Vård eller barnomsorg 6 692 1 400 - 6 692 1 400 - 0 - 6 692 1 400 -
Summa/Medel 6 692 1 400 6 692 1 400 0 0 0 0 6 692 1 400  

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats
Vård eller barnomsorg 1 673 350 - 980 205 - 574 120 - 120 25 -
Summa/Medel 1 673 350 980 205 574 120 120 25
* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt
Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area
Utgående hyra

Administration
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA HÖGÅS-TORP 1:10 2020-01-03 2018-02-23 16:17 2021-04-19
Nyckel: 140869252
UUID: 6527519e-4584-0e9c-e053-7e44ed8fb798
Socken: Högås
Distrikt: Högås
Nr: 109049

ADRESS
Högås Torp 118, 120
451 96 Uddevalla

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6471409 306219,8

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 27 972 kvm 27 972 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 2009-05-26 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 2009-06-11 09/19131

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: Kraftledning, Nätstation 2017-07-14 D-2017-00298745:1

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VÄG Last Officialservitut Senast ändrad: 2018-02-15 1485-90/160.3
TELE Last Ledningsratt 1995-10-26

Senast ändrad: 2020-10-07
1485-95/57.1

Anmärkning: YTTERLIGARE REGISTERKARTOR:-8048:15(3),-8048:12,-8153:53DC,-8153:63BA, 08049,08141,08151,08152,08153
VA, FIBERKABEL Last Ledningsratt 2010-01-26

Senast ändrad: 2018-02-15
1485K-09/135.1

VA-LEDNINGAR OPTOKABEL Last Ledningsratt 2011-01-26
Senast ändrad: 2020-11-19

1485K-10/118.1

VÄG Last Officialservitut 2010-04-07
Senast ändrad: 2018-02-15

1485K-10/9.1

FIBEROPTISK LEDNING Last Ledningsratt 2017-10-10
Senast ändrad: 2020-11-19

1485K-16/134.1

VÄG Last Officialservitut 2018-02-15 1485K-2017/121.1
VÄG Last Officialservitut 2018-02-15 1485K-2017/121.2
VÄG Last Officialservitut 2018-02-15 1485K-2017/121.3
TELE Last Ledningsratt 2018-12-19 1485K-2018/14.1
KRAFTLEDNING,NÄTSTATION Last Avtalsservitut 2017-07-14

Senast ändrad: 2018-02-15
D201700298745:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: HÖGÅS-TORP 1:4 M.FL. 2009-12-09

Laga kraft: 2010-09-09
Genomf. start: 2010-09-10
Genomf. slut: 2015-09-09
Registrerad: 2010-09-24

1485K-P10/16
1485 HÖ 113

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
746112-6

2019

Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.
Taxvärde Areal

13986 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, VÅRDBYGGNAD (823) 2019
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TAXERINGSINFORMATON
748380-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet.
Taxvärde Areal

13986 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Fastighetsreglering 2018-02-15 1485K-2017/121
Ledningsåtgärd 2018-12-19 1485K-2018/14
Ledningsåtgärd 2019-10-15 1485K-2019/80

URSPRUNG
UDDEVALLA HÖGÅS-TORP 1:7
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1. Uppdraget 
 
- Uppdragsgivare, syfte, värdetidpunkt, värderingsunderlag mm 
 
 
2. Objektsbeskrivning 
 
- Ägare, läge, områdesbeskrivning, taxeringsvärde, byggnadsbeskrivning mm 
 
 
3. Ekonomisk redovisning 
 
- Fastighetsskatt, hyresförhållanden, drift- och underhållskostnader mm 
 
 
4. Marknadsvärdebedömning 
 
- Ortsprismetoden, intäkts-/kostnadskalkylen, känslighetsanalys mm 
 
 
5. Slutlig värdebedömning 
 
- Slutlig marknadsvärdebedömning 
 
 
 
Bilagor  
 
Fotografier 
Kartor 
Fastighetsdatautdrag 
Allmänna Villkor för Värdeutlåtande 
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1. UPPDRAGET 
 

1.1 Uppdragsgivare  
Uddevalla kommun genom Jenny Nord. 
 

1.2 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och skall användas vid överlåtelse.  
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid  
en viss tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 
 

1.3 Värderingsobjekt 
Fastigheten Uddevalla Högås-Torp 1:10, Högås distrikt. 
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1.4 Värdetidpunkt    
Värdetidpunkten är maj 2021. 
 

1.5 Förutsättningar  
Värderingen baseras bl.a. på uppgifter/underlag från Jenny Nord. Fastigheten har inte besiktigats på plats men 
undertecknad har tidigare besökt närområdet i samband med värderingsuppdrag samt har undertecknad god 
kännedom om området. En närmare beskrivning av byggnaderna/lokalerna återfinns i byggnadsbeskrivningen 
nedan. För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 
 

1.6 Värderingsunderlag   
- Uppgifter/underlag från Jenny Nord  
- Utgående/bedömda hyresförhållanden 
- Utgående/bedömda drifts- och underhållskostnader 
- Marknadsinformation från DATSCHA 
- Kartmaterial 
- Fastighetsdatautdrag 
- Ortsprismaterial 
 
Resultatet av värderingen är baserat på riktigheten i ovan angivna uppgifter och undertecknat företag ansvarar 
inte för eventuella fel beroende på dessa uppgifter. 
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2. OBJEKTSBESKRIVNING 
 

2.1 Allmänna uppgifter  
 

Fastighetsägare    
Uddevalla kommun, Org nr: 212000-1397. 
 

Fastighetstyp    
Specialenhet, skolbyggnad (825). 
Specialenhet, vårdbyggnad (823). 
 

Adress     
Högås Torp 118-120, 451 96 Uddevalla. 
 

2.2 Läge/område  
Fastigheten är belägen i Rotviksbro i Uddevalla kommun 13 km väster om stadscentrum. Närområdet utgörs 
huvudsakligen av småhusbebyggelse. Viss handel finns inom närområdet. Fullständig service finns vid 
Europaväg 6, Torp köpcentrum och i centrala Uddevalla. Se bifogade kartor. 
 

2.3 Kommunikationer   
Fastigheten är belagen vid väg 160/161. Allmänna kommunikationer med buss inom gångavstånd.  
 

2.4 Planförhållanden  
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen är fastställd 2009-12-09. Befintlig 
byggnation förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga 
myndighetstillstånd. 
 

2.5 Servitut m.m.  
Se bifogat fastighetsdatautdrag. Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig. 
 

2.6 Taxeringsvärde  
Fastigheten är taxerad med typkod 825, specialenhet, skolbyggnad samt typkod 823 specialenhet, vårdbyggnad 
och har ej åtsatts något taxeringsvärde. 
 

2.7 Inteckningar  
Inga inteckningar finns uttagna. Se bifogat fastighetsdatautdrag. Några uppgifter om befintlig belåning har ej 
erhållits. 
 

2.8 Outnyttjad byggrätt  
Fastigheten har enligt uppgift en outnyttjad byggrätt om ca 1 433 m² BTA lokaler för äldreboende. Enligt 
upprättad byggrättskalkyl samt ortsprisutredning så bedömer vi att den outnyttjade byggrätten har ett värde 
om ca 2 500 000 kr. Se kalkylen på sid 12. 
 

2.9 Miljö  
Enligt vår bedömning förutsätts fastigheten vara lämplig för nuvarande användningsområde. Miljöbelastning 
bedöms ej finnas och det är inte troligt att en skuld/kostnad uppstår som ett resultat av rådande miljösituation 
samt att nuvarande eller blivande annan verksamhet kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar 
med hänvisning till gällande miljölagstiftning. 
 

2.10 Tomtbeskrivning  
Fastigheten, som har en areal av 27 972 m², har hårdgjorda ytor av asfalt och 3 parkeringsytor där ca 85 platser 
är belägna utanför byggnad 1 (äldreboende) och 14 platser vid byggnad 2 (förskola). Grönytor med gräsmattor 
och planeringar/träd. Uteplatser och lekplatser.  
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2.11 Byggnadsbeskrivning  
På fastigheten finns uppfört 2 byggnader med lokaler/boende.   
 
Byggnad 1 (äldreboende) 
Byggnad 1 är ett äldreboende uppfört 2012 med en yta på 3 252 m² BRA enligt hyresavtal. Byggnaden är utförd 
i 2 plan. Entréplan avser verksamhet typ äldreboende med lägenheter och samlingsrum samt kök och hiss till 
plan 2. Plan 2 avser verksamhetstyp äldreboende med lägenheter och samlingsrum.  
 
Byggnaden är uppförd på en pålad betongplatta på mark. Yttertak är belagd med en kombination av bandplåt 
och betongpannor. Fasad av en kombination av tegel och fibercementskivor ifrån byggnadsåret. De yttre 
takpartierna har en kallvind med trädnätsförråd. Fönster av 3 glas isoler med aluminiumutsida. 
 
Byggnadens primära värmekälla är solfångare installerade på taket och två jordvärmepumpar från 2012 med 
elpanna för tillskotts värme. Värmen distribueras i byggnaden med vattenburen värme till radiatorer och 
värmebatteri i ventilationsaggregaten. Byggnaden har två ventilationsaggregat från 2012 med 
värmeåtervinning. Elektriska installationer i byggnaden är ifrån nybyggnadsår.  
 
I byggnaden finns 40 lägenheter. Lägenheterna beskrivs vara i ett normalt bra skick med väggar av målad väv 
och plastmattor på golven. Mindre reparationer har gjorts på grund av skador ifrån hyresgäster. Ytskikt 
invändigt från 2012, normalt slitage. Byggnaden beskrivs vara i generellt bra skick.  
 
Byggnad 2 (förskola) 
Byggnad 2 är en förskola uppförd 2015 med en yta på 1 518 m² BRA enligt hyresavtal. Byggnaden är utförd i 1 
plan och avser verksamhet av typ förskola med kök. Byggnaden är uppförd på en pålad betongplatta på mark. 
Taket har en trästomme belagd med bandplåt. Fasad av en kombination av tegelfasad och fibercementskivor 
från nybyggnadsåret. Fönster av 3 glas isoler med aluminiumutsida.  
 
Byggnadens primära värmekälla är solfångare och två jordvärmepumpar från 2015 med elpanna för 
tillskotsvärme. Värmen distribueras ut i byggnaden med vattenburen golvvärme och värmebatteri i 
ventilationsaggregaten. Byggnaden har ett ventilationsaggregat från 2015 med värmeåtervinning. Ytskikt 
invändigt beskrivs vara i normalt skick med väggar av målad väv och plastmattor på golven. Byggnaden beskrivs 
vara i generellt bra skick.  
 

2.12 Uthyrningsbara ytor  
Fastighetens uthyrningsbara ytor redovisas i nedanstående tabell. Dessa har hämtats från erhållet underlag  
och har ej kontrollmätts av undertecknad.  
 

Uthyrbar area Area Fördelning 

  (m2) (%) 

      

Äldreboende 3 252 68% 

Förskola 1 528 32% 

      

Summa area/andel 4 780 100% 
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3. EKONOMISK REDOVISNING 
 

3.1 Fastighetsskatt  
Fastigheten är taxerad som en specialenhet, vilket är en fastighet med byggnad som används för 
samhällsnyttigt ändamål (specialbyggnad) och tomtmark till sådan byggnad. Alla specialenheter är 
klassificerade som skatte- och avgiftsfria.  
 

3.2 Hyresförhållanden  
Fastigheten bedöms vara fullt uthyrd till hyresgästen Uddevalla kommun enligt tabellen nedan. De två hyres-
kontrakten löper i 20 år fr.o.m. 2021-10-01. För övriga hyresförhållanden som inte framgår i tabellen nedan 
hänvisar vi till de separata hyreskontrakten. Fastigheten bedöms med nuvarande förutsättningar inte ha någon 
långsiktig hyresrisk.  
 

Hyresavtal Area Totalhyra 2021 Förl. Upps. Kontraktets Lokaltyp 

Hyresgäst   (Inkl värme, va, vv,       Löptid   

    vent, exkl moms)         

  (m2) (kr/m2) (kr) (mån) (mån) (till)   

                

Uddevalla kommun 3 252 1 400 4 552 800 60 12 2041-09-30 Äldreboende 

Uddevalla kommun 1 528 1 400 2 139 200 60 12 2041-09-30 Förskola 

              
 Summa 4 780 1 400 6 692 000         

 

3.3 Hyresförhållanden  
Utgående hyror bedöms vara marknadsmässiga och bedöms ligga på en normal nivå i jämförelse med liknande 
lokaler i jämförbara områden/lägen. Hyresbedömningen är baserad på vår kännedom om marknaden och 
tidigare utförda värderingar av liknande fastigheter/lokaler samt på oberoende marknadsinformation från 
Datscha. I tabellen nedan redovisas utgående och bedömda varmhyror för 2021. 
 

Area Utgående hyra 2021 Bedömd marknadshyra 2021 

  (kr) (kr/m2) (kr) (kr/m2) 

          

Äldreboende 4 552 800 1 400 4 552 800 1 400 

Förskola 2 139 200 1 400 2 139 200 1 400 

          

Summa 6 692 000 1 400 6 692 000 1 400 

 
3.4 Drift- och underhållskostnader  
Bedömda kostnader för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll är angivna enligt 
nedan. Dessa är bl.a. baserade på byggnadens/lokalernas typ, ålder, skick och standard. Bedömningen är gjord 
utifrån erhållna uppgifter, vår erfarenhet av likvärdiga objekt samt schablontal.  
 

Area Drift Per. underhåll Totalt drift- och underhåll 

  (kr/m2) (kr/m2) (kr/m2) (kr) 

          

Äldreboende 280 75 355 1 154 460 

Förskola 275 75 350 534 800 

     Summa - - 353 1 689 260 
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3.5 Driftsekonomiska data i sammanfattning   
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av driftsekonomiska data för år 2021. 
 

Resultat     

  (kr) (kr/m2) 

      

 + Utgående/bedömda hyror 6 692 000 1 400 

 - Bedömd hyresrisk  0 0 

 - Drift- och underhåll 1 689 260 353 

 - Fastighetsskatt 0 0 

   Driftnetto 5 002 740 1 047 
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4. MARKNADSVÄRDESBEDÖMNING 
 

4.1 Definition av marknadsvärde  
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en 
viss tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Normal försäljning innebär att försäljningen sker frivilligt under 
offentliga förhållanden och under en normal marknadsföringstid. Observera att marknadsvärdet inte kan 
bestämmas utan endast bedömas. 
 
Marknadsvärdebedömningen görs genom en kombination av två metoder, dels med en ortsprismetod och dels 
med en marknadsanpassad intäkts-/kostnadskalkylen. 
 
Ortsprismetoden innebär att man vid värdetidpunkten försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av 
historiska fakta medan man med intäkts-/kostnadskalkylenen försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av 
ekonomiska prognoser för fastigheten. 
 

4.2 Värderingsprincip – Ortsprismetoden  
Ortsprismetoden bygger på jämförelser med köp av liknande fastigheter. Köpeskillingarna kan antingen 
jämföras direkt eller ställas i relation till någon egenskap hos fastigheterna såsom uthyrningsbar area, 
driftnetto eller taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeförändring som skett mellan tidpunkten för 
köpen och värdetidpunkten. Metoden har fördelen att den ger en direkt indikation på marknadsvärdet. 
Begränsningen är att det ofta, speciellt vid värdering av mer udda objekt, saknas tillräckligt antal jämförbara 
köp. 
 

4.3 Värdebedömning 
Vi har analyserat försäljningar av vård- och skolfastigheter samt jämförbara samhällsfastigheter och 
hyresfastigheter med liknande lägen inom jämförbara kommuner. Värdeutvecklingen under de senaste  
tre åren bedöms ha varit ökande. Rubricerad fastighet bedöms och jämförs, utifrån sitt läge, byggnadsår, 
utförande, standard och storlek. De flesta försäljningar av kommersiella fastigheter sker i bolagsform, vilket 
delvis gör att ortsprismetoden blir bristfällig för värdebedömningen av denna typ av fastighet. Marknads-
värdebedömningen baseras huvudsakligen på resultatet av intäkts-/kostnadskalkylen. 
 

4.4 Värderingsprincip – Intäkts-/kostnadskalkylen   
Värdet konstitueras av den framtida nytta en ägare kan ha av fastigheten. Intäkts-/kostnadskalkylen utförs via 
en analys av de betalningsströmmar fastigheten ger upphov till under kalkylperioden. Avkastningsvärdet är 
beräknat med en s.k. cash-flow analys och är summan av nuvärdet av de driftnetton under kalkylperioden samt 
nuvärdet av restvärdet vid kalkyl-periodens slut. Beräkningarna är gjorda med en bedömd långsiktig 
marknadsmässig kalkylränta. Kalkylen innehåller nominella in- och utbetalningar före skatt. Denna 
marknadsvärdebedömning tar inte ställning till värderingsobjektets framtida värdeutveckling utan kan endast 
sägas utgöra en bedömning av vilka förväntningar om framtida värdeförändring som föreligger på dagens 
fastighetsmarknad. 
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4.5 Bedömd direktavkastning  
Direktavkastningen speglar risker och möjligheter i värderingsobjektet och påverkas därför särskilt av  
användning, läge och hyresnivå. Vårt val av direktavkastningskrav är baserad på vår kännedom om marknaden  
och tidigare utförda värderingar av liknande fastigheter/lokaler samt på oberoende marknadsinformation från  
Datscha.  
 

Direktavkastning Hyra Hyra, % Vald direkt- Andel 

      avkastning   

          

Äldreboende 4 552 800 68,0% 5,75 3,91 

Förskola 2 139 200 32,0% 5,75 1,84 

     Summor 6 692 000 100%   5,75 

 
Valet av direktavkastningskrav för lokalerna är baserat på ytornas standard, utformning, hyresnivå samt 
fastighetens läge. Direktavkastningskravet är även baserat på fastighetens förutsättningar med långa 
hyreskontrakt (20-års avtal) med en kommun som hyresgäst. Vi har viktat direktavkastningen i förhållande  
till hyresfördelningen inom fastigheten och erhållit en genomsnittlig direktavkastning omkring 5,75 %.   
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4.6 Kalkylförutsättningar 
Kalkylperiod 
2021 t.o.m. 2030. 
 
Hyra 
Hyran år 2021 är den utgående/bedömda hyran. Hyresutvecklingen bedöms på sikt öka med inflationen. 
 
Hyresrisk 
Fastigheten bedöms inte ha någon långsiktig hyresrisk.  
 
Drift/underhåll 
Drift/underhåll och periodiskt underhåll bedöms öka med inflationen. 
 
Fastighetsskatt 
Fastighetsskatt enligt nu gällande regler och förutsättningar. 
 
Inflation 
Inflationen bedöms till 2 % under kalkylperioden. 
 
Lån och räntesats 
Antagna förutsättningar: Ett kalkyllån med 50 års rak amortering antas till en nivå om 65 % av bedömt 
marknadsvärde. Räntan bedöms till 2,50 %. 
  
Restvärde, direktavkastning 
Restvärdet har bedömts genom att driftnettot året efter kalkylperiodens slut har dividerats med ett bedömt 
långsiktigt direktavkastningskrav. Detta grundar sig på analyser av kända fastighetsköp. Driftnettot året efter 
kalkylperiodens slut skall vara ett långsiktigt, normaliserat driftnetto.  
 
Vårt val av direktavkastningskrav är baserad på vår kännedom om marknaden och tidigare utförda värderingar 
av liknande fastigheter samt på oberoende marknadsinformation från Datscha (levererat av Newsec).  
Direktavkastningskravet bedöms ligga kring 5,75 %, se rubriken 4.5 ovan. Marknadsvärdets nominella 
värdeutveckling är i princip baserad på fastighetens produktions-förmåga under kalkylperioden och blir i 
genomsnitt 2 % per år. 
 
Kalkylränta 
Kalkylräntan utgör ett nominellt förräntningskrav på total avkastning. Den består av bedömt direkt-
avkastningskrav och bedömd inflation. I kalkylräntans storlek finns en riskpremie som bedöms bl.a. efter 
fastighetens typ, läge och skick. Kalkylräntan har bedömts till 7,95 % och består av ovanstående bedömda 
direktavkastning och en bedömd inflation på 2 %. 
 
Övrigt 
Det bör noteras att prognoser avseende betalningsströmmar och bedömd värdeförändring mm endast ingår 
som en del i värdebedömningen och kan inte till någon del tas som en utfästelse om framtida utfall. 

  



Uddevalla Högås-Torp 1:10 
 

Regulated by RICS   Göteborgs Värderingsinstitut 
11 

 

4.7 Avkastningsvärde   
Cash-flow analysen baseras på ovan angivna kalkylförutsättningar. Alla värden i nominella belopp. 
 

KALKYL I TKR                       

ÅR Vtp. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                        

HYRA 
 

6692 6826 6962 7102 7244 7389 7536 7687 7841 7998 

Bedömd hyresrisk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drift- och underhåll 
 

1689 1723 1758 1793 1829 1865 1902 1940 1979 2019 

Fastighetsskatt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DRIFT 
 

1689 1723 1758 1793 1829 1865 1902 1940 1979 2019 

                        

DRIFTNETTO   5003 5103 5205 5309 5415 5523 5634 5747 5862 5979 

                        

RÄNTA 
 

1414 1385 1357 1329 1301 1272 1244 1216 1188 1159 

AMORTERING   1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 

            BETALNETTO   2458 2586 2717 2849 2983 3120 3259 3400 3543 3688 

            BEDÖMT MV 87000 88740 90515 92325 94172 96055 97976 99936 101934 103973 106053 

LÅN 56550 55419 54288 53157 52026 50895 49764 48633 47502 46371 45240 

EGET KAPITAL 30450 33321 36227 39168 42146 45160 48212 51303 54432 57602 60813 

                        

                        

AVKASTNINGSVÄRDE       Tkr   LÖNSAMHETSTAL     % 

                        

Nuvärdet av driftnetto under kalkylperioden 36727 
 

Internränta på eget kapital 
 

14,6% 

Nuvärdet av restvärde år 2030     50275               

     
              

TOTALT AVKASTNINGSVÄRDE     87002               

 

4.8 Kalkylresultat    
Cash-flow kalkylen ger med givna förutsättningar ett värde av ca 87.000.000 kr motsvarande ca 18.200 kr/m² 
uthyrbar area. 
 

4.9 Likviditetsanalys  
Fastigheten bedöms med ovan nämnda vakans ge ett årligt driftnetto i 2021-års nivå av ca 5.003.000 kr. Utifrån 
den redovisade cash-flow kalkylen med ovan angivna förutsättningar framgår att betalnettot är positivt under 
hela perioden. 
 

4.10 Känslighetsanalys   
För att bättre kunna bedöma noggrannheten i värdebedömningen (genom intäkts-/kostnadskalkylen) låter vi 
de viktigaste värdepåverkande faktorerna variera inom de intervall vi bedömer som rimliga. Övriga faktorer 
förutsätts vara oförändrade.  
 

Förändring av (parameter) Variation Marknadsvärde (tkr) 

        
Direktavkastning +/- 0,75 procentenhet 76 965 100 055 

Marknadshyra -/+ 10,0 procent 75 366 98 642 

Drift- och underhåll +/- 30,0 procent 78 191 95 818 
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5. SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING  
 

5.1 Byggrättsvärde (exploateringskalkyl)   
Vi bedömer att faktorn mellan bedömd bruttoarea och beräknad lokalarea i det här specifika projektet är 1,20, 
vilket innebär att bruttoarean bedöms vara 20 % större än lokalarean. Byggrättsvärderingen avser lokaler för 
äldreboende.  
 
Utöver ortsprisanalysen så har vi upprättat en exploateringskalkyl. Den exploateringskalkyl vi använder för 
hyresrätter går i huvudsak ut på att reducera marknadsvärdet i färdigt och uthyrt skick, med byggkostnaderna, 
för att erhålla en restpost som bland annat innehåller byggrättsvärdet. Restposten skall dock inte bara täcka 
byggrättsvärdet, utan även riskpremier för hyresförluster innan full uthyrning, utebliven avkastning under 
byggtiden, samt för variationer i byggkostnader och fastighetspriser, men även täcka viss vinst för projektet. 
Normalt uppskattar vi att byggrättsvärdet är 75-80 % av restposten. I detta fall har vi valt 80 %. 
 
Bedömda byggkostnader exkl moms för tillbyggnaden (inkl markberedning) har ställts i relation till hyres-
bedömningen för samma lokaler där vi räknar med normal/god standard avseende byggnadskonstruktion, 
invändiga ytskikt, inredning och utrustning. Om valet av standard på lokalerna förändras så kommer både  
de bedömda hyresintäkterna och byggkostnaderna att förändras. 
 

Värdekalkyl, vår bedömning 

Ändamål Area, Area, m²  Hyra, kr/m² Drift/ uh, F-avg Dir.avk. Värde, kr/m² Värde, kr 

  m² BTA LOA LOA kr/m² kr/m² % LOA LOA 

                  

Lokaler 1 433 1 194 1 750 320 0 5,75% 24 870 29 698 406 

                  
 

Byggkalkyl 

Ändamål Area, Byggkostnad, Byggkostnad, 

  m² BTA kr/m² BTA kr/m² BOA 

        

Lokaler 1 433 18 500 26 510 500 

        

 

Byggrättsvärdeskalkyl 

Värde i färdigt skick     29 698 406 

Byggkostnad     26 510 500 

Restpost     3 187 906 

Vinst, risk, mm 20% 445 637 581 

Byggrättsvärde 80% 1 780 2 550 325 

 
I byggrättsvärderingen som redovisas i tabellerna ovan så har vi kommit fram till ett bedömt byggrättsvärde 
om ca 2 500 000 kr för outnyttjad byggrätt på fastigheten Högås-Torp 1:10.  
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5.2 Resultat   
Ortsprismetoden  Se rubriken 4.3 ovan på sid 8 
   
Intäkts-/kostnadskalkylen  87.000.000 kr 
 
Värdetillägg (outnyttjad byggrätt) 2.500.000 kr  
 

5.3 Sammanfattning  
Fastigheten är belägen i Rotviksbro i Uddevalla kommun 13 km väster om stadscentrum. Fastigheten, som har 
en areal av 27 972 m², har hårdgjorda ytor av asfalt och 3 parkeringsytor där ca 85 platser är belägna utanför 
byggnad 1 (äldreboende) och 14 platser vid byggnad 2 (förskola). Grönytor med gräsmattor och planeringar/ 
träd. Uteplatser och lekplatser. 
 
På fastigheten finns uppfört 2 byggnader med lokaler/boende. Byggnad 1 är ett äldreboende med nybyggnads-
år 2012 med en yta på 3 252 m² BRA. Äldreboendet är uppfört i två plan innehållande 40 st lägenheter samt 
kök och samlingsrum. Byggnad 2 är en förskola uppförd 2015 med en yta på 1 518 m² BRA. Förskolan är utförd i 
1 plan och avser verksamhet med kök. Lokalerna har en normal/god standard avseende ytskikt, inredning och 
utrustning. Byggnadernas olika delar har en god byggnadskvalitet med ett normalt/gott underhållsskick. 
 
Fastigheten har enligt uppgift en outnyttjad byggrätt om ca 1 433 m² BTA lokaler för äldreboende. 
Efterfrågan på lokalerna med hänsyn till fastighetens läge och utformning bedöms vara god. Fastigheten 
bedöms med nuvarande förutsättningar inte ha någon långsiktig hyresrisk. 
 
Se nästa sida 
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Efter utvärdering av resultaten av värderingsmetoderna anser vi att det totala marknadsvärdet för  
fastigheten Uddevalla Högås-Torp 1:10 är: 
 
Marknadsvärde   89.500.000 kr /Åttioniomiljonerfemhundratusenkronor/ 
 
Prisspridning   +/- 10 % 
 
Värdetidpunkt   Maj 2021 
 

5.4 Nyckeltal   
Utifrån utgående/bedömda hyror, drift- och underhållskostnader mm motsvarar marknadsvärdet följande: 
 

Nyckeltal         

          

Direktavkastning       5,75% 

Kalkylränta       7,95% 

Bruttokapitaliseringsfaktor 
  

13,0 

Marknadsvärde/taxeringsvärde   - 

Uthyrningsbar area kr/kvm, exkl värdetillägg 18201 

Uthyrningsbar area kr/kvm, inkl värdetillägg 18724 

 
 
Göteborg 2021-05-27 
Göteborgs VärderingsInstitut och Partner KB 

 
Martin Kylhov   
Av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare   
MRICS – Property Valuation 
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Fotografier   
 

Bilderna är hämtade från WSP´s Teknik och miljö due diligence – bullet rapport 
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Handläggare 
Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord 
Telefon 0522-69 64 77 
jenny.nord@uddevalla.se 

 

Försäljning av Högås-Torp 1:10 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till 
förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller 
om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och 
förskolor. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i 
fastigheter och lokaler för samhällsservice. 
 
Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Fastighets AB 
förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med syfte att förvalta det befintliga 
äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Hemsö kommer även genomföra 
en tillbyggnad på äldreboendet med syfte att skapa ytterligare 20 platser. Kommunen 
kommer i samband med försäljningen ingå ett hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 
kunna nyttja både äldreboendet och förskolan. 
 
Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussionerna parterna 
emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-09 
Kartbilaga, 2021-07-09 
Fastighetsutdrag, 2021-07-09 
Köpeavtal, signerat av Hemsö, 2021-07-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17, Dnr KS 2020/00148  
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten  
Högås-Torp 1:10, i enlighet med upprättat köpeavtal, för en överenskommen 
köpeskilling om 123 000 000 kronor. 
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Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice så som till exempel 
skolor och förskolor. Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i 
kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det 
råder ett hårt tryck på kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att 
kommunen behöver hjälp för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att 
långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler för 
samhällsservice. 
 
Samverkansavtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för respektive objekt. 
Hyran sätts enligt en modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns 
med i samverkansavtalet innebärande att kommunen ska erbjudas att köpa respektive 
fastighet om Hemsö avser att avyttra någon av dem. 
 
Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona Fastighets 
AB förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med avsikt att förvalta det 
befintliga äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Kommunen kommer i 
samband med den föreslagna försäljningen ingå hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 
kunna nyttja både äldreboendet och förskolan. Hyresavtalen föreslås löpa under en  
20-årsperiod med start 2022-01-05.  
 
Fastigheten Högås-Torp 1:10 uppgår till 27 972 kvadratmeter och befintlig bebyggelse 
upptar en mindre del av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmattor, uteplatser, 
lekplatser, växthus, asfalterade parkeringsplatser och asfalterade kör- och upplagsytor. 
Delar av tomten är inhägnad. Fastigheten är bebyggd med två byggnader. I den ena 
byggnaden, som uppfördes 2012, inryms äldreboendet och i den andra byggnaden som 
uppfördes 2015 inryms förskolan Kreatören. 
 
Äldreboendet innehåller 40 bostadslägenheter fördelat på fyra avdelningar. Efter 
genomfört förvärv kommer Hemsö genomföra en tillbyggnad på äldreboendet som 
kommer skapa 20 nya lägenheter. 
 
Förskolan inrymmer sex avdelningar och det går i dagsläget cirka 120 barn på 
förskolan. 
 
Fastigheten omfattas av en detaljplan från 2010-09-09. Planen anger bostäder och 
förskola. Genomförandetiden har gått ut. 
 
Köpeskillingen grundar sig på tre utförda värderingar och har efter diskussioner 
parterna emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor.  
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Fastighetens bokförda värde uppgår till 104 824 699 kronor. 
 
Parternas skyldighet att fullgöra köpeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten och godkänna kommunens förhyrning 
av fastigheten med tillhörande byggnader.  
 
Om kommunfullmäktige inte fattat beslut senast den 31 december 2021, eller annat 
datum som parterna skriftligen kommer överens om, upphör både köpeavtalet och 
hyresavtalen omedelbart att gälla. 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Jenny Nord 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Hemsö Dona fastigheter AB  
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Handläggare 
Strategisk Stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 60 00 
Patrik.petre@uddevalla.se 

 

Samverkansavtal samhällsfastigheter 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av den politiska majoriteten, tagit fram ett 
förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om samhällsfastigheter, dvs fastigheter 
som används till skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassad för 
samhällsservice. 
 
Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 
gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 
kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 
för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 
och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 
 
De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan Kreatören, försäljning och 
tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning/utveckling av Forshällaskolan, 
försäljning och om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, försäljning och 
nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn samt grundskola 
Ammenäs/skäret. Objekten kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell som 
inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 
någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 
kostnadsfördelning.  
 
Avtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för objekten. Hyran sätts enligt en 
modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 
att kommunen ska erbjudas att köpa respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra 
någon. 
 
En rättslig bedömning utifrån LOU och statsstödsreglerna har gjorts vilken visar att 
samverkansavtalet faller inom reglerna. Oberoende värderingar säkerställer att 
statsstödsregler och likabehandlingsprincip upprätthålls.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-16. 
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö avseende samhällsfastigheter.   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ingå samverkansavtal med Hemsö AB enligt upprättat förslag.    

mailto:Patrik.petre@uddevalla.se
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att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initiala fasen, förstudiefasen 
och analys i enlighet med samverkansavtalet fram till det att hyresavtal och 
fastighetsförsäljning ska tecknas. Hyresavtal/program för respektive objekt underställes 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
att hyresavtalen ersätter och kompletterar objekten i aktuell investeringsplan. 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund/uppdrag 
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av majoritetens företrädare i 
kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 
samhällsfastigheter. De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan 
Kreatören, försäljning och tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning 
/utveckling av Forshällaskolan, försäljning och om- och nybyggnation av 
Ljungskileskolan, försäljning och nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i 
Råssbyn samt grundskola Ammenäs/skäret. 
 
Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 
gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 
kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 
för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 
och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

Avtalets innehåll 
 
Förutom vilka objekt som omfattas reglerar avtalet bland annat frågor om hyresnivåer, 
processens olika faser, reglering av ansvar, samverkansformer och organisation, 
hyresavtal och modell för beräkning av hyresnivåer, förköpsrätt, tidplan med mera. 
 
Objekten som avtalet omfattar kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell 
som inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. 
Om någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 
kostnadsfördelning. Avtalet bygger på att kommunen tecknar långsiktiga hyresavtal.  
 
En förköpsklausul finns i avtalet innebärande att kommunen ska erbjudas att köpa 
respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra någon. Oberoende värderingar ska 
ligga till grund för köpeskillingen. 

Om Hemsö fastighets AB 
Hemsö är ett företag som till 85 procent ägs statligt av den tredje AP-fonden, som 
förvaltar pensioner. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med 
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erfarenhet inom till exempel äldreboenden, utbildning och vård. I Uddevalla äger 
Hemsö bland annat fastigheter på det gamla regementsområdet I17. Hemsö har 
informerat om sin verksamhet vid ekonomiutskottets sammanträde 20 januari 2019. 
 
En samhällsfastighet definieras som en fastighet som används till skattefinansierad 
verksamhet och som är specifikt anpassad för samhällsservice. Till exempel förskolor, 
skolor, sjukhus, vårdboenden, trygghetsboenden, bibliotek och teatrar. 
 
För att hålla kostnaderna och därmed hyran nere ska Hemsös erfarenhet av byggnationer 
användas i projekten. Andra redan genomförda projekt ska kunna återanvändas för att 
spara tid och pengar. Hemsö ger kommunen tillgång till ritningar, kostnader och 
studiebesök på redan genomförda projekt. 

Upphandlingsrättsliga aspekter 
Försäljningarna kommer att ske i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler. Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid 
försäljning av kommunal mark, likaså att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen inte ska sälja fast egendom till ett 
pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 
marknadspriset.  
 
Oberoende värderingar kommer att ske för att säkerställa att affärerna 
sker på marknadsmässiga grunder. 
 
Kommunen och Hemsö är införstådda med att lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU) ska tillämpas avseende kontrakt mellan Parterna som kan anses 
utgöra byggentreprenad enligt LOU. 
 
Upphandlingar görs när kommunen köper in något. Vad gäller försäljning av 
kommunala fastigheter, så tillämpas inte upphandling. Däremot är det viktigt att 
försäljningspriset grundas på en oberoende värdering av fastigheten.  Att hyra en 
fastighet är inte heller upphandlingspliktigt, eftersom man då tillämpar det så kallade 
hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling, 3kap.19§ LOU. Enkelt förklarat kan 
man säga att lagen inte gäller när kommunen hyr lokaler.   

Sammanfattande bedömning och förslag 
Som tidigare nämnts är bakgrunden till förslaget de stora investeringsbehov som finns i 
kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det 
råder ett hårt tryck på kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att 
kommunen behöver hjälp för att klara att genomföra nödvändiga investeringar inom 
rimlig tid. 
 
Hemsö är en aktör med mycket stor fastighetsportfölj och för långsiktigt ägande.  
Bolagets omfattande erfarenhet av byggande av samhällsfastigheter med 
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konceptlösningar är en fördel då tidigare projekterfarenheter kan utnyttjas och på så vis 
hålla nere produktionskostnaderna och således de framtida hyrorna.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att samverkansavtalet bör godkännas. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk Stadsutvecklare 

Skickas till 
Hemsö 
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Detta SAMVERKANSAVTAL ("Avtalet") har nedan angivet datum träffats mellan:

(1) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, ("Kommunen"); och

(2) Hemsö Fastighets Ä8, org.nr 556179-8169, ("Hemsö").

Kommunen och Hemsö benämns nedan var för sig "Payt" och tillsammans "Parterna"

BAKGRUND

A, Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslåin. Kommunen står inftir stora
investeringar de närmaste åren i nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler samt
infrastruktur etc. Med anledning av detta har Kommunen och Hemsö kommit överens om
att Hemsö ska bidra till Kommunens expansion genom att langsiktigt äga, utveckla,
förvalta och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat pä attäga, fcirvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland
och Tyskland. Beståndet uppgår idag till ca 55 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är

Tredje AP-fonden.

B

C. Parterna har fcirt diskussioner om fastighetsförvärv, markanvisningar och
samverkansprojekt och kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i
Uddevalla.

DEFINITIONER

"Avrop 1" definieras i punkt 2.I(a).

"Avrop 2" definieras i punkt 2.1(b).

"Avsiktsftirkla rin gen" definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt.

"Avtalet" avser detta samverkansavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda ändringar
av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.2.

"Ekonomisk Ram" definieras i punkt 2.1(b).

"Erforderliga beslut inom kommunen" avser kommunens för var tid gällande
beslutsordning.

"Färdigställandet" definieras i punkt 2.1(0.

"Förstudiefasen" definieras i punkt 2.1(b).

"Genomftirandefasen" defi nieras i punkt 2.1 (e).

"Hemsö" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Initial Analys" definieras i punkt 2.1(a).
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2.r

"Kommunen" definieras i inledningen till detta Avtal

"Parterna" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Planeringsfasen" definieras i punkt 2.1(d).

"Programfasen" definieras i punkt 2.1(c).

"Styrgruppen" definieras i punkt 4.1.

övnncnrpANDE oM pÄRTERNAS SAMVERKAN

Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för nuvarande och kommande
gemensamma projekt (ny- och ombyggnation) enligt vad som följer av denna punkt 2.

Samverkansmodellen rir indelad i olika faser i enlighet med den schematiska bild som
framgår av Bilaga I och niirmare beskrivs nedan.

(a) "Initial Analys" avser det inledande steget i Parternas gemensamma projekt. Båda
Parler har möjlighet att initiera ett om- och/eller nybyggnadsprojekt inom
Uddevalla kommun och därmed starta den Initiala Analysen. Partema ska i den

Initiala Analysen bedöma forutsättningarna för projektet och om projektet ska
utredas ytterligare. Om båda Parter finner det initierade projektet intressant, ska
Parlerna inom ramen för den Initiala Analysen i samråd bland annat ta fram en

förstudiebudget som ska beslutas skriftligen av Styrgruppen och godkännas via
Erforderliga beslut inom kommunen. ("Avrop 1"). För det fall Avrop I ej sker ska
kostnader hänförliga till den Initiala Analysen bäras av respektive Part. Om beslut
om Avrop I fattas inleds Förstudiefasen.

(b) "Förstu diefasen " innefattar framtagande av pro grambudget,
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som
framgår av punkt 5 nedan ("Ekonomisk Ram"). Förstudiefasen inleds efter att
beslut om Avrop I fattas.

Under Förstudiefasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om
förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av parterna parallellt initierar en
detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till
kommunledningskontoret som dåirefter bereder ärendet rörande planbesked.
Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera föruts?ittningarna för en

framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken ska göras i enlighet med
de principer som framgår av punkt 7 nedan. Sådant avtal ska, i förekommande fall,
vara villkorat av exempelvis en lagakraftvunnen detaljplan. Parterna är överens om
att beslut under Förstudiefasen ska vävas in i kommunens befintliga besluts- och
organis ationsprocess.

Under Förstudiefasen ska Parterna vidare reglera kostnaderna för planprocessen
och, i fiirekommande fall, ingå plankostnadsavtal.

Parterna ska under Förstudiefasen ta fram en Ekonomisk Ram för projektet i
enlighet med det exempel som framgår av Bilaga2. Den Ekonomiska Ramen ska
innehålla uppskattade uppgifter om samtliga projektrelaterade kostnader, inklusive
en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en budgetreserv. Budgetreserven ska
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(c)

(d)

innefatta oförutsedda kostnader under det fortsatta arbetet med projektet. Patlerna
ska verka för att den Ekonomiska Ramen hålls. För det fall att någon kostnadspost
överskrids så ska Parterna i god samverkansanda verka för att någon annan post

sänks i motsvarande mån. Om detta inte är möjligt ska Parterna gemensamt besluta
om att budgetreserven får användas.

Pafterna är överens om att beslut under förstudiefasen ska vävas in i Kommunens
befintliga besluts- och organisationsprocess. Om Parterna under Förstudiefasen
beslutar att inte gå vidare med projektet ska Parterna undersöka möjligheten till att
ta ett omtag avseende projektet, alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska

ske enligt punkt 6 nedan.

Om parterna kommer överens om indikativ hyresnivå och den Ekonomiska
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan ska Parterna fatta
beslut om "Avrop 2" varpä Programfasen inleds, se bilaga 1.

"Programfasen" avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit
föremål för samråd. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav
på projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas ett
hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den Ekonomiska Ramen
och punkt 5 nedan.

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya
uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den

Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed
fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet med
punkt 5.1 (c) (ii) nedan.

Pro gramfasen omfattar dessutom eventuell a m arkförviirv/upplåtelser som kan
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska forst godkännas av rätt
instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning samt

vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft samt
att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen ska
sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i
kommunfullmäktige. Pafterna ska arbeta utifrån en "full transparens"-princip med
en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.

Om Partema under Programfasen beslutar att inte gå vidare med projektet ska
Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende projektet, alternativt
att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 6 nedan.

Programfasen övergår till Planeringsfasen i samband med att Parterna ingår ett
hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för projektets genomförande.

"Planeringsfasen" följer efter Programfasen. Under denna fas ska Hemsö tafran
projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. Det
noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med
synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana projekthandlingar.
Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga entreprenader enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt därefter ingå entreprenadavtal.
Kommunen är upphandlande myndighet och åir även den part som kommer altfatla
tilldelningsbeslutet. Kommunen ska upphandla entreprenaden i nära samarbete
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2.2

2.3

3.

med Hemsö. Hemsö ansvarar för att ta fram administrativa föreskrifter (AF)
upphandlingsftjreskrifter (AFB), inkluderande bl.a. obligatoriska krav ("skakrav")
i nära samarbete med Kommunen. Hemsö ansvarar för att ta fram och
tillhandahålla övriga handlingar (inkl. proj ekthandlingar) och kontraktsvillkor.

(e) "Genomftirandefasen" inleds när entreprenadavtal är tecknat.
Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal och
entreprenadavtal efterföljs,harrtera löpande frågor med anledning av byggnation
samt ÄTA-arbeten. Hemsö ansvarar för att tillse att byggnationen sker i enlighet
med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är f;irdigställd och
slutbesiktigad avslutas projektet genom fiirdigställande.

(0 "Färdigställandet" avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i ett projekt
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering av
ÄTA-arbeten enligt punkt 5.1 (c) (ii) samt tillse att överlämning sker från
entreprenören till Hemsö såsom fastighetsägare och Kommunen såsom
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt.

Om Parterna beslutar om att uppföra en byggnad som liknar en byggnad som Parterna
tidigare har uppfört eller i övrigt identifierat, så kan samverkansmodellen kortas ner och
anpassas för det aktuella objektet. Den totala projekttiden kan till exempel kortas ner
genom att den Initiala Analysen utgår och att Parterna istället inleder direkt med
Förstudiefasen. Utöver det faktum att den totala projekttiden kan kortas ner åir Parterna
överens om att byggnadens tekniska kvalitet kommer attvarabestämd med utgångspunkt i
det valda objektet, dock att mindre ändringar kan komma att göras inom ramen för
projektet.

Utöver vad som framgår av punkt 2.2 ovan är Parterna överens om att Styrgruppen via
Erforderliga beslut inom kommunen kan ta fram förslag till beslut att göra avsteg från
ovanstående samverkansmodell när det är erforderligt.

F'ASTIGHETER OCH PROJEKT

3.1 Samverkan och exklusivitet

3.1.1 Parterna är vid ingåendet av detta Avtal överens om att samverka kring utveckling
av samhällsfastigheter i Uddevalla, dels att genom att Hemsös dotterbolag
förvärvar befintliga samhällsfastigheter av Kommunen dels genom att utföra
nybyggnation av lokaler inom nya samhällsfastigheter i enlighet med vad som
framgår av denna punkt 3.

3.1.2 Parterna är överens om att samverka kring utvecklingen av ett antal
samfiillsfastigheter i Uddevalla kommun. Samverkan omfattar följ ande
identifi erade fastigheter och proj ekt:

a) Rotviksbroprojektet

Rotviksbroprojektet omfattar hela eller del av fastigheten Uddevalla Högås
Torp 1:10 och avser förvärv av befintligt äldreboende och förskola
(Kreatören) på fastigheten. Kommunen har identifierat ett behov av att
bygga ut äldreboendet och Pafterna är överens om att det är av yttersta vikt
att denna tillbyggnation startar så snart som möjligt.

{v
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

b) Ljungskileprojektet

Lj ungskileproj ektet omfattar förskola och grundskola i Lj ungskileområdet
i Uddevalla:

Nya Hälle.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Ljungs-Hälle 1:129, 7:288, l:399 och 1:406 och avser byggnation av en ny
förskola. Parterna är överens om att byggnation av denna förskola behöver
inledas så snart som möjligt för att bl.a. möjliggöra ombyggnationen av
Ljungskileskolan.

Ljungskileskolan, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Skälläckeröd 7:6, 7:75, l:40 och Ljungs-Hälle 1:288 och 1:309 och avser
om- och nybyggnation av Ljungskileskolan till en F-9 skola samt
tillhörande idrottshall/idrottshallar. Parterna är överens om att verka för att
framtida om- och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan.

Råssbyn.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Forshälla-
Strand 5:l och avser byggnation av en ny forskola.

Grundskola Ammencis/Skciret, omfattar hela eller delar av fastigheterna
Forshälla-Röd2:12 samt Forshälla-Röd 2:15, och avser byggnation av en

ny F-6 skola samt en idrottshall.

Forshdllaskolan, omfattar hela eller delar av fastigheten Buddeberg 2: I 3

och avser förvärv och utveckling av befintlig grundskola och förskola.

Ovanstående projekt befinner sig i olika faser av Partemas gemensamt
identifierade samverkansmodell som framgår av punkt 2 ovan. Partema ska
gemensam identifiera vilket steg i samverkansmodellen respektive projekt befinner
sig i.

Hemsö har en exklusiv rätt att förhandla villkoren kring förvärv och utveckling av
de fastigheter och proj ekt som omn?imns ovan i punkt 3 .l .2, innebarande att
Kommunen förbinder sig att varken direkt eller indirekt förhandla med någon
annan part avseende de aktuella fastigheterna/projekten. Exklusiviteten avseende

respektive fastighet/projekt gäller, i relation till var och en av
fastigheterna/projekten, fram till det tidigare av att bindande avtal träffas eller
förhandlingar angående den aktuella fastigheten/det aktuella projektet avbryts.

Parternas intention åir att teckna hyresavtal för samtliga fastigheter/projekl i punkt
3.1.2 med Kommunen som hyresgäst i ett långsiktigt hyresförhållande. Kommunen
och Hemsö åir införstådda med att de hyresavtal som innefattar om- till- eller
nybyggnation kan anses utgöra en upphandlingspliktig byggentreprenad enligt
LOU. Parterna ska handla i enlighet med LOU och formema för parternas
tillämpning av LOU ska regleras särskilt för respeklive fastighet/projekt.

Parterna har även möjlighet att fortsatt föra diskussioner för att identifiera andra
potentiellt lämpliga fastigheter och projekt för samhällsservice varpå Partema är /\
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överens om att de principer som beskrivs för samverkan och föruärv av
fastigheterna/projekten i detta samverkansavtal även kan tillämpas på sådana
fastigheter/proj ekt som Pafterna gemensamt identifi erat.

3.2 Allmänt om byggnadsmaterial, miljöcertifiering och standard

Hemsö arbetar utifrån konceptet "Giftfri skola" och "Giftfri förskola" genom medvetna
materialval, exempelvis SundaHus. Pafterna har som målsättning att certifiera alla
nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad Qllivå Silver) eller liknande
certifieringssystem. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående produkter och
material ska motsvara Hemsös standard i andra, liknande, nybyggnadsprojekt.

4. ORGANISATION

4.1 För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp
inrättas ("Styrgruppen"). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från
respektive Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med
Erforderliga beslut inom kommunen inför styrgruppsmöten. Hemsö är dock medveten om
att beslut som fattas av Kommunens representanter i styrgruppen kan komma attvara
bindande för kommunen forst efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Det
noteras att vid avtalets skrivande fattas kommunens politiska beslut i kommunens
styrgrupp for stadsutvecklingsprojektet. Styrgruppens sammanträden ska protokollföras.

4.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är:

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra en
gemensam utveckling av samhällsservice;

(b)

(c)

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna med
anledning av samverkan och affiirsprocess enligt detta Avtal.

Vardera Part ätar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med stöd
av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig atlfatta erforderliga beslut
inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punld 4.2 ovan, dock med
reservation för vad som anges i punkt 4.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet.

Parterna är vidare överens om att särskilda projektgrupper för respektive projekt (eller för
vissa projekt gemensamt) ska tillsättas av Parterna gemensamt eller av Styrgruppen. För
det fall att enighet inte kan uppnås vid beslutsfattande i en projektgrupp, trots upprepade
försök altfattabeslut i viss fråga, ska Part ägarätt att påkalla atlfrägan hänskjuts till
Styrgruppen.

Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tills?itts av Parterna
gemensamt eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under
samverkansprocessen.

Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppernas,
första möte fastställa riktlinjerna ftir besluts- och mandatordning, mötesfrekvens,
formalisering av beslut etc.

att besluta om Avrop I samt Avrop 2;

altfatla beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projekten;

4.3

4.4

4.5

f\

4.6
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HYRESAVTAL

(a) Parterna är överens om att hyran för respektive projekt ska fastställas enligt en

formel innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en
överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för
respektive projekt med nedanstående föfiydliganden.
Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående

kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera:

(i) kostnader för markförvärv;

(iD sanering, rivning och/eller andraätgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex.
kompensatoriska åtgiirder) beroende på aktuell ansvarsfordelning vid
respektive markftirvärv;

(iiD Hemsös projektledningskostnader (såväl interna som externa);

(iv) Hemsös projekteringskostnader som hänför sig till det aktuella projektet
(förstudie, program, planering);

(v) anslutningsavgifterochandramyndighetskostnadersåsom
detaljplanekostnader, exploateringsavgifter, bygglovskostnader och
fönättningskostnader m.m. ;

(vi) försiikring;

(vii) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive fiirdigprojektering *.-.);

(viii) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive fiirdigprojektering
m.m.);

(ix) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

(x) ÄTA (undantaget ÄTA som Hemsö ska svara för enligt punkt (a)(c)(ii)
nedan) och oförutsett; och

(xi) eventuellabidrag.

(b) Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av
Bilaga 2.Häwid noteras att det vid fastställande av procentsats ftjr ett specifikt
objekt ska tas i beaktande bl.a. läge, hyresavtalslängd, marknadsläge,
finansieringskostnader och restvärdesrisk.

(c) Parterna är överens om att bashyran för hyresavtalen inom respektive projekt som
utgångspunkt ska fastställas genom ftiljande två steg.

(D Bashyran ska bestämmas i respektive hyresavtal i samband med
undertecknandet och baseras på det underlag som Parterna gemensamt har
tagit fram under det aktuella projektets process enligt punkterna 2.1(a)-(c)
ovan. Om inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är fiir dyra, och
Hemsö eller Kommunen inte väljer att i förhållande till Kommunen eller
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6.

6.1

Hemsö stå denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling
genomföras eller ett omtag kring det aktuella projektet göras.

(ii) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika
ÄTA-arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i
samband med Färdigställandet enligt punkt 2.1(f) ovan. Parterna är

överens om att ÄTA-arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga
till respektive hyresavtal och innefatta sådana ändringar och tillägg som
görs efter det att hyresavtal har ingåtts. Kostnader för ändringar och tillägg
som görs innan dess ska istället regleras i enlighet med den
samverkansmodell sorn framgär av punkt 2.1 (a)-(d) ovan samt den
Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen fc;r ÄTA-
arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed
vara hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser

oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av
Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark).
Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den

Part som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för
kostnaderna hänförliga till sådant arbete.

KOSTNÄDSFORDELNING

Budget och kostnadsftirdelning

Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom
respektive utvecklingsprojekt enligt detta Avtal (se närmare i punkt 2 ovan och
Bilagal).

Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2
ovan ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som

ska utföra den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Paft baserat på
överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska
ekonomisk reglering Partema emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av
upplupna kostnader.

Om ett Projekt av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar
eller av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens
om att i största möjliga mån forsöka ta ett omtag kring det aktuella projektet. För
det fall Kommunen ändock väljer att avbrytaprojektet ska Kommunen, mot att
Kommunen erhåller rätten till samtliga framtagnahandlingar, svara för Hemsös
externa kostnader (krona för krona) hänförliga till projektet, inklusive men inte
begriinsat till kostnader för sådana icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har
godkänts genom Avrop 1 respektive Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal
och/eller genom annan särskild överenskommelse mellan Partema. Hemsö ska
dock svara för sina egna projektledningskostnader, varmed avses kostnader ftir
Hemsös personal alternativt kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av
externa konsulter. För undvikande av oklarhet kan Hemsös interna
projektledningskostnader således inte komma att bli föremål för
kostnadsfördelning enligt detta Avtal for det fall att ett projekt avbryts.

6.1.1

6.1.2

6.1.3
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6.1.4 För det fall att Hemsö väljer att avbryta projektet eller av någon anledning väljer
att inte göra ett omtag kring projektet i enlighet med vad som framgår av punkt
6.1.3 ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 6.1 .3, Hemsö svara för
samtliga kostnader med anledning därav.

6.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 6 har Parterna inte
rätt att framställa några krav pävarandra med anledning av att ett projekt avbryts
Dock kan ersättningsrätt för respektive part föreligga om bindande hyresavtal,
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och parl inte fullföljer sina
skyldigheter enligt tecknat avtal.

6.7.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 6.1 .3-6.1 .4 ska gälla
på motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Partemas samarbete med
anledning därav, upphör attgälla (se punkt 10 nedan).

6.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av projekt/upphörande av
Avtalet

För det fall Parternas samverkan kring ett objekt och/eller projekt avbryts i förtid och/eller
detta Avtal upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnadema för framtagandet
av handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att
samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna
bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av missförstånd;
för de fall Kommunen ersätter Hemsö i enlighet med punkt 6.1.3 ska Kommunen erhålla
äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att båda Parter ska ha rdtt aII
använda samtliga handlingar som har tagits fram inom ramen för ett projekt.

VÄRDERING AV MARK OCH BYGGNADER

7.1 Förvärvabefintligabebyggdasamhällsfastigheter

7 .l.l Köpeskillingen ftir Hemsös forvärv av befintliga samhällsfastigheter ska baseras på
en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag
och instruklion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska

handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska
ramen. Utsett värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som
Hemsö avser genomföra i samråd med Kommunen.

7.1.2 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger

endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden for sådan

värdering.

7.2 Förvärv av obebyggda samhällsfastigheter

Köpeskillingen ftir Hemsös förvärv av obebyggda samhällsfastigheter ska baseras
på en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna.
Underlag och instruktion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna
och ska handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den
Ekonomiska ramen.

7

7.2.1

0.,

lt



l0(13)

7.2.2

7.2.3

Utsett viirderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark exklusive
friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelftirvaring och förråd.
Värdebedömningen fcir byggrätten ska utgå från ett scenario diir detaljplanen är
antagen vid värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att
byggnation skulle kunna påbörjas vid värdetidpunkten. Vid värdering av mark för
skoländamål ärParterna dessutom överens om att hänsyn skatas till rådande
skolpeng.

8.

8.1

Om den oberoende våirderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger
endera Part riitt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden fcir sådan
värdering.

övnnr,ÅTELSEFöRBUD

För det fall att Hemsö önskar avyttra direkt eller indirekt, något objekt som omfattas av
detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha en förköpsrätt avseende sådant
objekt. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 8 innebär att Hemsö endast har rätt att
avyttra ett objekt till en tredje part om Hemsö (i) har erbjudit Kommunen att förvåirva det
aktuella objektet, samt (ii) att Kommunen avböjer ett sådant erbjudande.

Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 8.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förviirvet. Om Kommunen
önskar förvärva det aktuella objektet till angivet pris och övriga angivna villkor, ska
Kommunen inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underätta Hemsö
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva det
aktuella objektet.

Priset för det aktuella objektet ska motsvara det högsta budet som Hemsö erhållit från en
tredje part avseende objektet. Om Hemsö inte erhållit något bud ska en oberoende
värdering tas fram av Hemsö och som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den
oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Partrctt
att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt
av de genomförda värderingarna.

Hemsö äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 8 överlåta ett
objekt till ett av Hemsö helägt dotterbolag, under förutsättning att Hemsös rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.

Förköpsrätten enligt denna punkt 8 ska gälla i tjugofem (25) är eller objektets
hyresavtalslängd från dess att det aktuella objektet f?irdigställdes.

8.2

8.3

8.5

8.4
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9 TIDPLAN

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomftirandet enligt Bilaga 3.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Avtal gäller fran och med dagen för Parternas undertecknande av detta Avtal och till
och med den dag då samtliga samverkansprojekt har fiirdigställts om inte annat framgår
nedan.

Part äger rält att säga upp detta Avtal med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas
samverkan enligt detta Avtal, (ii) endera Part begar ett väsentligt brott mot någon
bestämmelse i detta Avtal, varvid den andre Parten ska ha ratt att säga upp detta Avtal.
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.

11. KONSEI(VENSER AV UPPHORANDE

Om detta Avtal upphör att gälla enligt punkt 10 ovan ska eventuella kostnader som
beslutats om enligt punkt 6 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk motvarandra till följd av Avtalets
upphörande.

t2 VILLKOR

Detta Avtal ftjrutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.

13. MEDDELANDE

13.1 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i)
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet
med denna punkt 13.1 (Meddelanderz). I denna punkt ska "skriftlig" anses innefatta e-mail
men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev levererat personligen
eller skickat med bud eller rekommenderat om mottagandet inte har bekräftats via
motparten enligt punkt 13.2(c) nedan.

Kommunen

Uddevalla kommun
Att. Peter Larsson
Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla
Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 7,45150 Uddevalla
Mail : peter. larsson@uddevalla. se

Hemsö:

Hemsö Fastighets AB
Attn. Anna Marand
Adress (brev): Box24 287, I04 5 1 Stockholm

10.

10.1

10.2

N,

Pt
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13.2

14. övnrcr

14.1

14.2

14.3

15.

Adress (bud): Linnö gatan 2, Stockholm
Mail : anna.marand@hemso. se

Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För
det fall en Parl inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget:

(a) om levererat personligen eller skickat med välrenommerad budfirma (med erhållet
leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00
en vardag och i annat fall nästkommande vardag;

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begiirt
leveranskvitto; eller

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat
utvisande att sändningen har gått igenom.

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas eller pantsättas utan
motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet noteras dock att Hemsö, vid
eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda dotterbolag som köpare av
sådan fastighet under förutsättning att Hemsö lämnar erforderlig säkerhet i samband med
sådan anvisning.

Tillägg till och ändringar i detta Avtal ska vara skriftliga och behörigen undertecknade av
Parterna för att bli gällande.

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt detta Avtal inte innebär
tillskapandet av ett enkelt bolag.

TVIST

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

/\/tv
Pt
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Partematagitvar sitt.

Ort:
Datum

IIDDEVALLA KOMMLIN

Namn:

Namn

Ort:Stockholm
Datum: 2020- OL - ?n

HEMSO FASTIGHETS AB

Namn:

StVf

e;dg[Pr ill'äliilåi:r
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Rotviksbro

Högås-Torp 1:10

Lantmäteriet; Uddevalla kommun;
Utskriven 2021-07-09

Karta: Högås-Torp 1:10
Fastigheten är markerad med blå linje.
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038 Allmän+Taxering 2021-06-03

Fastighet
Beteckning 
Uddevalla
Högås-Torp 1:10

UUID: 
6527519e-4584-0e9c-e053-7e44ed8fb798

Senaste ändringen i allmänna delen 
2020-01-03

Nyckel: 
140869252

Län- och kommunkod 
1485

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2018-02-23

Distrikt 
Högås 
Socken: Högås

Distriktskod 
109049

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-06-02

Adress

Adress

Högås Torp 118-120 
 451 96 Uddevalla

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6471409.0 306219.8

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 2 7972 kvm 2 7972 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1397 1/1 2009-06-11 09/19131

Uddevalla Kommun

Stadshuset 
451 81 Uddevalla 

Köp (även transportköp): 2009-05-26 
Ingen köpeskilling redovisad.
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Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1
Avtalsservitut
nätstation

2017-07-14 D-2017-00298745:1

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning
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1485K-2018/14.1

1485-95/57.1

1485K-16/134.1

1485K-10/118.1

1485K-09/135.1

1485K-2017/121.3

1485K-2017/121.2

1485K-2017/121.1

1485-90/160.3

1485K-10/9.1

D201700298745:1.1

Rättigheter

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Kraftledning,nätstation

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Beskrivning: Rätt att använda befintlig väg x för utfart, genom högås-torp 1:10 ändras
sträckningen till att istället gälla befintlig väg d-b-c enligt förrättningskarta.

Väg Last Officialservitut

Beskrivning: Rätt att för utfart begagna befintlig väg österut, genom högås-torp 1:10
ändras sträckningen till att istället gälla befintlig väg d-b-c enligt förrättningskarta.

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Beskrivning: Rätt att för utfart använda befintlig väg i sträckningen d-b-c enligt
förrättningskarta.

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Beskrivning: Rätt att för utfart använda befintlig väg i sträckningen a-b-c enligt
förrättningskarta.

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Beskrivning: Rätt att för utfart använda befintlig väg i sträckningen e-d-b-c enligt
förrättningskarta.

Va, fiberkabel Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten-, avlopps-och
dagvattenledningar samt fiberkabel, se beskrivning

Va-ledningar
optokabel

Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Fiberoptisk ledning Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Tele Last Ledningsrätt

Anmärkningar: Ytterligare registerkartor:-8048:15(3),-8048:12,-8153:53dc,-8153:63ba,
08049,08141,08151,08152,08153

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Tele Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Optokabel
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1485K-2019/80 

1485K-2018/14 

1485K-2017/121 

1485K-P10/16

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt

Detaljplan: Högås-torp 1:4 m.fl. 2009-12-09 
Laga kraft:
2010-09-09 
Genomf. start:
2010-09-10 
Genomf. slut:
2015-09-09

1485

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Specialenhet, skolbyggnad (825)

746112-6

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1397 
Uddevalla Kommun
Stadshuset
451 81 Uddevalla

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Taxeringsenhet

Specialenhet, vårdbyggnad (823)

748380-6

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1397 
Uddevalla Kommun
Stadshuset
451 81 Uddevalla

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning Fastighetsreglering 2018-02-15

Ledningsåtgärd 2018-12-19

Ledningsåtgärd 2019-10-15
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Uddevalla Högås-Torp 1:7 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Uddevalla
  0771-63 63 63Telefon:
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FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 

Högås-Torp 1:10 
 

Uddevalla kommun 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Uddevalla Kommun 
 
 genom Jenny Nord. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag inför försäljning.   
 
Värderingsobjekt Högås-Torp 1:10 i Uddevalla kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är april 2021. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 En förutsättning för värderingen är att avtal som finns redovisade i 

bilagd tabell (hyresgästspecifikation) är gällande.   
 
 Värderingen förutsätter att inflyttning sker 2021-10-01.  
  

Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-
kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet i samband med upprättat vär-

deutlåtande 2021-04-13 utförd av Mia Gorusanovic tillsammans 
med representant från säljaren (kommunen). 

 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Uddevalla Kommun  (Org.nr 212000–1397) 
 
Fastighetstyp Äldreboende och förskola. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i Uddevalla kommun. Avståndet till 

centrala Uddevalla är ca 15 km. Gatuadressen är Högås Torp 118 
och 120. 

 
 Näromgivningen utgörs av Rotviksbro handelsområde och jord-

bruksmark. Vissa servicefunktioner och kollektiva kommunikat-
ioner finns inom gångavstånd. Väg 160 nås på nära avstånd. Öster 
om väg 160 ligger Havstensfjorden. 

 

 
 Källa: Eniro 
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Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2010-09-09. Pla-
nen anger bostäder och förskola. Genomförandetiden har gått ut. 

 

  
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 
  m² %  enheter 
Utbildning 1 528 32 1 

Specialboende 3 252 68 1 

Summa 4 780 100 2 

 
 Areauppgifterna härrör från lokalhyreskontrakten. Kontrollmät-

ning har ej utförts. 
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Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 27 792 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar en mindre del av tomten. Den obe-

byggda delen utgörs av gräsmattor, uteplatser, lekplatser, växthus, 
asfalterade parkeringsplatser, asfalterade kör- och upplagsytor 
med mera. Delar av tomten är inhägnad. 

 

  
 
Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med två byggnader. I ena byggna-

den som uppfördes 2012 inryms ett äldreboende och i den andra 
byggnaden som uppfördes 2015 inryms en förskola.  

  
 Äldreboendet 
 Byggnaden är grundlagd på en betongplatta. Fasaderna är klädda 

med en kombination av tegel och fibercementskivor. Fönstren är 
av 3-glastyp i träram med aluminiumklädd utsida. Taket är täckt 
med bandplåt och betongpannor.  
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 Byggnadens uppvärmning sker primärt med solfångare och två 

jordvärmepumpar från 2012 med elpanna för tillskottsvärme. Vär-
men distribueras till radiatorer och värmebatteri i ventilationsag-
gregaten. Byggnaden har två ventilationsaggregat från 2012 med 
värmeåtervinning. Det finns kyla i kök. Det finns ingen komfort-
kyla. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA. Det finns fettav-
skiljare. En hiss finns i byggnaden.  Byggnaden är helsprinklad och 
det finns passagesystem.  
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 Totalt finns det 40 bostadslägenheter fördelat på fyra avdelningar. 
Samtliga lägenheter har tvättmaskin, torktumlare och ett pentry 
med två kokplattor. Väggarna är vitmålade med vävtapet och golv 
belagda med plastmatta. Enligt uppgift har lägenheterna i stort 
sett samma standard och skick.  

 
 
 

  
 
 Gemensamma utrymmen finns i form av gym, tv-rum, matsal, kök 

med mera. Förråd finns till varje lägenhet på vinden. Det finns två 
större uteplatser/balkonger. Sammantaget bedöms byggnaden 
vara i ett gott skick.  
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 Förskolan 
 Byggnaden är grundlagd på en betongplatta. Fasaderna är klädda 

med en kombination av tegel och fibercementskivor. Fönstren är 
av 3-glastyp med träram i aluminiumklädd utsida. Taket är täckt 
med bandplåt.  
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 Byggnadens uppvärmning sker primärt med solfångare och två 

jordvärmepumpar från 2015 med elpanna för tillskottsvärme. Vär-
men når ut i byggnaden med vattenburen värme via golvvärme 
och värmebatteri i ventilationsaggregaten. Byggnaden har ett ven-
tilationsaggregat från 2015 med värmeåtervinning. Det finns kyla i 
kök. Det finns ingen komfortkyla. Det finns ingen hiss. Byggnaden 
är ansluten till nät för el och VA. Det finns fettavskiljare.  
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 Förskolan inrymmer lokaler för förskoleverksamhet. Det finns mat-
sal, kök, personalrum samt lokaler där förskolan bedriver sin dag-
liga undervisning. Totalt finns det sex avdelningar och förskolan 
inrymmer 120 barn. Köket som används för att laga mat till barnen 
är väl utrustat med 3 stora kylrum och en frys. På varje avdelning 
finns ett pentry.   
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 Sammantaget bedöms båda byggnaderna vara i fint skick. Det 
finns parkeringsplatser som täcker det behov som idag finns på 
tomten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen.  
  

Lokaltyp Total Uthyrd Vakant Vakant m-hyra 
  area Area Area Totalt 
  m² m² m² kr/m² kr 
Utbildning 1 528 - 1 528 1 800 2 750 400 

Specialboende 3 252 - 3 252 1 800 5 853 600 

Genomsnitt / Summa 4 780 3 252 1 528 5 631 8 604 000 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år - - 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år - - 

> 10 år 2 100 

Totalt 2 100 
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Vakans / Hyresrisk Inflyttning har redan skett men värderingen förutsätter inflyttning 
2021-10-01.   

 
 Den långsiktiga hyresrisken är beaktad vid bedömning av avkast-

ningskravet.  
 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och föregående års faktiska utfall och avser kost-
nader som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Kostnaderna bedöms komma att ut-
vecklas med inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabel-
len. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 
Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Övr. 
  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² 
Utbildning 310 474 30 200 80 

Specialboende 310 1 008 30 200 80 

Genomsnitt/Summa 310 1 482 30 200 80 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Värderingsobjektet är taxerat med typkod 825 (specialenhet, skol-

byggnad) och saknar därför taxeringsvärde och är skattebefriad. 
 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     
  kr/m² kr  
Aktuell hyra 507 2 423 874 

Drift & underhåll -310 -1 481 800 

Fastighetsskatt - - 

Driftnetto år 1 (helår) 197 942 074 

Driftnetto, normaliserat 1 490 7 122 200 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 
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VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 
 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Pandemin har satt ett djupt avtryck i den globala ekonomin. Den 

första vågen av smittspridningen ledde till en bred nedgång i 
svensk produktion medan den andra vågen främst påverkade ho-
tell- och restaurangnäringen. 

 

 
  
 För såväl den svenska som för den globala återhämtningen är det 

viktigt att vaccineringen nu minskar smittspridningen och hindrar 
uppkomsten av nya virusmutationer, och ju tidigare regeringar kan 
lätta på restriktionerna i samhället desto snabbare kan återhämt-
ningen ske. För att ge stöd till den svenska utvecklingen valde Riks-
banken i februari att låta reporäntan vara oförändrad på 0 % samt 
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att de fortsätter att köpa tillgångar om 700 miljarder för att möj-
liggöra de stödprogram som lanserades 2020. Konsekvenserna av 
krisen kommer dock att finnas kvar en lång tid framöver i form av 
högre statsskulder i flertalet länder, hög arbetslöshet, högt skuld-
satta företag och ett tryck på strukturomvandling i ekonomin.  

  
 Bostadsmarknaden har stått emot krisen bra med stigande bo-

stadspriser. Högre bostadspriser har även noterats i flera andra 
länder. Ökat distansarbete har sannolikt inneburit att fler är villiga 
att öka sin boendekostnad för att få mer bostadsyta och efterfrå-
gan på fritidshus har ökat kraftig till följd av minskat resande. Även 
om hushållens disponibla inkomster har minskat, har bostadsinve-
steringarna gynnats av lågt ränteläge och av hushållens finansiella 
förmögenhet som har utvecklats positivt. 

 
 Aktiepriserna har fortsatt att stiga under 2021, dock råder stora 

skillnader mellan olika sektorer. Nedan illustreras ett index för fas-
tighetsbolagen jämfört med de trettio bolag med störst omsätt-
ning på Stockholmsbörsen de senaste 12 månaderna. 

 

 
 
Statsobligationsräntorna är fortsatt låga vilket tyder på att mark-
nadsaktörerna förväntar sig att styrräntorna ska förbli låga under 
en lång tid framöver. 
 

Fastighetsmarknaden Trots pandemin har aktiviteten på transaktionsmarknaden varit 
stor och under det första kvartalet 2021 omsattes fastigheter för 
ett värde om ca 37 miljarder kr.  

 
Tillgången till kapital är god och förnärvarande finns det fler kö-
pare än säljare på marknaden. Intresset är störst bostäder, sam-
hällsfastigheter och logistik. Även om intresset för hotell och köp-
centrum minskat har ett antal transaktioner inom segmenten ändå 
ägt rum under pandemin. 
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Framöver kommer vi sannolikt se en ännu större prisskillnad mel-
lan primära och sekundära delmarknader. Konjunkturnedgången 
bedöms ha slagit hårdast mot hotell- och handelsfastigheter (ej 
livsmedel). Samhällsfastigheter och bostadshyresfastigheter har 
däremot utvecklats positivt under det senaste året. 
 

 KPI steg med 0,3 % oktober 2020 vilket medför att merparten av 
lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 

 
Hyresmarknaden Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 

särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten stannat av. Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter mo-
derna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med 
bra kollektivtrafik. Vakanserna finns främst i det äldre kontorsbe-
ståndet som har tappat i attraktionskraft. Företagen tar tid på sig 
att utvärdera lokalbehoven vilket resulterat i att uthyrningsproces-
ser numera tar längre tid och flera pågående hyresförhandlingar 
har pausats och skjutits fram i tiden. 

 
Butikshyresnivåerna är pressade och vakanserna ökar. Många bu-
tiker har svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning. 
Livsmedelshandeln och viss lågprishandel uppvisar dock god för-
säljning och utgör därmed ett undantag.  
 

                                            E-handelns expansion har medfört en stor efterfrågan på moderna 
logistiklokaler och segmentet har under de senaste åren uppvisat 
en stark hyresutveckling. Under senare tid ser vi en tudelad hyres-
utveckling för såväl industri-, lager och logistiklokaler där den mat-
tats av i vissa regioner men är fortsatt stark i andra.  

 
 Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2020 

uppgick till 1,9 %. 
 
Samhällsfastigheter Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet tillövervä-

gande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för sam-
hällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på van-
liga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser, och 
statliga myndigheter. 

 
 Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – 

särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresav-
talen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det 
geografiska läget en mer underordnad roll än vid andra typer av 
fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade intres-
set för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastningskra-
ven gradvis har sjunkit. 
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Med en växande befolkning och i takt med att vi lever längre, ökar 
behovet av olika typer av vårdboenden. Men en växande befolk-
ning innebär också att behovet av fler skolor och förskolor ökar.  

 
Stora ägare av samhällsfastigheter är institutioner som exempelvis 
Hemsö, Intea, Vacse och Stenvalvet, men under 2020 har de pri-
vata aktörerna stått för 80 % av omsättningen av samhällsfastig-
heter. Intresset bland utländska investerare har under senare tid 
ökat, dock kommer stor andel av de utländska investerarna från 
övriga Norden. 
 
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda 
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden 
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av 
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, 
och säkerhet m.m. I annat fall kan risk finnas för kostsamma om-
byggnader eller hot om nedläggningar.  

 
Under pandemin ökade intresset ytterligare för samhällsfastig-
heter och i fjol omsattes samhällsfastigheter till ett värde av ca 40 
miljarder kr vilket motsvarade drygt 19 % av den totala transakt-
ionsvolymen.  

 
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direktav-
kastingskraven. Moderna fastigheter belägna i storstads-regioner, 
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med åter-
stående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objek-
ten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 4,0-4,5 %, 
och även under 4,0 % i vissa fall.  

 
Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen 

för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver. 
Idag utgör 5 % av befolkningen av personer äldre än 80 år och SCB 
räknar med att motsvarande andel 2050 uppgår till 9 %. 
 
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kom-
muner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är 
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt ne-
kades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på 
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att 
hitta en plats inom tre månader. 
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En stor andel av det befintliga beståndet utgörs av äldreboenden 
uppförda under 1960- och 70-talet. Byggnaderna uppförda under 
denna tidsperiod har ofta ett gott läge inom kommunen men är 
ineffektivt byggda med stor andel gemensamma utrymmen och 
kringytor.  
 
Vård- och omsorgsbolag hyr normalt lokaler för äldreboenden från 
kommunala eller privata fastighetsbolag, och vård- och omsorgs-
bolagen hyr i sin tur ut de enskilda lägenheterna till de boende 
(enligt bruksvärdesprincipen på hyresmarknaden). Hyran som 
vårdbolaget betalar till fastighetsägaren utgörs dels av de boendes 
hyror men även av kommunala bidrag. Några av de större aktö-
rerna på marknaden är Ambea och Attendo.  
 
Vårdoperatören/förstahandshyresgästen får betalt per så kallat 
vårddygn och det är därför är hyreskostnaden per vårddygn ett 
lika relevant mått för dem som kvadratmeterhyran. Det är dock 
som nämnt många av dessa boenden som är kombinerade med 
andra verksamheter, vilket ändå kan göra det svårt att bryta ut hy-
resvärdet för själva vårdboendet. 
 
Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt 
trygghetsboende, som trädde i laga kraft april 2019. Den nya bo-
endeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för äldre-
boende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i ge-
mensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850 
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boende-
formen.  

Marknad avseende 
värderingsobjektet Hyresnivåerna för förskola och äldreboende i moderna byggnader 

i bedöms ligga i intervallet 1 600 – 2 200 kr/kvm (exkl värme och 
fastighetsskatt). Direktavkastningskraven för samhällsfastigheter i 
bedöms ligga i intervallet 3,25 – 5,00 %. 
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 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp som bedöms vara jämförbara med värde-

ringsobjektet. 
  
Kommun Fastighet TR Huvudsaklig LOA Datum Köpeskilling Dir.avk Köpare Anm. 

      användning m²   Tkr kr/kvm Nedre Övre     

Huddinge Medicinaren 22 TR Vård & Omsorg 9 860 2021-02 408 000 41 379 3,25   Estea   

Borås 

Regulus 38, Vess-
lan 4, Kassakvit-
tot 3 & 4, 
Agamemnon X   Vård & Omsorg 6 616 2020-12 221 500 33 479 4,50 5,00 

Estea Om-
sorgsfas-
tigheter   

Stockholm Godsvagnen 13   Förskola 1 173 2020-12 72 000 61 381 3,50 3,75 Vacse   

Solna Kasernen 8   Vård 7 100 2020-12 714 000 100 563 3,50   Alecta   

Nacka, Öster-
sund 

Söder 1:13 (del 
av) & Hasselud-
den 1:79   Äldreboende 10 200 2020-11 470 000 46 078     SBB 1 

Upplands-Bro 
Kungsängens-
Tibble 25:1   Förskola 1 241 2020-11 40 000 32 232 4,60   Genova 2 

Sigtuna, 
Helsingborg, 
Alingsås, Sim-
rishamn, Sunne 5 Fastigheter   Vård & Omsorg 13 000 2020-11 415 000 31 923     

Estea Om-
sorgsfas-
tigheter   

Kungsbacka Må 2:210   Vård & Omsorg 1 503 2020-10     4,80 5,20 

Skandia 
Fastig-
heter 3 

Trelleborg Vallgraven 2   Äldreboende, häkte 7 850 2020-10 216 000 27 516 4,50   SBB 4 

Svedala Värby 61:565   Vårdcentral 1 185 2020-09 475 000 32 732 4,35   Brinova 5 

Helsingborg kvarteret Gåsen   Äldreboende 4 100 2020-07 202 000 49 268     Folksam   

Alingsås Brogården 15   Äldreboende 5 300 2020-07 260 000 49 056     

Northern 
Horizon 
Capital   

Borlänge Gyllehemmet 2   Äldreboende, trygghetsboende, förskola 7 650 2020-06 335 000 43 791 4,60   SBB   

Orust Henån 1:411   Äldreboende, vårdcentral 4 300 2020-06 200 000 46 512     

One Pub-
licus Fas-
tighets AB   

Borås Saturnus 14   Vård 9 086 2020-01 188 000 20 691 4,70 4,80 
Offentliga 
Hus   

Göteborg Kviberg 29:40   Vård & Omsorg 5 000 2019-12 290 000 58 000 3,80-3,90   Altura   

Österåker Näs 7:7   Vård & Omsorg 4 639 2019-06 222 500 47 963 3,70   Heba 6 

 
 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Pris avser två äldreboenden i Nacka och Östersund, färdigställda 2022, totalt 140 platser. 
2) Nyrenoverad förskola. 
3) Pris avser två skolor och en vårdfastighet i Kungsbacka. 
4) Äldreboende och Trelleborgs häkte.  
5) Pris avser fem fastigheter i Svedala, bostäder, vårdcentral och sporthall. 
6) Köpeskilling bedömd av Datscha. 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan 20 700 och 100 600 kr/kvm med 
ett medeltal kring 45 000 kr/kvm. Direktavkastningarna bedöms 
ligga mellan 3,25 och 5,50 %.  

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 
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 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektet har ett gott läge i kommunen med anpassade 

lokaler för både äldreboende och förskola.  
 
 Hyresnivån 1400 kr/kvm anses vara låg. Avtalstiden sträcker sig till 

2041. En marknadshyra om 1800 kr/kvm har ansatts efter avtalsti-
dens utgång.  

 
 Lokalhyresgästerna är att betrakta som säkra och är verksamma i 

en bransch som bedöms ha låg risk. 
 
 Byggnadens underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder behöver vidtagas under den närmsta framtiden. 
 
 Värderingsobjektet bedöms ha en outnyttjad byggrätt för 1433 

kvm BTA lokaler för äldreboende. Ett ortsprismaterial indikerar att 
marknadsvärdet av denna är ca 2,9 Mkr, motsvarande 2 000 
kr/kvm BTA. 

 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag. Sammantaget innebär värderingsobjektets kon-
traktsstruktur med långa och förhållandevis riskfria hyreskontrakt 
och inga vakanser att det är mycket attraktivt på marknaden. För-
säljningstiden bedöms vara relativt kort. 

 
 Vid bedömning av marknadsvärdet ger den låga hyresnivån nyck-

eltal som försvårar jämförelse med andra försäljningar. Givet hy-
resnivån indikerar ovanstående på att direktavkastningskravet för 
värderingsobjektet bör ligga i intervallet 3,75 – 4,25 % och värdet i 
intervallet 34 000 – 38 000 kr/kvm. 

 
 

 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 
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Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     
      
Direktavkastning restvärde 4,00 % 

- Utbildning 4,00 % 

- Specialboende 4,00 % 

Kalkylränta på totalt kapital     

- avseende driftnetton, snitt 4,36 % 

- avseende restvärde 6,07 % 

Inflation/KPI: 1,5% 2021, och därefter 2% per år.   

Kalkylperiod: Cirka 25 år (2021-04-22 - 2045-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Då värderingsobjektet har förhållandevis långa hyreskontrakt med 

hyresgäster som bedöms som relativt säkra betalare, har det be-
dömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för driftnet-
ton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållandevis säkra 
hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till belåning som 
detta medför bedöms kalkylräntan under kontraktsperioden till 
4,0 %. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
Värdetillägg Ett värdetillägg om 2,9 Mkr görs för outnyttjad byggrätt. 
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     
      
Marknadsvärde 168 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 67 930 559 kr 

- Nuvärde av driftnetton 97 381 234 kr 

- Värdetillägg/avdrag 2 900 000 kr 

Direktavkastning, år 1 0,56 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 4,00 % 

Värde kr/m² 35 146 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde -   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 



Högås-Torp 1:10 21(22) 
Uddevalla kommun 

 

 

 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-
ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 

 

  
 
Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 

har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   9 751 6 

Vakansgrad %-enheter 10   -20 969 -12 

Drift & underhåll % 10   -4 143 -2 

Inflation %-enheter 1   37 303 22 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -34 603 -21 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   57 960 34 
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MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Högås-Torp 1:10 i Uddevalla kom-

mun bedöms vid värdetidpunkten 2021-04-22 till: 
 

Etthundrasextioåtta miljoner kronor 
[ 168 000 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 
 
 
 
Göteborg 2021-04-22 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Mia Gorusanovic    Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör    Civilingenjör 
 
 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Kartor 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2021 del 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
Bedömd helårsinflation   1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kr/m² 2021                                                   

Hyror, lokaler 1 400 4 657 6 792 6 928 7 067 7 208 7 352 7 499 7 649 7 802 7 958 8 118 8 280 8 445 8 614 8 787 8 962 9 142 9 324 9 511 9 701 10 608 12 977 13 236 13 501 13 771 

Vakans/hyresrisk, lokaler -893 -2 970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Effektiv hyra 507 1 687 6 792 6 928 7 067 7 208 7 352 7 499 7 649 7 802 7 958 8 118 8 280 8 445 8 614 8 787 8 962 9 142 9 324 9 511 9 701 10 608 12 977 13 236 13 501 13 771 
                                                      

Drift & Löpande underhåll -230 -765 -1 116 -1 138 -1 161 -1 184 -1 208 -1 232 -1 257 -1 282 -1 307 -1 334 -1 360 -1 387 -1 415 -1 444 -1 472 -1 502 -1 532 -1 563 -1 594 -1 626 -1 658 -1 691 -1 725 -1 760 

Periodiskt underhåll -80 -266 -388 -396 -404 -412 -420 -429 -437 -446 -455 -464 -473 -483 -492 -502 -512 -522 -533 -543 -554 -565 -577 -588 -600 -612 

Kostnader -310 -1 031 -1 504 -1 534 -1 565 -1 596 -1 628 -1 661 -1 694 -1 728 -1 762 -1 797 -1 833 -1 870 -1 907 -1 946 -1 985 -2 024 -2 065 -2 106 -2 148 -2 191 -2 235 -2 280 -2 325 -2 372 
                                                      

Driftnetto 197 656 5 288 5 394 5 502 5 612 5 724 5 839 5 956 6 075 6 196 6 320 6 446 6 575 6 707 6 841 6 978 7 117 7 260 7 405 7 553 8 417 10 742 10 957 11 176 11 399 
                                                      

 

 

Kalkylresultat 
Värdetidpunkt 2021-04-22 (kalkylstart 2021-04-22) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         97 381   

Nuvärde av restvärde (tkr)         67 931   

Värdetillägg för Byggrätt äldreboende, (2000kr/kvm BTA) (tkr)   2 900   

SUMMA (tkr)         168 212   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       168 000   
              

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   5 210   Restvärde kalkylslut (tkr) 290 686 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   7 122         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   4,36         

Kalkylränta restvärde (%)   6,07   Marknadsvärde kr/m² 35 146 

Direktavkastning, initial, %   3,16   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) - 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 4,00     
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   
  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   
    m²   kr kr/m² index/%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 
Förskola (Uddevalla kommun) Skola 1 528 41-09-30 2 139 200 1 400  100   -   -     2 750 400 1 800   2 750 400 1 800 - 

Äldreboende (Uddevalla kommun) Äldreboende 3 252 41-09-30 4 552 800 1 400  100   -   -     5 853 600 1 800   5 853 600 1 800 - 

Summor / Genomsnitt   4 780   6 692 000 1 400     -   -     8 604 000 1 800   8 604 000 1 800   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30  Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-695 693 
Epost:  cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Hyreskontrakt för förskolan Kreatören, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är förskolan Kreatören.  
 
Förskolan Kreatören som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1528 kvm i två plan, 
och är dimensionerad för 120 barn. Hyreskostnad: 2 139 200 kr. 
 
Hyreskontraktet inkluderas av särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  
Hyreskostnaden för befintliga byggnader är angiven i Hyreskontraktet. 
 
Hyresperioden är satt från 2022-01-05 - - 2042-01-04, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2022-01-05.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
Bilaga B1  Hyreskontrakt, Kreatören signerat av Hemsö 
Bilaga B2  Särskilda bestämmelser 
Bilaga B3.1 Ritning plan 1 
Bilaga B3.2  Ritning plan 2 
Bilaga B4  Gränsdragningslista Skola 
Bilaga B5  Gränsdragningslista SBA 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Kreatörens hyreskontrakt med inkluderade bilagor. 
 
att godkänna hyreskontraktets årskostnad: 2 139 200 kr 
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Peter Larsson Maria Jacobsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 
Hemsö fastigheter AB 



















































                                  Förtydligande till tjänsteskrivelsen  

 

Cecilia Friberg  2021-09-20 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

ang Kreatörens förskola och Rotviksbro äldreboende inkl tillbyggnader. 

 

Kreatörens förskola Areal:   1528 kvm  

internhyra/ subventionerad hyra:  1 533 000 kr 

  Kommunens beräknade hyreskostnad:  1 974 000 kr 

  Hemsö hyreskontrakt:  2 139 200 kr 

 

Rotviksbro äldreboende befintlig byggnad      Areal:   3252 kvm 

  internhyra/ subventionerad hyra:  2 725 000 kr 

  Kommunens beräknade hyreskostnad:  4 467 000 kr 

  Hemsö hyreskontrakt:  4 552 800 kr 

 

Rotviksbros äldreboende tillbyggnad inkl hemtjänstlokal     Areal: 2030 kvm 

  Hemsö hyreskontrakt:  4 770 800 kr 

 

Beräknad årskostnad för alla byggnaderna  11 462 500 kr 

Total arealen:     6810 kvm 

Kvadratmeterpris     1683 kr/kvm 

       

I hyran ingår El, värme, varmvatten, ventilation, centraldammsugare och vinterträdgård.  

 FörbrukningsEL ingår ej, kommunen får ta eget abonnemang. 

 Lås och trygghetslarm ingår ej, kommunen vill koppla in eget. 

 Sophantering ingår ej, kommunen har eget abonnemang. 

 Måltidsservice önskar byta vitvarorna och fettavskiljare själva, därför ingår dessa ej. 

 Snöröjning o sandning ingår, men ej på de mindre gångarna i ”trädgården”. 

 Lokalvården ingår ej, kommunens eget val. 

 Hemtjänsten vill ha el-laddnings stolpar på parkeringsplatserna, eget avtal med 

Uddevalla Energi. Hemsö förbereder med kabel och fäste till stolparna när de 

anlägger parkeringen. 
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Handläggare 
Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-695 693 
Epost:  cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är äldreboendet Rotviksbro. 
 
Äldreboendet Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 3252 kvm i två 
plan, och är dimensionerad för 40 boenderum. Hyreskostnad gällande för befintliga 
byggnader: 4 552 800 kr. 
 
Tillbyggnaderna på Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 2030 kvm i 
två plan och är dimensionerad för 20 boenderum, hemtjänstlokal och byggnad för 
reservaggregat för el.  
Hyreskostnad för tre tillbyggnader beräknas till 4 770 500 kr i hyrestrappan, se bilaga 
A1.1. Snittpriset är 1683 kr/kvm för både befintliga och nya byggnader. 
 
Hyreskontraktet kommer ligga till grund för hyresnivån för tillbyggnaderna som skall 
byggas. Avsteg har gjorts från samverkansavtalet och i stället regleras samtliga 
kostnader utifrån en förut bestämd projektbudget. Hyrestrappan och dess belopp är 
Hemsös tidiga bedömning och målsättning för hyresnivån.  
Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenad-
kostnaden är upphandlad enligt LOU och tillkommande ÄTOR är definierade. 
Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalen i senare skede.  
 
Hyresperioden är satt från 2022-01-01 - - 2041-12-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförande för 
tillbyggnaderna. Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall 
samarbeta under upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
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I hyreskontraktet finns särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2022-01-01.  
 
Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och undertecknar tilldelningskontrakt tillsammans med 
entreprenör. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Bilaga A1,  Hyreskontrakt, Rotviksbro signerat av Hemsö 
Bilaga A1.1  Hyrestrappan 
Bilaga A2  Särskilda bestämmelser 
Bilaga A3.1  Ritning plan 1 
Bilaga A3.2  Ritning plan 2 
Bilaga A4  Gränsdragningslista Äldreboende 
Bilaga A5  Gränsdragningslista SBA 
Bilaga A6  Projektgenomförande – Tillbyggnader 

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet med inkluderade bilagor. 
 
att godkänna hyreskostnaden för befintliga byggnader: 4 552 800 kr. 
 
att Cecilia Friberg godkänns som kommunens ombud. 
 
 
 
 
Peter Larsson Maria Jacobsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 
Hemsö fastigheter AB 







































































































































                                  Förtydligande till tjänsteskrivelsen  

 

Cecilia Friberg  2021-09-20 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

ang Kreatörens förskola och Rotviksbro äldreboende inkl tillbyggnader. 

 

Kreatörens förskola Areal:   1528 kvm  

internhyra/ subventionerad hyra:  1 533 000 kr 

  Kommunens beräknade hyreskostnad:  1 974 000 kr 

  Hemsö hyreskontrakt:  2 139 200 kr 

 

Rotviksbro äldreboende befintlig byggnad      Areal:   3252 kvm 

  internhyra/ subventionerad hyra:  2 725 000 kr 

  Kommunens beräknade hyreskostnad:  4 467 000 kr 

  Hemsö hyreskontrakt:  4 552 800 kr 

 

Rotviksbros äldreboende tillbyggnad inkl hemtjänstlokal     Areal: 2030 kvm 

  Hemsö hyreskontrakt:  4 770 800 kr 

 

Beräknad årskostnad för alla byggnaderna  11 462 500 kr 

Total arealen:     6810 kvm 

Kvadratmeterpris     1683 kr/kvm 

       

I hyran ingår El, värme, varmvatten, ventilation, centraldammsugare och vinterträdgård.  

 FörbrukningsEL ingår ej, kommunen får ta eget abonnemang. 

 Lås och trygghetslarm ingår ej, kommunen vill koppla in eget. 

 Sophantering ingår ej, kommunen har eget abonnemang. 

 Måltidsservice önskar byta vitvarorna och fettavskiljare själva, därför ingår dessa ej. 

 Snöröjning o sandning ingår, men ej på de mindre gångarna i ”trädgården”. 

 Lokalvården ingår ej, kommunens eget val. 

 Hemtjänsten vill ha el-laddnings stolpar på parkeringsplatserna, eget avtal med 

Uddevalla Energi. Hemsö förbereder med kabel och fäste till stolparna när de 

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

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2021-09-08 ärendet renovering, tillgänglighets-
anpassning och standardhöjning av Rimnersvallen. Kommunstyrelsens förslag 
omfattade bland annat reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. Arenan ska uppfylla standarden för både 
Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för paraidrott. 
Kommunstyrelsen förordade ett alternativ 2, som omfattar 240 mkr varav 205 mkr är 
investering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet i syfte att koppla ett 
helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande kostnadsbedömningar 
och prioriteringsordning. 
 
Uppdraget om Rimnersområdets utveckling finns i fullmäktiges flerårsplan, men har 
framkommit i olika styrande dokument under en längre tid. Styrgruppen för 
stadsutvecklingsprojektet ”Utveckling av Rimnersområdet” fastställde 2020-05-12 ett 
projektdirektiv och sedan dess har arbetet med projektet pågått. 
 
Projektets geografiska avgränsning innefattar inte västra Rimnersområdet 
(Rimnersvallen, Rimnershallen och Rimnersbadet) då det inte finns några uppdrag att 
titta på möjligheten att flytta dessa anläggningar. 
 
Syftet från projektdirektivet är att ett utvecklat Rimnersområde ska  

• vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

• ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 
som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika 
intressen 

• vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som 
vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

 
Arbetsprocessen ser i grova drag ut enligt följande: Behovsanalys – Förstudie – 
Detaljplan. I nuläget befinner sig projektet i slutdelen av behovsanalysen. Förstudien 
bedöms i bästa fall kunna vara klar under 2022 och en detaljplan bedöms i bästa fall 
kunna vinna laga kraft under 2025. Det finns dock stora osäkerheter om tiderna kan 
hållas då det finns flera utmaningar i projektet som t.ex. skytteområdet. Det finns en risk 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-09-13 Dnr KS 2021/00365 

  
 

 

 

att det kan dröja 5-10 år innan en ny detaljplan för området har vunnit laga kraft och de 
första anläggningarna i området kan byggas. 
 
Exempel på saker som har gjorts i projektet är arkeologisk utredning, en första 
trafikutredning, beställning av markförläggning av kraftledningar, löpande dialog med 
skytteföreningarna i området, tagit fram en handlingsplan för det fortsatta 
utredningsarbetet med skytteområdet, förenings-, organisations- och medborgardialog 
m.m. I medborgardialogens enkät inkom nära 300 svar och i förenings- och 
organisationsdialogen inkom c:a 60 svar.  
 
Just nu pågår arbetet med att föreslå prioriterade behov utifrån inkommet material från 
dialogerna, styrande kommunala dokument, forskning och utveckling, trender, LOK- 
stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) m.m. En upphandling av landskapsarkitekt är gjord 
för upprättande av gestaltningsförslag utifrån de identifierade behoven. Projektet har 
även gjort en omvärldsbevakning och har identifierat ett antal intressanta anläggningar i 
landet där kunskapsinhämtning och studiebesök börjar ske under hösten/vintern 2021. 
 
Rimnersvallen är i behov av renovering tämligen omgående för att kunna nyttjas till sin 
fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott, både för träning, tävling och matchspel. 
 
Med tanke på Rimnersvallens skick och med ovanstående redogörelse av projektet 
”Utveckling av Rimnersområdet” och dess tidplan anses det inte möjligt eller lämpligt 
att Rimnersvallens renovering kan invänta projektets färdigställande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-08 § 167. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 202 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Lokalprogram 2021-01-21. 
Behovsanalys 2021-01-18. 
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 
ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 
  
att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 
övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 
kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent.  
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2021/00365  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 
205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 
inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 
behovsanalys, lokalprogram och skisser.  
  
Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-
ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 
anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 
Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 
som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 
paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 
  
Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 
elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 
Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 
Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 
 Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 
rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 
rivs.  
  
Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 
driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 
i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 
men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 
finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inklusive rimnersområdet. Resultat-
påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  
  
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  
Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 
projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 
Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 
byggnationen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Lokalprogram 2021-01-21. 
Behovsanalys 2021-01-18. 
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 202 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med syfte att 
koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande 
kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 
 
Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet för att ta ett helhetsgrepp över 
området. 
 
Annelie Högberg (S) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna.  
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet 
och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 
ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 
  
att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 
övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 
kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Reservation 
Kristdemokraternas, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-08-27 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 
Sebastian Johansson 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-06-02 
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§ 118 Dnr KFN 2021/00082  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen  
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  
renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  
  
Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 
2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 
fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 
ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 
användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  
  
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 
standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 
skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 
sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 
breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 
tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 
standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 
med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 
utövare och publik förordas.  
  
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 
Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  
Behovsanalys dat 2021-01-18  
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-
standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 
samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 
partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 
kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
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Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-06-02 
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Förslag till beslut på mötet  
Lars Olsson (UP) föreslår att ärendet återremitteras.  
  
Anders Andersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på en helhetsplan för 
Rimnersområdet.  
  
Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Carl-Gustav Gustafsson (L), Christer Johansson (V) 
och Ann-Marie Viblom (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden vill behandla ärendet idag eller återremittera det, och finner 
att nämnden vill behandla ärendet idag.  
  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden gör det.  
  
Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-
standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 
2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal 
vid partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 
kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
  
Reservation 
Anders Andersson (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget och lämnar 
följande skriftliga motivering:  

Vi anser att ytterligare delbeslut avseende Rimnersområdet skall fattas först när plan för 
områdets helhet har utkristalliserats.  
 
Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna 
förslaget och lämnar följande skriftliga motivering:  

Vi yrkade på återremiss och att man först löser att ersätta träningsmöjligheterna för de 
klubbar som nyttjar Rimnersvallen. 
 
Vi ser tyvärr hur det gått med ersättningsytor för fotbollen som man inte än är klar med 
och det har skapat stor frustration och nu skall ytterligare en plan ersättas under 
byggtiden. 
När nu friidrottsklubb inte är trygga i hanteringen och befarar problem ser vi att man 
måste ta dessa tvivel på allvar och bemöta. 
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Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-06-02 
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Uddevallapartiet är inte emot investeringar tvärtom vi vill se ett helhetsgrepp över 
området.   Man har ännu inte löst skytteföreningarnas vara eller icke vara på området.  
Kommer man fram till något där öppnar sig otroliga möjligheter för framtiden. 
Området kan bli ett fantastiskt idrottscentrum.  
Det kan finnas utrymme för att bygga en separat fotbollsarena och låta Rimnersvallen 
husera friidrott till exempel. 
UddevallaPartiet vill att man tar ett helhetsgrepp över området när det gäller sådana 
stora investeringar. Det kommer vara det bästa för framtiden. 
 
Vi reserverar oss från kultur och fritidsnämndens beslut när vi fortfarande har en 
diskussion i partiet om storlek och omfattning på investering. Vi skall få så mycket som 
möjligt för pengarna för att tillgodose de behov som finns för att utveckla hela 
rimnersområdet. 
Projektledning kommer att presentera de olika alternativen på nästa partigruppmöte och 
därefter kommer Uddevallapartiet ta ställning på KS/KF. 
 
Lars Olsson (UP)      Kent Andréasson (UP) 
 
 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-06-04 
Annelie Högberg, Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-06-08 till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Projektledare Emil Palmqvist  
Telefon 0522-698178 
Emil Palmqvist 

  
  
  

 
      
    
  

 

Behovsanalysen avser: Tillgänglighetsanpassa och renovera 
Rimnersvallen 
Den huvudsakliga målinriktningen för Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet 
åskådare och idrottsutövare, är att uppdatera Rimnersvallen till Superettan nivå i fotboll, 
senior-SM standard i friidrott samt att möjliggöra för paraidrott.  
Det är i enlighet med beslutat projektdirektiv i styrgruppen 2020-05-12. 
 
Enligt rutinen för kommunens investeringsprocess ska en förstudie beställas när behovet 
är fastslaget. Resultatet av förstudien ska beskriva förutsättningar i kvalitet, tid 
och ekonomi för alternativa standarder så att jämförelser kan göras inför beslut om 
genomförande. Förstudien ska inkludera nödvändiga renoveringsbehov samt åtgärder 
för att fysiskt tillgänglighetsanpassa arenan. Förstudien skall även beakta alternativet av 
en hel nybyggnation väga för och nackdelar, kostnad och tid mot varandra kontra en 
renovering.  
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av 
renovering för att kunna nyttjas till sin kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det 
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. 
 
2020-05-12 beslutade styrgruppen för stadsutvecklingsprojekten att godkänna föreslaget 
projektdirektiv för Rimnersvallen med tillägget komplettera med en 
konsekvensbeskrivning för att nå SM-standard friidrott och Parasportens krav. 
 
Ambitionen är att bygga en elitarena för framtiden som skall klara både Superettan i 
fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för 
detta ändamål.  
Publikkapaciteten skall motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 
användbara, detta motsvarar 4000-7000 personer totalt. 
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Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 
1958. Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har 
arenan tappat vissa funktioner, läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas 
mycket i form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en 
stor sättningsproblematik på stora delar av arenans markyta. 
Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 
samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att 
utföra dessa.   
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 
standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. 
Vi skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka 
sida vid sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation 
hos breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. 
 
Huvudläktaren är 64 år gammal och i förstudien behöver det säkerställas att 
konstruktionen håller för framtiden samt värdera om det är kostnadseffektivt och att den 
uppfyller målbilden, långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning, såväl tekniskt som 
ekonomiskt, om den är kvar. Alternativet till att renovera huvudläktaren är 
nybyggnation av den. 
 
Belysningen behöver en översyn och en ny mer energieffektiv belysning bör ställas mot 
den befintliga, även belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande 
livslängd och belastning. Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att 
möjliggöra för ”allmänhetens tid” på hösten och vintern som skapar en trygg och säker 
plats.  
 
Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan för tillgänglighet och med en 
koppling till Rimnershallen behövs, innehållande tillgänglighetsanpassade 
publikplatser. Det finns brister i Rimnershallen, det är för få omklädningsrum för den 
verksamhet som bedrivs där. Det saknas förråd, kontorsutrymme för skolans 
verksamhet och omklädningsrum för skolans verksamhet. Utrymmen för VIP och 
representations lokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål från verksamma 
föreningar och de kan med fördel placeras i denna läktare. 
 
Personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett måste. 
Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 
herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket 
är ett miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa 
livslängd på dessa. Det finns även behov av ökat utrymme för garage och förråd. 
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Beställarens vill att den konstnärliga gestaltningen skall komma in i ett tidigt skede, 
redan i förstudiefasen skall det tas hänsyn till detta och en dialog med kommunens 
sakkunnige inom området skall föras och samarbetas med.  
 
Förstudien skall prissätta anpassning för Superettan i fotboll samt senior-SM i friidrott 
och bör även se till framtiden och hur standarder kan förändras och möjliggöra för 
anpassningar som kan ytligare höja standarden. 
 
 
 

1.1. Kontaktuppgifter  
 

Datum 
2020-12-18 
 

Förvaltning 
Kultur och fritid 
 

Avser verksamhet 
 
Rimnersvallen 
Uppdragsgivare 
Paula Nyman 
 

Tfn 
0522-696375 

E-post 
Paula.nyman@uddevalla.se 

Underskrift 
 
 
Kontaktperson för 
uppdraget 
 
Emil Palmqvist 

Tfn 
 
0522-698178 
 

E-post 
 
Emil.palmqvist@uddevalla.se 
 

 

1.2. Verksamhetsanalys 
 

Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se även 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-
verksamheten-broschyr-adi575.pdf  
I samråd med verksamma fotbollsföreningar behöver kultur och fritidsförvaltningen arbeta fram en 
reservplan för matcharena innan arbetena på Rimnervallen ska utföras. (flera alternativ är möjliga)  
För friidrotten behövs främst träningsmöjligheterna säkerställas innan arbetena ska utföras.  
 
Gällande personella resurser så bedöms nuvaraden bemanning även täcka behovet för en ny 
anläggning. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas 
tillvara? 
Utredning 2018, Senior SM friidrott 
Renovering 2013, underlag 
 

 
 

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 
resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 
Upprustning till SM-standard i friidrott kommer föra med sig ett stort inköp om friidrottsmaterial för 
och kalkyl behöver fastställas.  
Det kommer att uppstå ett behov av utökad driftsbudget.  
En arena med elitstandard kräver personal med hög kompetens, detta måste framtidssäkras med rätt 
rekryteringar och möjlghet till vidareutbildning. 
 

 
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  
Tillgänglighet för idrottsutövare och publik. 
SM-standard enligt Svenska friidrottsförbundet, svenskt certifikat eller IAAF-certifikat. 
Superettan standard enligt Svenska fotbollsförbundet.  
 

 
Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 
Polismyndighetesn krav vid arrangemang. 
Brandmyndighetens säkerhetskrav. 
Boverkets byggregler BBR. 
 

 
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
Spolplatta för hantering av avspolning av underhållsmaskiner. 
Bohov av oljeavskiljare. 
Sanering enligt miljöinverntering. 
 

 
Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 
Styrgruppens beslut 2020-05-12 om Projektdirektiv för tillgänglighetsanpassning och renovering av 
Rimnersvallen. 
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Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 
förvaltning)? 
Kommunens samtliga förvaltningars behov skall framgå i förstudien. 
 

 

1.3. Lokalbehovsanalys 
En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 
. 

Frågeställning Svar 
Ej aktuellt 
(markera 
med X) 

Typ av verksamhet 
 

Idrott och fritidsaktivitet  

Lokalisering 
 

Elseberg 1:48  

Vilken yta krävs för verksamheten 
(m2 / barn etc.) 
 

Totala yta för anläggningen ca 
24 000 m2 
Publikantal skall gå att jämföra med 
nuvarande arenas fulla kapacitet 
4000-7000 platser varav minst 1000 
sittplatser under tak. 

 

Särskilda önskemål /krav 
 

Se lokalprogram  

Tillåtna antal våningar på 
verksamheten 
 

God funktion skall styra 
tillgänglighet.  

Vilka anordningar behöves 
(lekplatser etc.) 
 

Entrespärrar 
 

Vilken typ av funktioner och 
utrymmen kommer verksamheten att 
behöva 
 

Omklädningsrum/dusch, WC, RWC,  
läktare, kiosk, personal, garage och 
förråd. 
Mötesrum, mediarum och 
dopingrum. 
Representationslokal/VIP läktare. 

 

Antal parkeringsplatser och andra 
funktioner som påverkar markytor 
 

Trafik/parkeringsutredning behövs. 
Variabelt behov beroende på 
aktivitet. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 
anslutning till varandra? Finns 
samband mellan inre funktioner och 

En ny läktare i öster skall 
sammankopplas med Rimnershallen.   
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yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 
samordning av kök, gympahallar etc. 
för skolor) 
 
 
 

  

Vägnät (påverkan, behövs 
ombyggnation etc.) 
 

Vägnätet för genomfartstrafik samt 
parkeringsituationen i området bör 
utredas.  

 

Krävs speciella installationer för 
exempelvis IT, telefoni och larm 
 

Kanalisering skall förberedas som 
möjliggör ”lediga” rör för framtida 

installationer, extra utöver 
dagsbehovet. 

 

Krävs speciella anpassningar ur 
tillgänglighetssynpunkt utöver 
lagkrav 
 

I dialog med parasportsförbundet. 
BBR (Boverkets byggregeler)  

Varutransporter 
 

Leveransplats för gods ska 
iordningställas.  

Skolskjuts   
 

Säker av/hämtningsplats ska 
iordningställas.  

Tidsram för förstudien 
 

2021-01-01—2021-09-30 
  

Tidsram för projektet 
 

2020-05-01—2023-??-??  

Övriga upplysningar /bra att veta 
 

Förstudien behöver säkerställa 
beslutgång samt när beslut måste 
fattas för att hålla tidplanen.  

 

 



antal yta m2 summa yta m2 samband med dim pers antal Övrigt

NY Läktare öster sammankopplad med rimnershallen

Kontor 2 15 30 3 Behov av BUN

Personal omkl 2 10 24 8 Behov av BUN

WC 2 3 6 Personal omkl 1 Behov av BUN

Duschar 2 8 16 Personal omkl 3 3 duschar i varje rum Behov av BUN

Omklädningsskåp 8 Personal omkl 8 skåp i varje personal omklädningsrum Behov av BUN

VIP 1 50 50 30 Förslag från A önskas

WC 1 2 2 VIP

RWC 1 5 5 VIP

Omklädningsrum 2 15 30 20

Duschrum 2 7 14 Omklädningsrum 3 dusch

WC 2 2 4 Omklädningsrum

Ståplats 1000 Förslag från A önskas

Sittplats

WC 3 2 4

Urinoar 3 1 3

RWC 1 5 5

Kiosk/servering 1

Aktivitetslokal 1 200 200 30 Förslag från A önskas

Förråd 2 20 40

Huvudläktare

Omklädningsrum 2 50 100 25 Inte ligga intill varandra

WC 4 2 12 Omklädningsrum 2 st i varaje omkl

RWC 2 4 8 Omklädningsrum 1 st i varaje omkl

Duschrum 2 10 20 Omklädningsrum 5 duschar i varje

Omklädningsrum domare 2 8 16

WC 2 2 4 Omklädningsrum domare

Dusch 2 2 4 Omklädningsrum domare

Omklädningsrum 4 25 100 25

RWC 4 4 16 Omklädningsrum 

Duschrum 4 7 28 Omklädningsrum 3 duschar i varje

Sjukvårdsrum/aktiva 1 8 8

Dopingrum/wc 1 10 10 Väntrum

Väntrum 1 10 10 Dopingrum/wc

Lokalprogram Rimnersvallen renovering och tillgänglighetsanpassning 2021-01-21



Matchrum/Deligat 1 15 15

Arbetsrum media 1 30 30

(Ledningsrum) 1 15 15 Allsvenskstandard

Arbetsrum media 1 100 100 Allsvenskstandard

Matchseketariat 1

Speaker 1

Media 1

Kameraplattform 1 15 graders filmvinkel

Dommartorn 1 Mållinjen friidrott/ komination med Arbetsrum media

Kiosk/servering ? Förslg från A för ett bra flöde för huvudläktare

Föreningsförråd 4 15 60

Kontor 1 7 7

Förråd 1 40 40

Sjukvårdsrum/publik 1 8 8

Personalbyggnad

Omklädningsrum/herr 1 20 20 10 Herr

Omklädningsrum/dam 1 7 7 4 dam

Dusch 1 10 10 Omklädningsrum/herr 3 dushar

Dusch 1 4 4 Omklädningsrum/dam 1 dusch

WC 3 4 12

Garage/maskinhall 1 100 100 minst 3 garage portar, breddmått minst 3 m helst 4 m

Spolplatta 1 20 20 Garage/maskinhall Oljeavskiljare ingår i garage/maskinhall

Kontor 2 7 14

Paus/lunchrum 1 30 30 14 personer

Tvättstuga 1 5 5 Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp

Innerplan

SM Standard friidrott 8 upploppsbanor/ om möjligt 8 banor runt

Superettanstandard fotboll

Tillgänglighet/parasport

Entrefålla 5 Eller förslag från arkitekt, EL/Nätverk

Belysning enligt standarder

Almänbelysning almänhet

Kurvläktare Förslag från A önskas

Ståplats

Sittplats

Avskild supportläktare Minst 10% av totkapacitet Egen ingång/kiosk/WC/RWC

WC

RWC

Förråd

Cykelrum Simhall/rimnershall 20 cykllar ladd möjlighet Till personal rimnersvall, rimnershall, simhall 
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Handläggare 
Projektledare Emil Palmqvist  
Telefon 0522-69 81 78  
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  
renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  
 
Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 
2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 
fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 
ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 
användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  
 
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 
standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 
skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 
sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 
breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 
tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 
standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 
med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 
utövare och publik förordas.  
 
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  
Behovsanalys dat 2021-01-18  
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-
standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 
samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
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att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 
partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 
kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Styrgruppen för 
stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet antog 2020-05-18 ett projektdirektiv med syfte 
och mål att utreda möjligheten för att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen, 
uppdatera till Superettan enligt Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer gällande fotboll, att 
möjliggöra för paraidrott samt att arenan ska klara kraven för senior-SM i friidrott. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen under höst  
en 2020 och våren 2021 arbetat med behovsanalys samt en inledande förstudie. 
  
Ett lokalprogram samt en behovsanalys är framtagen tillsammans med föreningslivet, Barn 
och utbildningsförvaltningen, personal på anläggningar, tjänstepersoner på Kultur och 
fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 1958. 
Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har arenan 
tappat vissa funktioner. Läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas mycket i 
form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en stor 
sättningsproblematik på stora delar av arenans innerplan.  
Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 
samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att utföra 
dessa.  
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 
standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 
skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 
sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 
breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter.  
 
Huvudläktaren är 64 år gammal och den påbörjade förstudien påvisar att det är övervägande 
fördelar med att riva den gamla huvudläktaren och bygga en ny. Både ekonomiska 
vinningar, funktionella vinningar och en bättre tillgänglighetsanpassning.  
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Ny belysning behövs, dels för energibesparing, dels för att nå nya förbundsstandarder. Även 
belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande livslängd och belastning 
vilket görs i den fortsatta förstudien.  
Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att möjliggöra för ”allmänhetens tid” 
på hösten och vintern som skapar en trygg och säker plats för att bedriva spontanträning och 
motion.  
 
Förklarande text  
Rimnershallen är Uddevallas i särklass mest besökta Idrottsanläggning med omkring 250 
000 besökare årligen. Men det finns vissa brister i hallen:  
1. Entrén är trång och saknar en luftsluss vilket gör att det blir kallt och dragigt.  
2. Det är för få och i vissa fall små omklädningsrum för den verksamhet som bedrivs.  
3. Finns behov av fler föreningskanslier.  
4. Lärarnas lokaler är för få och för små, omklädningsrum är små och når inte upp till 
verkligt behov.  
5. Friidrotts-/gymnastik-/styrketräningsutrymmen är komprimerade på samma plats vilket 
ibland är utmanande att ur bokningssynpunkt lösa. Även säkerheten med 
kommunikationsväg till nuvarande styrketräningsdel med passage över löparbanor är en 
risk vid hög bokningsbeläggning.  
6. Avsaknad av förrådsutrymmen.  
 
Föreslagna lösningar på ovanstående brister:  
1. Simhallen som byggs får en stor exponerad entré med slussfunktion i sydväst, en 
överföringskorridor mellan simhall och Rimnershallen byggs i plan 2. Detta medför att 2 
kontor försvinner från Rimnershallen. Det finns stora fördelar med att ha byggnaderna med 
en invändig kommunikation, alla besökare av både simhallen och Rimnershallen kommer 
att mötas av en bemannad reception. Restaurangen/cafét i nya simhallen får en större 
kundgrupp. Cafédelen i Rimnershallen blir överflödig och kan byggas om till kontor som är 
mycket billigare över tid att underhålla och äga. Personalgrupperna för simhall och 
Rimnershallen kan samverka och optimera driften av anläggningarna. -2 kontor 
Rimnershallen p.g.a. gång mellan hallen och simhallen +2 kontor Rimnershallen när 
cafédelen kan stängas. 
Ok totalt sett.  
 
2. Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan är för att komma upp i publikkapacitet 
och klara standarden avseende SM i friidrott. Vid byggnation av en ny huvudläktare med 
Superettan status behövs även omklädningsrum tillskapas i denna, 4 till antalet och minsta 
totala behovet omklädningsrum för hela Rimnersvallen bedöms vara 6 st.  
Byggnationen kan också avhjälpa ovan nämnda problematik i Rimnershallen. Att placera 
omklädningsrum i den östra läktaren samtidigt som man bygger ihop den med 
Rimnershallen ger stora synergieffekter. Rimnersvallen kan nyttja omklädningsrummen på 
sommarhalvåret och Rimnershallen vinterhalvåret detta ger ett maximalt nyttjande.  
 
3. När Rimnershallen byggdes var planen att erbjuda föreningskanslier vilket till viss grad 
görs men de lokaler som erbjuds har mer och mer blivit ianspråktagna för Barn och 
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utbildningsförvaltningens behov. I utredningar av Utvärderingsringen samt i nyligen 
genomförd föreningsdialog framkommer det att samverkan mellan föreningar samt 
kansliutrymmen är en viktig parameter. I alternativ 3 skapas möjligheten för fler kanslier.  
 
4. I samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen har en behovsanalys för deras behov 
gjorts, dessa behov kan skapas i befintliga lokaler i Rimnershallen. Café i plan 1 på 
Rimnershallen blir kontor när simhallen är färdigbyggd. I östra läktaren skapas fler publika 
omklädningsrum, vilket gör att större omklädningsrum i Rimnershallen kan tas i anspråk av 
Barn och utbildningsförvaltningen.  
 
5. Något som nästan alla idrotter har gemensamt redan från relativt ung ålder är behovet av 
styrketräning och fysträning. I lokalprogrammet för simhallen fanns ett gym vilket hade 
täckt simföreningens behov. När simhallen byggs på Rimnersområdet har gymmet utgått ur 
lokalprogrammet men simmarnas behov av styrka och fys finns kvar. I alternativ 3 finns en 
styrketräningslokal med vilken hade täckt det stora behov för denna lokal som finns i 
Rimnersområdet.  
 
6. Rimnershallen och Rimnersvallen är i stort byggda helt utan förråd vilket gör att slitaget 
på inventarier blir högre och ger en ökad kostnad. I den östra läktaren kan förrådsutrymmen 
skapas. Detta finns med i både alternativ 2 och 3 i olika utsträckning.  
 
Utrymmen för VIP- och representationslokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål 
från verksamma föreningar. De kan med fördel placeras i den östra läktaren och kan även 
fungera som mötesrum/lektionssal för Rimnershallen. I den nya huvudläktaren som finns 
med i alternativ 2 och 3 finns en mindre VIP-lokal, i alternativ 3 finns en större lokal med i 
den östra läktaren med denna lokal skulle även kunna inhysa konferenser möten med mera.  
Rimnersvallens personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett 
måste. Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 
herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket är ett 
miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa livslängd på 
dessa. Detta finns med i alternativ 2 och 3. 
 
Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. Arkitekten 
kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och kommunens sakkunnig i ett tidigt 
skede identifierat ett antal platser lämpliga för att placera konst på.  
 
Förbundskrav  
Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet har 
framtagna ritningar för alternativ 2 och 3 stämts av. Ritningarna uppfyller alla de krav som 
fotbollen har avseende Superettan. En ny huvudläktare blir invändning fullt ut anpassad för 
att nå Superettan gällande rum och funktioner. Innerplan och arenan håller enligt ritningar 
SM standard i friidrott helt utan dispenser och med 8 löparbanor runt hela arenan samt 36 m 
i kurvradie.  
I framtagna ritningar enligt alternativ 2 och 3 är det en friidrottsarena utan kompromisser 
och en fotbollsarena helt i enlighet med krav.  
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Tidplan  
Rimnersvallen är byggd 1923 vilket innebär att 2023 fyller arenan 100 år.  
Ambitionen är att kunna fira ett 100 års jubileum på en nybyggd arena sommaren 2023. En 
marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, 
väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan. Samtliga dialoger pekade på att detta är 
en kort men fullt möjlig tidplan att hålla.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Det förordade alternativ 2 uppgår till en total kostnad på 240 mkr varav 205 mkr är 
investering, 22 mkr är rivnings kostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande 
komponenter som rivs.  
Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år, nuvarande 
driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år i 
ökande kostnader för Kultur och fritidsnämnden. Främst en ökad kapitalkostnad men även 
kostnader för drift såsom media, lokalvård med mera kommer att öka, för att nå 
förbundskraven krävs t.ex. markvärme som är kostsam att ha i drift. Invändiga ytor ökar 
vilket gör att kostnaden för lokalvård och värme kommer att stiga. Nuvarande bemanning 
om 3 tjänster bedöms som tillräcklig även i en fortsättning.  
Intäktsmässigt är det svårt att bedöma och är helt beroende på vilken nivå på seriespel i 
fotboll och hur mycket publik som kommer enligt dagens taxesystem. Rimnersvallen 
inbringar idag ca 300 tkr/år, rimligt kan vara att i alternativ 2 bedöma en intäkt på 500 tkr 
och i alternativ 3 intäkt på 800 tkr detta för att det finns fler uthyrningsbara delar i alternativ 
3. Tillsammans med PE Arkitektur samt Göteborgskalkyl har en prissatt programhandling 
tagits fram utifrån behovsanalys samt lokalprogram.  
Projektgruppen har tillsammans med projektägaren sammanställt tre olika alternativ.  
 
Alternativ 1 ”nolläge”  
Nuvarande arena renoveras samt tillgänglighetsanpassas, inga standardhöjningar sker och 
SM i friidrott eller fotboll på Superettan-nivå är ej möjligt på arenan.  
Sättningar som har påträffats på arenan justeras och kommer med jämna mellanrum i 
framtiden behöva justeras igen. Befintlig huvudläktare står kvar och kommer att behöva 
renoveras regelbundet över tid. I beräkningen nedan är det en kostnad för investeringen 
2021–2023 och en livscykelkalkyl på vad detta alternativ kommer att kosta över 50 års tid. 
 

 
 
Alternativ 2 Mellanläge ”SM-Standard och Superettan-standard” 
En arena som möter de krav som finns från svenska friidrottsförbundet gällande SM-
standard. Fullt utrustad för spel i serier upp till Superettan gällande fotboll och fullt ut 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

6(7) 

2021-05-28 Dnr KFN 2021/00082 

  
 

 

 

tillgänglighetsanpassad. Detta alternativ ger stora samverkanseffekter mellan 
Rimnershallen Rimnersvallen och simhallen, Barn och utbildningsförvaltningen får sitt 
behov täckt fullt ut. Det som saknas i alternativ 2 kontra alternativ 3 är färre publika 
platser och möjligheten till fler kansliutrymmen samt styrketräningsdel och VIP-
utrymme i den östra läktaren. Totala kostnaden är 240 mkr varav 22 mkr är rivnings 
kostnad och 13 mkr är direktavskrivning.  Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr en 
ökning på ca 9,5 mkr från nuvarande arena.  
 

 
 
Alternativ 3 Komplett arena ”SM-Standard och Superettan-standard” 
Innehåller allt som alt 2, utöver det finns även, utrymmer för 
aktivitet/styrketräningslokal, utrymme för fler föreningskanslier och en stor lokal i plan 
3 på den östra läktaren för VIP och konferens med mera. I detta alternativ så är även 
publik kapaciteten större än alt 2 totalt är det ca 5 300 platser. Den ekonomiska 
skillnaden mot alternativ 2 är 35 mkr i investeringskostnad. Årligt driftsnetto för detta 
alternativ beräknas till 15,4 mkr en ökning från nuvarande arena på 10,9 mkr och 1,4 
mkr mer än alt 2.  
 

 
 
 
Rekommendation 
Är att utifrån dom ekonomiska skillnaderna i alternativ 2 och 3 förorda alternativ 2. 
Både alternativ 2 och 3 är mycket goda alternativ och når målet med tillgänglighet, SM 
standard samt Superettan i fotboll. Båda alternativ skapar en samverkan mellan 
byggnader och ger bättre förutsättningar för utövare. Utifrån pågående 
stadsutvecklingsprojekt som ser på hela Rimnersområdet finns möjligheter att i detta 
arbete undersöka vidare möjligheter för föreningskanslier och styrketräningslokal.  
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Paula Nyman Emil Palmqvist 
Tf förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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ARBETSKOPIA  2021-05-04b
RIMNERSVALLEN

(Med inmätning befintligt plus tänkt framtida simhall)

NYA LÄKTARE + YTTRE PLANERING
(8 BANOR (8 PÅ UPPLOPP), R36 )

 UDDEVALLA KOMMUN
SITUATIONSPLAN

Publik in via Rimnershallen vid Friidrottstävlingar
Publik in via skyddade banor vid Fotbollsmatcher

Del av gata matchområde vid
evenemang, inhägnas

Bortasupportrar TOT ca 4000 platser
 Sittplatser

(A) 1325
(B) 295
(D) 600

=2220

Ståplatser
(C+E) 1900

Tot = 4120

Inkl (varav delvis inomhus):
40-tal pressplatser
100-tal VIP-platser
10-tal tillgänglighetsplatser
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Handläggare 
Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 
205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 
inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 
behovsanalys, lokalprogram och skisser.  
 
Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-
ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 
anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 
Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 
som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 
paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 
 
Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 
elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 
Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 
Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 
 
Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 
rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 
rivs.  
 
Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 
driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 
i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 
men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 
finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inkl rimnersområdet. Resultat-
påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  
 
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  
Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 
projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 
Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 
byggnationen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Lokalprogram 2021-01-21. 
Behovsanalys 2021-01-18. 
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska ske  
enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 
övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 
kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Handläggare 
Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för 
iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om en investeringsram om 2,4 mkr för 
upprustning av omklädningsrum på Bodele. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en 
besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och 
samtliga sex omklädningsrum är uttjänta. Kalkylen som låg till grund för beslutet i 
januari avsåg begagnade moduler som ej uppfyllde tillgänglighetskraven.  
 
En uppdaterad kalkyl baserad på nyproducerade, tillgänglighetsanpassade moduler ger 
en kostnad på ca 4,4 mkr samt ca 0,4 mkr för markarbete för att kunna etablera dessa, 
vilket ger en totalkostnad för moduler på 4,7 mkr. En nybyggnation av en husbyggnad 
på varmgrund för motsvarande behov är mer ekonomiskt avseende drift och underhåll. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att uppföra en stadigvarande byggnad med sex nya 
omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, tre 
publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad till en totalkostnad av 5,7 mkr.  
 
Vintertid används fälten till skidspår och två av omklädningsrummen vinterbonas och 
skulle vara möjliga att använda även vintertid. Denna åtgärd är en standardhöjning 
gentemot tidigare förslag och utgör en mindre summa av totalkostnaden.  
 
För att finansiera de ökande kostnaderna önskar kultur- och fritidsnämnden en utökning 
av investeringsramen med 3,3 mkr. Beslutade medel för investering och driftmedel för 
Bodele behöver ökas för 2022, från 2,4 mkr till 5,7 mkr för investering. Som en 
konsekvens av ökad investering behöver ökade driftskostnader finansieras med 450 tkr. 
Finansieringen av ökningen av investeringen föreslås ske med ökning av 
investeringsbudgeten och finansieringen av driftskonster föreslås ske med motsvarande 
minskning av årets resultat. 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15. 
Kultur – och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-09-01 § 132. 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17. 
Bygglovsunderlag 2021-05-20.  
Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
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att öka investeringsbudgeten med 3,3 mkr till totalt 5,7 mkr för 2022, 
 
att kultur och fritidsnämndens driftskostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver 
budget och belastar 2022 års resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 
Kultur- och fritidsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KFN 2021/00107  

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 
Bodele 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för 
upprustning av omklädningsrum på Bodele. 
  
Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. Förvaltningen 
har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än 
befarat och samtliga 6 omklädningsrum är uttjänta. Förvaltningen föreslår då att uppföra 
en stadigvarande byggnad med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som 
tillika är tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. 
För att finansiera de ökande kostnaderna önskar förvaltningen en utökning av 
investeringsramen med 3,3 mkr.  
  

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Bygglovsunderlag 2021-05-20 
Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 
kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 
  
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-09-06 
Annelie Högberg, Anita Olsson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-06 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-09-07 till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00060  

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för 
Rimnersområdets fotbollsplaner B-plan och C-plan 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om ersättningsytor för de fotbollsplaner (B-
plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet som kommer att rivas under 
sommaren/hösten 2021 i samband med byggstart av ny simhall. Beslutet innebär att en 
ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen bakom Sommarhemshallen. B-planen på 
Rimnersområdet ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan och omklädningsrum 
på Bodele. Förslagen beskriv mer ingående i nämndens beslutsunderlag. 
  
Nämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen beslutar om investeringar och 
driftkostnader. Investeringsnivå för konstgräsplan sommarhemsskolan beräknas till 
6 600 tkr mkr samt 647 tkr per år i driftkostnad i form av kapitalkostnad. Upprustning 
av befintlig gräsplan på Bodele beräknas till 1 200 tkr i investering samt 130 tkr i 
driftkostnad i form av kapitalkostnad. Dessa båda investeringar och driftkostnader har 
kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med kommunledningskontoret bedömts kunna 
rymmas inom befintlig budget för nytt badhus.  
  
Investeringen avseende omklädningsrum på Bodele om 2 400 tkr och en uppskattad 
driftkostnad om 270 tkr bestående av kapital- och vissa andra driftkostnader. Efter 
samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret har denna 
investering bedömts ej vara lämplig att hantera inom badhusbudgeten. Kommunen har 
dock en investeringsnivå i budget för 2021 som bedöms kunna ge finansiering av 
projektet, vilken enligt kommunledningskontorets uppfattning ska omfatta investeringen 
samt den del av driften som avser kapitalkostnad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-18 § 172. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30. 
Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna att investeringen för konstgräsplan på Sommarhemmet om 6 600 tkr mkr 
samt investering i upprustning av gräsplan på Bodele om 1 200 tkr ryms inom beslutad 
investeringsbudget för simhallen och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 
driftbidrag för investeringens kapitalkostnad, 
  
att godkänna att öka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för upprustning av 
omklädningsrum på Bodele om 2,4 mkr och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 
driftbidrag för investeringens kapitalkostnad. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 16 
 
Deltar ej i beslut 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning. 
 
Vi avstår från beslutet p.g.a. att vi vill att badhuset ska ligga i centrum. Vi vill inte 
försena ytterligare, så vi avstår istället för att yrka avslag på förslaget i våra 
handlingar. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-01-29 
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-01-29 
Kultur och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomichef 
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Handläggare 
Projektledare Emil Palmqvist 
Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 
Bodele 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för upprustning av 
omklädningsrum på Bodele. 
 
Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. Förvaltningen har gjort 
en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och samtliga 
6 omklädningsrum är uttjänta. Förvaltningen föreslår då att uppföra en stadigvarande byggnad 
med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, 3 
publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. För att finansiera de ökande kostnaderna 
önskar förvaltningen en utökning av investeringsramen med 3,3 mkr.  
 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Bygglovsunderlag 2021-05-20 
Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka 
investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att möjliggöra nya 
omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 kronor i ökad driftram för 
kultur och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för upprustning av 
omklädningsrum på Bodele. Till grund för detta beslut var en kalkyl som innebar en 
uppfräschning av 2 befintliga omklädningsrum samt en offert på modulbyggnader för 4 nya 
omklädningsrum.  
 
Under våren 2021 har vidare utredning och besiktningar utförts. En besiktning av befintliga 
byggnader visar att dessa är helt uttjänta och bedöms som ogynnsamt att renovera. Dessutom 
var framtagen kalkyl på 4 omklädningsrum på moduler som inte fyller behovet för 
verksamheten och kräver stora modifikationer innan de kan levereras och då till en mycket 
högre kostnad än ursprunglig offert. Utifrån denna nya information har kultur och 
fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnads projektavdelning tagit fram ett 
ritningsunderlag samt en kalkyl till en ny byggnad som fyller verksamhetens behov och ökar 
standarden och tillgängligheten på Bodelefälten.  
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Det som föreslås byggas är en stadigvarande byggnad med 6 st omklädningsrum, omklädning 
för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat samt 3 publika toaletter varav 1 är 
tillgänglighetsanpassad. Utifrån ett långsiktigt perspektiv så är det bättre att uppföra en 
stadigvarande byggnad än en modullösning dels ur underhållssynpunkt, dels 
driftskostnadsmässigt samt tillgänglighetsmässigt. 
 
Framtagna kalkyler tillsammans påvisar en total kostnadsram på 5,7 mkr vilket är en ökning av 
3,3 mkr mot den beslutade investeringsramen. Vintertid används fälten till skidspår och 2 av 
omklädningsrummen vinterbonas och skulle vara möjliga att använda även vintertid.   
 
Förvaltningen ser ett stort värde i investeringen för att långsiktigt höja standarden och öka 
tillgängligheten till Bodelefälten, det kommer även att vara en ökande verksamhet i samband 
med ersättningsytan som byggs i anknytning till omklädningsrummen. Alternativet att inte göra 
en nybyggnation är att stänga omklädningsrummen då de är för dåliga för att ha verksamhet i.  
 
Förvaltningen föreslår en ökning av investeringsramen med 3,3 mkr. Kopplat till den totala 
investeringsramen 5,7 mkr ser förvaltningen ett behov av en ökad årlig driftsram med ca 450 
tkr/år största delen av detta ca 370 tkr om året är avskrivning och övriga pengar är kostnader för 
att förvalta byggnaden på årsbasis.     
 
 
Annica Ryman   Emil Palmqvist  
Förvaltningschef   Projektledare 
 
 
Skickas till Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 



KALKYL, nybyggnad omklädningsrum,  Bodele bodar 
Sammanställning ch 2021‐05‐20 
 
Utgångsläge att bygga nytt hus med varmgrund och enl BBR. 
 
 
 
Programytor BTA ca 210 m2   
Etablering     100.000:‐ 
Rivning av bef byggnad     200.000:‐ 
Anslutningsarbeten VA, ingår inte 
 
Markarbeten, asfaltering     400.000:‐   
Grund     200.000:‐ 
Bygg och målning (12.000:‐/m2)  2.600.000:‐ 
Plåt och stål     220.000:‐ 
Ventilation (1.250:‐/m2)     270.000:‐ 
Rör (2.000:‐/m2)     420.000:‐ 
El, tele, styr, lås mm (2.000:‐/m2)     430.000:‐   
 
entreprenörsarvode 10 % tillkommande arbeten      150.000:‐ 
Byggherrekostnader och reserv ca 15 %      700.000:‐ 

Summa 5 moduler  5.690.000:‐      ca  26.465:‐/m2 BTA 
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Handläggare 
Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 

Sammanfattning 
 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 
övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt 
uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen 
för friluftsliv, och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa 
goda förutsättningar för det samordnade arbetet med friluftsfrågorna. Den övergripande 
planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså 
ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan 
som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås.  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 
Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på 
remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 
det kommunala friluftslivets utveckling. Planen har därefter bearbetats av kultur och 
fritidsförvaltningen, utifrån de remissvar som inkom.   
Kommunledningskontoret föreslog endast mindre ändringar på remissutgåvan. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv, 2021-05-28 
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Hållbart Friluftsliv-Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 
 
att Kultur och fritidsnämndens reglemente § 2, Särskilda uppgifter kompletteras med 
följande: ”samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv”. 
 
att Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ska formulera politiska uppdrag 
kopplat till de sex utpekade områdena, utifrån nämndens ansvarsområden gällande 
friluftsliv. Dessa ska komma kultur och fritidsnämnden till del senast 31 december 2021 
för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktig. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Henriksson 
Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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Handläggare 
Utvecklare Robert Wahlström 
Telefon  
robert.wahlstrom@uddevalla.se 

 

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 
övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt 
uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen 
för friluftsliv och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa 
goda förutsättningar för arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens 
friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de 
kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder 
klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt 
föreslås. 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 
Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på 
remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 
det kommunala friluftslivets utveckling. 
Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och 
fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre 
ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 
 
Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 
 
Kultur och fritidsnämndens reglemente § 2, Särskilda uppgifter kompletteras med 
följande: ”samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ska formulera politiska uppdrag 
kopplat till de sex utpekade områdena, utifrån nämndens ansvarsområden gällande 
friluftsliv. Dessa ska komma kultur och fritidsnämnden till del senast 31 december 2021 
för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktig.  
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Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 
övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas ta sin 
utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 
kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 
friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 
vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 
ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 
kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 
Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända planen på 
remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 
det kommunala friluftslivets utveckling. 
Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och 
fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre 
ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet. En lista över samtliga 
förslag som framkom under remissrundan, samt bemötandet av dessa, finns bifogat som 
beslutsunderlag.   
Denna plan utgör del I i Hållbart Friluftsliv – Uddevalla kommuns friluftsplan 2030. 
Under hösten 2021 ska del II formas. Den består av de politiska uppdrag som barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden beslutat ska gälla inom ramen för det kommungemensamma 
målet samt de sex utpekade områdena. 
I anslutning till antagandet av del II kommer Gruppen för friluftslivsutveckling, GFU, 
utforma en handlingsplan avseende de politiska uppdragen som tas fram kopplat till de 
sex utpekade områdena. Handlingsplanen beslutas därefter i kommundirektörens 
ledningsgrupp.  
 
 
 
 
Paula Nyman Robert Wahlström 
Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga remissinstanser 
 



 

Hållbart friluftsliv 
 

Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
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Inledning  
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att ta fram en övergripande plan för arbetet med friluftsliv inom kommunen med fokus på hållbarhet. Planen 

har sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor när det gäller befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgörs av denna strategiska plan och består av de övergripande ramarna för den kommungemensamma friluftslivspolitiken inklusive 

övergripande mål och utpekade områden. Andra delen består av varje nämnds politiska uppdrag inom vart och ett av de utpekade områdena och hur ansvaret fördelas inom 

kommunens organisation. Andra delen kommer att samordnas av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp kallad Gruppen för friluftslivsutveckling, eller GFU, vars inriktning 

och uppgift definieras i andra delen. GFU kommer sedan ta fram en handlingsplan baserat på den andra delen vilken utgör verkställigheten av de båda delarna.  

  

Organisation 
Styrgrupp

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

Carina Wiberg Borgh, Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritidsförvaltningen 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritidsförvaltningen 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 
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Bakgrund 

De tio nationella målen för friluftsliv 
Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs.  

 

Tillgänglig natur för 
alla 
Riksdagens mål om 

tillgänglig natur för alla innebär att 
alla människor ska ha möjlighet att 
vistas i och njuta av natur- och 
kulturlandskapet. 

Starkt engagemang 
och samverkan för 
friluftslivet 

Riksdagens mål om stärkt 
engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 
personliga val och engagemang i 
centrum. 

Allemansrätten
Viktiga mål för 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Tillgång till natur för 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 
säkerställas genom hållbart 
brukande, fysisk planering och 
bevarande. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om 

attraktiv tätortsnära natur innebär 
att det ska finnas tillgång till 
attraktiv natur i och i närheten av 
tätorter. Allmänheten ska ha 
tillgång till grönområden och ett 
tätortsnära landskap med höga 
frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden.  
 

Hållbar regional 
tillväxt och 
landsbygdsutveckling 

Friluftsmålet om hållbar regional 
tillväxt och landsbygdsutveckling 
innebär att friluftsliv och turism 
bidrar till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och 
medverkar till en stark, hållbar 
utveckling och regional tillväxt.  

Skyddade områden 
som resurs för 
friluftslivet 

Friluftsmålet om skyddade 
områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation.  

Ett rikt friluftsliv i 
skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 

friluftsliv i skolan innebär att 
förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Friluftsliv för god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet.  

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 
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Friluftslivspolitiken i Uddevalla kommun 
Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

Ställningstaganden för friluftslivet i rådande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens reglemente är vägledande. Friluftslivspolitiken regleras också i 

bland annat Plan- och bygglagen,1 Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner.3 Friluftspolitiken är också länkad till de nationella miljökvalitetsmålen och 

Agenda 2030.45  

Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad skapar, i kombination med allemansrätten, goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla innevånare. För att kunna förvalta och 

bygga vidare på dessa goda förutsättningar, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och en långsiktig, strategisk och övergripande 

friluftslivsplan. För att få till stånd nödvändig samordning och prioritering krävs en formaliserad förvaltningsövergripande friluftsorganisation bestående av 

representanter från samtliga förvaltningar. Friluftsorganisationen bör jobba aktivt för att säkra ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet, inte 

minst vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. En välfungerande friluftspolitik ökar resurseffektiviteten i den kommunala organisationen och verkar för att 

stärka Uddevalla kommuns position som attraktivt besöksmål och som attraktiv boendemiljö. 

Denna plan i sin helhet utgör, i kombination med översiktsplanen, Uddevalla kommuns strategiska ställningstagande gällande arbetet med friluftsliv. De sex 

utpekade områdena som planen utgörs av ska därför genomsyra hela kommunens organisation för att kunna efterlevas.  

 

 

  

 
1 Natur och friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket 
2 Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 6 §) ISBN: 91-620-8253-1 (naturvardsverket.se) 
3 https://www.skolverket.se/  
4 Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/natur-och-friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf
https://www.skolverket.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Omvärldens påverkan 
Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och tillväxt som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården.   

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. Friluftslivet utgör en central komponent i den ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast.6 Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningarna för alla att på lika villkor vistas i naturen.  

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fyra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefär hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen.7 Tillgång till lämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar har fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar och 

aktiverar många människor genom sina verksamheter som förmedlar kunskap och färdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna fyller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor och 

spänger. Dessa insatser har stor betydelse för allemansrättsutövandet: många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organisera sig i, 

föreningar. Det ideella arbete som sker är därför en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv.     

 

 
6 Naturvårdsverket ”Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019” s. 85 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Syfte och mål 

 

Friluftsplanen är en precisering och förlängning av översiktsplanen gällande arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet. Genom att peka ut den 

långsiktiga strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet med förvärv, underhåll och 

utveckling av friluftslivsområdet samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, 

med utgångspunkten att inspirera och stödja medborgarnas möjlighet till att vistas ute i naturen. 

Det övergripande målet är framtaget som den sammanfattade riktningen för arbetet med friluftsliv inom Uddevalla kommun. Målformuleringen är framtagen 

för att peka på flera olika värderingar som ska vara styrande i arbetet och genomsyra alla de processer som är kopplade till planen. Med omsorg för framtiden 

pekar ut planens koppling till hållbarhet och att arbetet tar avstamp i att det vi gör idag ska vara till för kommande generationer. Förvaltar och utvecklar 

innebär att vi ska ta vara på det vi har lika mycket som att vi ska förbättra. Hållbarhet över tid är som tidigare nämnt viktigt, så det ska finnas tydlighet i hur vi 

tar hand om det som redan är anlagt. Vi tillsammans indikerar att uppdraget är gemensamt för alla oavsett vem du är. Allemansrättens ”inte störa, inte 

förstöra” är en viktig del i allmänhetens förvaltarskap av den natur vi har runt omkring oss. En naturlig del åsyftar på att friluftslivet ska få en tydligare 

position och inte utgöra något främmande eller okänt. Av allas vardag ska tolkas som att det ska vara lika lätt att uppleva friluftslivet som att gå och handla. 

Friluftslivet ska bli lättare att uppleva och inte upplevas som någonting avlägset eller svårtillgängligt som kräver lång planering för att ta del av. Satsen pekar 

även på att vem som helst, oavsett förutsättning ska kunna ta del av friluftslivet.       

Målet är nedbrutet i sex utpekade områden som utgör riktningen för det kommunala arbetet med friluftsliv för att sträva mot det övergripande målet och 

planens syfte. De utpekade områdena utgår från de tio nationella målen för friluftsliv, lokala styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området och 

har inspirerats av andra kommuners friluftsplaner. 

  

Övergripande mål 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 
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Vad är friluftsliv 
Den officiella definitionen av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.8

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv inte är knutet till en aktivitet utan är en erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå när användaren 

befinner sig i dessa miljöer. De faktorer som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att uppfylla dessa 

förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som bidrar till 

positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan.    

  

 
8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 
Kommunens nämnder har olika ansvarsområden och ska därför aktivt arbeta med de områden som innefattas i nämndens reglemente. Såldes kommer inte alla 

nämnder att jobba med alla områden utan vissa områden har större koppling till vissa nämnders ansvar. Det är dock av stor vikt att planen är förankrad i hela 

kommunens organisation och ska kommuniceras med förvaltningarnas alla enheter och verksamheter. Detta för att stärka arbetet och skapa delaktighet för 

frågan som ett kommungemensamt ansvar.    

De utpekade områdena påverkar varandra och påverkas av varandra, därför ska de utpekade områdena tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på 

bekostnad av ett annat och att samtliga områden måste förbättras samordnat för att sträva mot det övergripande målet. Det krävs därför en välformulerad 

samverkan mellan förvaltningarna, och inom de sex områdena. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen GFU har till uppgift att fördela arbetet inom de 

sex områdena och att samordna arbetet som sker på förvaltningarna.  

Samtliga områden har koppling till de 10 nationella målen för friluftsliv för att säkerställa Uddevalla kommuns bidrag till det arbete som samordnas av 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. De nationella friluftslivsmålen finns summerade på sidan 3 och de utpekade områdenas koppling redovisas i slutet på 

varje sida.    
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Tillgänglighet 

 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt före vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste också vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir därför att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i naturmiljöer, eller användare med funktionshinder, uppleva friluftslivet som tillgängligt: ända från den första 

exponeringen till dess att de har avslutat en vistelse i naturmiljön. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om att förbättra den fysiska och digitala informationen om områden och aktiviteter för att användare ska ha 

kunskap om vad som erbjuds. Det berör också utformningen av de naturområden som marknadsförs och erbjuds, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas resa och väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivets position i den fysiska planeringen behöver också stärkas för att skapa god geografisk täckning av områden och att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver.  

Nationella mål som berörs av Tillgänglighet  

 

  

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv. 
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Attraktivitet 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter, i kombination med faktorerna inom området kvalitet. Kvaliteten är 

avgörande för att attraktiviteten ska vara god, men mönster hos användare – såsom innevånare, besökare och turister – samt hos samhället i stort, måste även 

de undersökas för att skapa ett attraktivt friluftsliv. Dessa mönster, och vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut, måste undersökas kontinuerligt. Att skapa 

attraktivitet innebär att entusiasmera användare genom innovativa idéer, lyhördhet och öppenhet för nytänkande utan att för den delen göra avkall på 

attraktiviteten för andra användare. Kunskap om olika målgruppers förutsättningar och efterfrågan är därför viktigt för att skapa attraktivitet.   

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, istället för att bara utgå från tillgängliga områden.   

 

Kommunens roll 

Ur kommunens perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa förståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. För att främja attraktiviteten i redan etablerade områden är det även viktigt att utreda vad 

som anses vara oattraktivt.  

 

Nationella mål som berörs av Attraktivitet  

 

  

I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten. 
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Trygghet 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men samma behov av att skapa förtrogenhet finns även hos andra ålderskategorier.  

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga, oberoende av vem användaren är. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar trygghet framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Fysiska miljöer som kommunen ansvarar 

för ska inte upplevas som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. När det gäller 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. 

Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för att undervisningen och förmedlingen av 

friluftsliv ska kunna ha tonvikt på att fysiskt få uppleva friluftslivet.  

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet.  

 

Nationella mål som berörs av Trygghet  

 

  

Motverkande av oro eller tveksamhet hos användaren. 
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Kvalitet  

 

Kvalitet utgörs av användarens upplevelse av välbefinnande under sin vistelse och kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet när det gäller friluftsliv. Ett kvantitativt stort utbud fyller inte nödvändigtvis 

behovet hos användaren om kvaliteten på utbudet är bristande.   

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, och är medveten om de fördelar och vinster som kommer med att 

utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver också stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet.   

 

Kommunens roll   

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat. De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation. Evidens kan även erhållas genom undersökningar, kartläggning och dialog.   

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologiska mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste också förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska 

vara mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

Nationella mål som berörs av Kvalitet  

 

 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande. 
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Tillgång 

Tillgång är både ett konkret mått på antal områden för friluftsliv och storleken på dessa, men är också en upplevd känsla kopplad till faktorer inom 

tillgänglighet. Tillgång på olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta 

tillgången på områden för friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet; det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste 

även förvaltas på ett sätt som möjliggör friluftsliv.  

Tillgången på områden för friluftsliv måste också genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan friluftslivet aldrig få en naturlig plats i vardagen.   

 

Kommunens roll 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv på och i havet, såväl som i skog och mark. Detta 

innebär dels att möta den efterfrågan som finns i dagsläget, dels att framtidens behov inkluderas i övrig planering. I nya och gamla områden bör det strävas 

efter att åstadkomma och bibehålla höga natur- och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att säkra geografisk spridning av 

områdena inom kommunen. Detta sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden i landsbygdsmiljö och biytor till dessa, till 

exempel för parkering. 

 

Nationella mål som berörs av Tillgång  

 

  

Tillgodoseendet av ett rikt och mångfacetterat utbud av miljöer för friluftsliv 
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Tillväxt 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och därför även en naturlig del i friluftslivet men kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket innebär 

att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. Därför handlar det mer om att friluftslivet ska växa sig starkt på ett hållbart sätt. 

Tillväxt inom ramen för denna plan bör därför inte i första hand betyda kvantitativ ökning eller fysisk expansion, utan bör tolkas som befästande, progression 

eller förädling.  En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster på lång sikt. För att kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt ska 

kunna utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver tillväxten vara välplanerad. Detsamma gäller för att stärka 

folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta fält.   

Friluftslivet i sig är i ständig rörelse och förändring, så förbättrings- och utvecklingsarbetet bör vara kontinuerligt.  

 

Kommunens roll 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tid i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för kommunens arbete med friluftsliv, samhällsutvecklingen eller ändrad 

efterfrågan från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske med jämna mellanrum. 

 

Nationella mål som berörs av Tillväxt  

 

  

Säkerställandet av en hållbar progression inom de utpekade områdena 
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Genomförande  
a) Uddevalla kommuns Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 del I antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande 

dokument som anger den övergripande riktningen för friluftslivsarbetet i Uddevalla kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån 

i sina respektive insatser inom arbetet med friluftsliv. 

 

b) Del II utformas efter förankringsprocess i kommunfullmäktige. Den består av de politiska uppdrag som varje nämnd beslutar att rikta in sitt 

friluftslivsarbete på kopplat till de sex utpekade områdena, samt de målsättningar som de kopplar till sina uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar 

sedan om att anta dessa politiska uppdrag och varje förvaltning utser en representant till den förvaltningsövergripande friluftsorganisationen, GFU, för 

samordning av verkställandet av nämndernas politiska uppdrag och mått. 

 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden.  

 

Kommunikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett välkänt dokument i kommunen. Det är kommunens alla ledande roller och chefers ansvar att aktivt se till att implementera planen i 

sina respektive organisationer för att nå ut i kommunens alla verksamheter. En av GFUs uppgifter är att stödja denna process. 

På samma sätt ska styrande majoritet ta hänsyn till planens innehåll när de utformar mandatperiodens strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig 

för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma friluftsorganisationen och tillse att planen revideras i 

enlighet med planens direktiv om revision. Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida men ska också levandegöras på andra innovativa sätt för 

innevånare så att de kan ta del av det arbete som görs. 
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Uppföljning och utvärdering/analys 

Varje förvaltning ansvarar själv för uppföljningen av arbetet med sina politiska uppdrag i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet. Den 

kommungemensamma friluftsorganisationen sammanställer samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. I denna 

redovisning bör varje utpekat område behandlas var för sig, samt att helheten redovisas. I årsredovisningen ska även analyser av arbetet och dess effekter ingå 

för att kunna säkerställa arbetets kvalitet och för att förbättra arbetet till nästkommande år. Ansvaret för den årliga uppföljningen ligger hos Kultur och 

fritidsförvaltningens representant i GFU. 

 

Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli föremål för revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige. 
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Sammanställning av remissvar-Hållbart friluftsliv 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag Kommentar 
För att kunna uppfylla friluftsmålen både 
lokalt, regionalt och nationellt är ett 
samarbete över förvaltningsgränserna en 
förutsättning. 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
idag en intern arbetsgrupp för park och 
naturfrågor och representanter från denna 
grupp tillsammans med GIS-ingenjör 
förslås ingå i den kommande 
förvaltningsövergripande organisationen 
för friluftsliv. 

Det är av stor vikt att hitta 
samarbetsformer mellan de olika 
referensgrupperna som finns inom den 
kommunala organisationen. Förslaget tas i 
beaktande inför arbetet med den 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen. 

Idag är det första stället många vänder sig 
till om man vill söka information om 
friluftsliv sin telefon, dator eller ipad. Det 
är viktigt att informationen finns tillgänglig 
och nåbar för alla som vill samla 
information innan man beger sig ut i 
naturen. 
Att samverka om en digitalisering av 
friluftslivet för den interna och externa 
användningen är viktig att tydliggöra och 
att uttrycka i dokumentet Hållbart 
friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftplan 
2030. Förvaltningen upplever att det inte 
framkommer i den mån det är önskvärt i 
remissutgåvan. Friluftslivet saknar den 
digitala grunden, geodata för att kunna 
användas i den digitala 
samhällsplaneringen. 
Är det digitalt så syns man i många fler 
kanaler och kan användas inom alla de 

Åsikten om att digitalisering av 
information om de fysiska miljöerna, 
förutsättningarna för friluftsliv samt 
användarmönster delas med 
förslagsgivaren. Texten uppdateras för att 
stärka vikten av digitalisering. Dock 
kommer uppdraget inte preciseras i del I 
utan i del II.   
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områden som friluftsplanen pekar ut. 
Tillgänglighet: om friluftslivet skall utgöra 
en del av fysisk 
planering/samhällsplanering måste det 
fysiska friluftslivet vara digitalt i grunden 
för att öka tillgängligheten och synligheten 
för alla användare intern och externt. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Attraktivitet: för att kunna analysera data 
över friluftslivet och att hitta mönster i 
användningen då måste friluftslivet vara 
digitalt i grunden. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Trygghet: att den fysiska miljön är digital 
för att själv kunna skapa sig en 
förutsättning för att använda den fysiska 
miljön, exempelvis funktionshinder av olika 
slag, framkomlighet, märkning mm. Digitalt 
stöd för undervisning, insamling och 
kunskapsförmedling. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Kvalitet: standardiserad digitalisering av 
friluftslivet utgör en kvalitetsfaktor för tex 
zonering av områden så att kvalitet och 
belastning kan regleras där exempelvis 
trycket blir för hårt i den fysiska miljön. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Tillgång: att ha en samlad digital tillgång till 
de beslutade geografiska områdena inom 
samhällsplanering säkerställer 
tillgängligheten av kvalitetssäkrad 
information internt och externt. Där 
behöver det fysiska friluftslivet digitaliseras 
för att synas i den samlade planeringen 
och för att kunna samverka om de 
geografiska områdena såsom biytor, 
parkering mm. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Tillväxt: att omvärldsbevaka och snabbt 
kunna se ändrade förutsättningar i 
samhällsutvecklingen kräver att det finns 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 
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digitala kvalitetssäkrade grunddata att 
tillgå både internt och externt. 
Budget för arbetet med friluftsliv 
I planen saknas förslag på hur det framtida 
arbetet med friluftsliv ska finansieras. 
Förvaltningen anser att det är viktigt att 
man redan i tidigt skede bestämmer vad 
friluftslivet är värt för kommunen och vad 
man är beredd att satsa. Saknas resurser är 
det en risk att arbetet inte når målen. Ska 
det ske en utveckling och 
kvalitetsförbättring kan arbetet inte ske 
inom befintliga budgetar utan det krävs 
extra medel riktade för arbetet med 
friluftsliv till de nämnder som berörs av 
arbetet. 

Direktiv kring budget kan inte ges på 
denna nivå utan bör beslutas inom 
respektive nämnd/förvaltning under del II 
för att avvägningar skall kunna göras 
baserat på förvaltningens/nämndens 
förutsättningar. Dock kommer det givetvis 
vara en del av den 
förvaltningsövergripande arbetsgruppens 
arbete att äska om medel och skapa 
förutsättningar för att kunna verkställa 
planens ambition. 

 
Barn och utbildningsnämnden 
Förslag Kommentar 
Synpunkter på friluftsplan 
Barn och utbildningsförvaltningen är 
positiv till planen men vill påpeka vikten av 
att personer med funktionshinder beaktas. 

Åsikten om att personer med 
funktionshinder skall särskilt beaktas delas 
med förslagsgivaren. Texten har reviderats 
för att säkra personer med 
funktionshinders tillgänglighet till 
friluftsliv. 

 
Kommunstyrelsen 
Förslag Kommentar 
Även en koppling till kommunens Maritima 
strategi och Agenda 2030 kan med fördel 
tydliggöras ytterligare. 

Den Maritima strategin har väldigt liten 
kontaktyta till friluftsliv och friluftsplanen 
och kommer därför inte inkluderas i 
planen.  
 
Agenda 2030 har ingen till liten koppling 
till friluftslivet som fenomen och rörelse, 
däremot är Agenda 2030 en förutsättning 
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för framtida miljöer för friluftsliv. Agenda 
2030 kommer av den anledningen lyftas i 
liten utsträckning då Agenda 2030 inte 
stärker friluftslivet specifikt. Agenda 2030 
kommer däremot ha större koppling till de 
handlingsplanerna som tas fram. Referens 
till Agenda 2030 läggs till i texten om 
Friluftspolitiken i Uddevalla kommun.     

Kommunledningskontoret föreslår också 
att i Friluftsplanen 2030 formulera målet 
och ambitionen att under perioden fram 
till 2030 vara en av de kommuner som får 
utmärkelsen ”Sveriges friluftskommun”. 

Målet är framtaget av Kultur och 
fritidsnämnden och är således politiskt 
förankrat. Målet med ”Sveriges 

Friluftskommun” föreslås lyftas som 
politiskt uppdrag för KS inom del II. 

Sid 5 Omvärldens påverkan – 2:a raden: 
Lägg till ordet ”tillväxt” efter 

kompetensförsörjning, turismnäringen och 
tillväxt... 
 

Naturturism byts till tillväxt.  

Lägg till ”och Agenda 2030 med de 17 

globala målen för hållbar utveckling” i 

slutet av andra stycket. 

Se tidigare kommentar om Agenda 2030 

Sid 6 Syfte och mål – Koppla gärna till 
Agenda 2030 och de 17 globala målen. 

Se tidigare kommentar om Agenda 2030 

Sid 8 Illustrationen – Lägg till rubrikerna 
”Kommunens ansvar” samt 

”Användarperspektiv” ovanför respektive 

sida cirklarna och rutorna enligt; 
Kommunens ansvar: (Tillgång, Trygghet, 
Tillväxt) Användarperspektiv: 
(Tillgänglighet, Attraktivitet, Kvalitet)  

Att kategorisera vissa av rubrikerna som 
”Kommunens ansvar” och andra som 

”användarperspektiv” skulle indikera att 

de rubrikerna som ingår i 
”användarperspektiv” inte är kommunens 

ansvar att jobba med. Dock definieras 
texterna om så att de följer samma 
frasering.   

Byt ut ordet ”progression” i Tillväxtrutan 

till ”utveckling”. 
Progression har en tydligt framåtriktad ton 
som är i enlighet med resten av planens 
ordval. 

Sid 9-14 Tydligare siffror och tydligare 
koppling till texten ”Nationella mål som 

Nya siffror tas fram. 
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berörs av… 
Sid 9 Tillgänglighet – Lägg till ” i nära 

samverkan med andra kommuner, 
regioner, organisationer, myndigheter och 
föreningslivet.” sista raden efter 

”kommunen driver”. 

Fokus bör ligga på den egna 
organisationen i första hand. Texten är 
avsiktligt ospecificerad för att inte 
begränsa tolkningsutrymmet. 

Sid 10 Attraktivitet - Renodla texten, 
separera och hänvisa istället till rubriken 
”Kvalitet”. Lägg till ” även kopplat till 

kommunens Maritima Strategi.” vid sista 

stycket efter ”metoder”. 

Texten om Attraktivitet har reviderats. 
Texten är dock avsiktligt generaliserande 
och således kommer inte kommunens 
Maritima strategi nämnas i texten.  

Sid 11 Trygghet - Undvik negationer i 
rubriken. 

Att skapa en upplevelse av fullkomlig 
trygghet är ett betydligt mer komplext 
arbete än att bekämpa de faktorer som 
skapar oro/tveksamhet. Delar av texten 
har reviderats för att öka läsbarheten. 

Sid 12 Kvalitet - lägg till ”såväl fysiskt som 

digitalt, samt hur vi marknadsför och 
kommunicerar friluftslivet, kopplat till före-
under-efter”. 

Föreslagen text har otydlig koppling till 
användares upplevelse av kvalitet och 
kommer således inte användas.  

Sid 13 Tillgång – Under kommunens ansvar 
lägg till; inklusive badplatser, båtplatser, 
tysta platser, tillgång till skolskog/-
naturområde. 

Texten är avsiktligt ospecificerad för att 
inte begränsa tolkningsutrymmet. 

Sid 14 Tillväxt – Börja första stycket; 
”Tillväxt handlar om att hantera sina lokala 

förutsättningar i samverkan med 
kommuner, myndigheter, organisationer 
och föreningslivet, där friluftslivet således 
utgör en naturlig del. ” för tydligare 

koppling till ordet tillväxt. 

Texten har reviderats för att förtydliga 
tolkningen av termen tillväxt ur planens 
perspektiv. 

 
Socialnämnden 
Förslag Kommentar 
Inget att erinra  
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Destination Uddevalla 
Förslag Kommentar 
Kommentar sid 4: 
Här bör lämpligen nämnas hur turism 
bidrar till att stärka den lokala 
attraktiviteten som en del i hållbar 
utveckling. Så som det formuleras i 
kommunens övergripande strategier 
(Strategisk plan 2019-2022) att 
naturupplevelserna ska utvecklas för att 
skapa attraktiva boendemiljöer och ge 
förutsättningar för en hållbar 
turismnäring.    

Texten har reviderats. 

 
Bohusläns Klätterklubb 
Förslag Kommentar 
I en växande stad som 
Uddevalla kan det ju vara lätt att i 
detaljplaner missa att klippväggar faktiskt 
används för både rekreation och idrott. 

Noteras och tas i beaktande i framtida 
arbete. Dialog kommer att initieras med 
föreningen för att säkerställa att ytorna 
som föreningens medlemmar använder 
kartläggs. 

 
Ljungskiles segelsällskap 
Förslag Kommentar 
Vi vill föreslå att planen sträckte sig 
åtminstone tom 2035. Vi, och många 
andra föreningar måste ha en långsiktighet 
i vår planering och ser gärna att planer, 
som den nu föreslagna, kommer att 
tillämpas i minst tio år efter det att 
nämnderna inlemmat den i sina planer. 

Planen är en konkretisering av ÖP2022 
vilken har koppling till Agenda 2030 och 
Sveriges miljömål. Friluftsplanen bör 
därför lämpligen revideras som senast i 
samband med revisionen av Agenda 2030 
och miljömålen som båda sker 2030. 

 
Uddevalla Orienteringsklubb 
Förslag Kommentar 
Vad gäller punkt två i remissens följebrev. Arbete med att kartlägga och skapa 
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UOK anser att friluftsplanen skulle tjäna på 
att relatera till de faktiska områden som 
man anser ha störst värde inom 
kommunen. Utveckling och förbättring kan 
bäst diskuteras i relation till faktiska 
miljöer och värden. 

handlingsplaner de fysiska miljöerna 
kommer ske i del II. 

 
Friluftsfrämjandet Ljungskile 
Förslag Kommentar 
För det första vill vi gärna se att 
friluftsplanen på ett tydligare sätt också 
lyfter havet, och tillgången till havet som 
en arena för friluftsliv. Vi behöver värna 
möjligheterna att kunna ta sig ut på havet 
för att segla, paddla, simma eller gå i 
strandkanten, likväl som möjligheterna att 
kunna komma ut i skogsområden och 
sjöar. 

Texten ses över med avsikt att stärka 
havets position som arena för friluftsliv i 
planen. 

För det andra vill vi lyfta hur viktiga de 
ideella föreningar med friluftsliv på 
agendan är för att friluftsplanen ska kunna 
nå sitt mål. Det finns ett flertal föreningar i 
kommunen som genomför ledarledda 
friluftsaktiviteter för barn, ungdomar och 
vuxna. Föreningar som kan stötta i att på 
ett tryggt sätt utöva friluftsliv och en 
möjlighet att lära sig hur man rör sig i vår 
natur utan att påverka den negativt. 
Allemansrätten är något vi behöver utbilda 
i, inte bara i skolan utan också genom att 
vi ideella föreningar visar hur det fungerar 
i verkligheten 

Åsikten att de ideella föreningarnas arbete 
är oerhört viktigt, delas med 
förslagsgivaren. Flera åtgärder planeras för 
att stärka dialogen mellan kommun och 
förening men även för att förbättra 
föreningarnas möjligheter. Detta kommer 
dock ske inom del II.  

Det tredje vi vill lyfta gäller det stadsnära 
friluftslivet. Även om de flesta i 
kommunen bor inne i Uddevalla behöver 
vi värna och möjliggöra friluftslivet nära 

Texten ses över för att tillse att det 
tätortsnära friluftslivet har en stark 
position. 
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tätorten även på de mindre platserna. 
 
Uddevalla Turism 
Förslag Kommentar 
Vi saknar kopplingen till Turistrådets 
Västsveriges framtagna HALLBARHETSKLIV  

Hållbarhetsklivet bör ses som en metod 
som bidrar till arbetet med uppfyllandet av 
målet i planen. Av den anledningen bör 
Hållbarhetskliv ses som en viktig del av del 
II’s handlingsplaner. 

[…] samt att i stycket tillgång kan lägga till 

kollektivtrafik. 
Texten har reviderats. 

Andra aspekter i just tillgänglighet kan vara 
att beakta slitage om det blir för 
tillgängligt, samt att förvalta uniciteten 
med att känna sig "ensam i skogen". 

Att titta på effekterna av tillgänglighet är 
en viktig del av den tolkningen som 
kommer behöva göras i samband med 
verkställandet och framtagandet i 
handlingsplanen. Förslaget tas med i det 
arbetet. 

 
Bokenäsets framtid 
Förslag Kommentar 
Exempelvis nämns i texten på det 
utpekade området ”Tillgång”, ”tätortsnära 

områden och områden längre bort”. 
Hur långt bort är längre bort? 
Landsbygden måste också omfattas av ett 
hållbart friluftsliv med möjlighet att idka 
friluftsliv både sommar och vintertid. 
Det behöver förtydligas i planen. 

Texten har reviderats. 

Sid 4 – För att få en gemensam målbild 
mellan besöksnäring, boende och 
kommunen behöver en 
förvaltningsgemensam friluftsorganisation 
också knyta till sig representanter ifrån 
företagare inom besöksnäringen, 
markägare och lokala samhällsföreningar. 

Förslaget noteras och lyfts i samband med 
framtagandet av del II. 

 



 
 

 9(13) 

2021-05-28 Dnr KFN 2019/00177 

 

 

Ungdomsfullmäktige 
Förslag Kommentar 
Ungdomsfullmäktige betonar särskilt 
vikten av friluftsliv i skolan. 

 

 
Friluftsfrämjandet Uddevalla 
Förslag Kommentar 
Planen kan uppfattas vag när det gäller att 
läsa ut vad Uddevalla kommun vill uppnå. 
Det saknas i viss mening en röd tråd när 
det gäller syfte och mål. 

Texten har reviderats. 

Dokumentet förutsätter en förförståelse, 
och planen skulle vinna på att ge en 
tydligare bild av kommunens vision, för att 
stå på egna ben och ge den bas för 
framtida diskussion som behövs för ett bra 
gemensamt och inkluderande planarbete 
inom kommunen och tillsammans med 
civilsamhället. 

Planens huvudsakliga mottagare är 
kommunens tjänstepersoner.  I övriga fall 
kommer planen hanteras i grupper där 
planen och dess tolkning kan stödjas av 
tjänstepersoner.  

De inledande texterna om planens del ett 
och del två bör förtydligas så att det klart 
förstås vad som hänvisar till detta 
dokuments olika delar och vad som syftar 
på kommande steg i processen. 

Texten har reviderats. 

En del begrepp bör definieras tydligare. Så 
kan t ex begreppet friluftsorganisation 
uppfattas olika. Är det kommunens 
formella organisation för friluftsfrågor, 
samarbete och insatser där även 
föreningslivet bidrar i drift och underhåll, 
eller det totala utbudet och 
genomförandet av all verksamhet? 

Texten har reviderats. 

Mål och ambitioner, liksom en rimlig 
planeringshorisont bör finnas med i 
grunddokumentet för vidare planering. 
Här är det också önskvärt att betona att 

Verkställandet av planen kommer 
samordnas av den 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen. 
Således kommer delmål, konkreta 
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kommunen vill lyssna på civilsamhället och 
det aktiva föreningslivet redan när mål och 
visioner läggs fast, för att säkra en 
förankring bland medborgarna. 

målsättningar och ambitioner sättas under 
arbetet med del II. I samband med detta 
kommer även en representantgrupp från 
föreningslivet formaliseras där den 
dialogen kommer premieras.   

Hit hör också modet att tidigt ta höjd för 
att lösa de ”svåra” diskussioner som 

friluftslivet möter. En medvetenhet om 
och en beredskap för fundamentala frågor 
som Allemansrätt, Strandskyddets 
utformning, markägarfrågor, 
reservatsfrågor och riksintressehantering 
mm bör mer uttalat finnas med i en 
planeringstrategisk mening. Likaså 
medvetenhet om effekter och inverkan 
från lagstiftning om t ex förarbevis för 
vattenskoterkörning, etc. Planen ska inte 
lösa dessa konkreta frågor men det bör 
vara klart och tydligt att den ska hantera 
sådana samhällsfrågor utifrån friluftslivets 
horisont. 

Förslaget lyfter en viktigt punk. Målet med 
planen är att, i sig skapa ett ramverk för 
att kunna bemöta denna typ av problem. 
Lösningar på denna typ av problem bör 
därför vara en uppgift för GFU (Gruppen 
för friluftslivsutveckling, 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp). 
Förslaget kommer tillåtas en tydlig position 
i arbetet med uppstarten av GFU.  

Begreppet tillväxt är intressant att 
behandla i detta sammanhang. Planens 
inledande definition av friluftsliv är öppen 
för olika former av aktivitet – och 
passivitet. Det är bra att planen tydligt 
markerar att det finns värden utan krav på 
tävling. Detsamma kan, och bör, gälla 
begreppet tillväxt. För många utövare 
eftersträvas inte tillväxt i det egna 
friluftslivet. Värdet finns i det lilla och 
nära. En stilla vandring varken kräver eller 
vinner på tillväxt. 

Tillväxt bör tolkas ur perspektivet att det är 
fenomenet friluftsliv, eller som fråga, och 
möjligheten till detta som ska ha en 
tillväxt. Texten har reviderats för att 
förtydliga detta. 

Det är också rimligt att även kulturarvet 
ses som en grund för kvalitet. Det är viktigt 
att värna kunskapen om den historia som 

Noterat.  
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skapat den kulturpåverkade natur vi rör 
oss i idag. Denna kunskap ger dels en 
ytterligare dimension vid vandringar, 
skridsko- och paddelturer etc, dels en 
medvetenhet och bas för att förankra 
respekt och hänsyn, t ex inför 
allemansrättens möjligheter och 
begränsningar. Kopplingen mellan 
kulturhistoria, naturhistoria och friluftsliv 
är därför viktig att betona i allmänhet. Det 
gäller också speciellt inom skolans arbete 
där olika former av medvetandeförankring 
ger tryggare framtida generationer. 
Under rubriken kvalitet nämns att denna 
bör vara evidensbaserad. En reflektion är 
att det behöver finnas en balans mellan de 
mätbara/kvantitativa mål och värden som 
är lätt samlade, och de 
märkbara/kvalitativa värden som beskriver 
viktiga, men mindre lättfångade värden. 
Detta har ju också berörts i definitionen av 
friluftsliv, med resonemanget om 
vistelse/upplevelse kontra rörelse. 

Evidens behöver inte innebära att endast 
summativa bedömningar får utrymme. 
Formuleringen syftar till att ta avstånd från 
godtycklighet och stärka friluftslivets 
position genom etablerad kunskap och 
erfarenheter. 

Tillgänglighet handlar också om att stärka 
vardagens möjligheter. Bostadsnära natur 
och enkla transporter till fots, cykel etc 
kopplar rörelse och friluftsliv till individens 
vardag. Även infrastrukturella 
förbättringar som t ex att bygga ut 
cykelleder inom tätorten ökar 
tillgängligheten. 

Texten ses över för att tillse att det 
tätortsnära friluftslivet har en stark 
position. 

Friluftsfrämjandet menar att det är viktigt 
att planen – och dialogen med 
föreningslivet – INTE ses som ett arbete i 
två nivåer, där kommunen planerar, 
säkerställer infrastruktur och skapar arena 

Se tidigare kommentar om mål och 
ambitioner. 
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och förutsättningar för tillgång och 
tillgänglighet, och där föreningslivet sedan 
förväntas vara aktivt. I stället bör en dialog 
finnas redan från början kring värden, mål, 
uppdrag, behov, möjligheter etc. Det 
skapar en naturligare förankring och en 
gemensam strävan mot målen. 
För en hanterbar utveckling bör ett 
friluftsråd också vara ett viktigt forum för 
tidig och direkt medverkan i utvecklingen. 

Se tidigare kommentar om mål och 
ambitioner. 

 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Förslag Kommentar 
Inget att erinra  
 
UIS Skidor och skridsko 
Förslag Kommentar 
Inget att erinra  
 
 
Föreningen Uddevalla Open Parasport 
Förslag Kommentar 
 Vi saknar dock redovisning och klarläggandet 
av på vilken nivå och på vilket sätt som 
personer med funktionsnedsättning skall 
kunna erhålla tillgänglighet, attraktivitet och 
kvalitet i den redovisade planen. 

Texten har reviderats för att stärka 
funktionshindrade personers tillgänglighet. 
Dock är frågorna som lyfts om nivå och 
sätt kopplade till del II då de berör 
verkställigheten mer.   
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Protokollsutrag
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KFN 2019/00177  

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 
övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt 
uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen 
för friluftsliv och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa 
goda förutsättningar för arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens 
friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de 
kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder 
klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt 
föreslås. 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 
Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på 
remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 
det kommunala friluftslivets utveckling. 
Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och 
fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre 
ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 
  
Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 
  
Kultur och fritidsnämndens reglemente § 2, Särskilda uppgifter kompletteras med 
följande: ”samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv”. 
  
Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ska formulera politiska uppdrag 
kopplat till de sex utpekade områdena, utifrån nämndens ansvarsområden gällande 
friluftsliv. Dessa ska komma kultur och fritidsnämnden till del senast 31 december 2021 
för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktig.  
 
  



 
 

 
 

Protokollsutrag
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-06-04 
Annelie Högberg, Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-06-08 till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga remissinstanser 
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Handläggare 
Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 31 augusti 2021 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2021-08-31 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 
ett år sedan i kommunfullmäktige.       
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 31 augusti 2021 fanns 20 ej avgjorda 
motioner varav fem är äldre än ett år samt fem medborgarförslag som är äldre än ett år. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag, 2021-08-31 
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-08-31 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Ansvariga handläggare kommunledningskontoret 
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Förteckning över medborgarförslag som inte har avgjorts 1 år efter att de väcktes i kommunfullmäktige, 2021-08-31 
Nummer Datum då ärendet 

väcktes i 
kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2020/00380 

2020-06-10 Medborgarförslag från Juhani Jouniola om placering av 
simhall  

Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

KS 
2020/00237 

2020-04-08 Medborgarförslag om ett utomhusgym mm. längs 
strandpromenaden i Ljungskile 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet 

KS 
2020/00098 

2020-02-12 Medborgarförslag från Karl Erik Karlsson om att snygga 
till uteplatsen vid Linkärvens dagliga verksamhet 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet 

KS 
2019/00708 

2019-10-09 Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och 
Hovhult 

Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsens att besluta i ärendet.  

KS 
2018/00397 

2018-06-13 Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs 
Festplats 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 
ärendet. 
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Förteckning över ej avgjorda motioner 2021-08-31 
Nummer Datum då motionen 

väcktes i 
kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2021/00369 

2021-06-14 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 
Merja Henning (UP) om funktionshinderplan 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och det 
kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Rådet har svarat. Ärendet bereds 
hos kommunledningskontoret. 

KS 
2021/00368 

2021-06-14 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson 
UP om uppgradering av konstgräsplan vid 
Skarsjövallen 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna har inte 
svarat. 

KS 
2021/00342 

2021-06-14 Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för 
negativa utsläpp 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

KS 
2021/00316 

2021-05-12 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent 
Andreasson (UP, Lars Olsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP)  om införande av P-skiva i centrum 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 

KS 
2021/00315 

2021-05-12 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent 
Andreasson (UP, Lars Olsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP)  om miljövänliga p-platser i 
centrum 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 

KS 
2021/00256 

2021-04-14 Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth 
Johansson (UP) om  trygghets - och 
säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 
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Nummer Datum då motionen 
väcktes i 
kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2021/00255 

2021-04-14 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson 
(UP) om en effektivare hantering av plastgräsplanen 
i Ljungskile 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna har inte 
svarat. 

KS 
2021/00172 

2021-03-10 Motion från Ann-Charlott Gustafsson(UP) och 
Christer Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande 
åtgärder utmed Lelångebanan till Lane Fagerhult 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

KS 
2021/00171 

2021-03-10 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 
Christer Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta 
tillvara på möjligheter för att bli ett fantastiskt 
besöksmål 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 

KS 
2021/00170 

2021-03-10 Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya 
fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 

KS 
2021/00106 

2021-02-10 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson 
(UP) om att införa en avgift på Landbadet 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden har inte svarat. 

KS 
2020/00773 

2020-12-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias 
Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta 
och dela ut ett pris årligen för civilkurage 

Motionen har beretts av kommunstyrelsen och 
ungdomsfullmäktige har yttrat sig över den. Motionen 
kommer handläggas av kommunfullmäktige 2021-09-08. 

KS 
2020/00764 

2020-12-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 
Merja Henning (UP) om att öka den medicinska 
kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att 
anställa kommunala läkare  

Motionen har remitterats till socialnämnden. Efter 
socialnämndens handläggning har motionen återtagits 
och kommer avskrivas hos kommunfullmäktige 2021-
09-08. 
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Nummer Datum då motionen 
väcktes i 
kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2020/00626 

2020-10-14 Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson 
(C) om att ta fram rapport om jordbruksmarkens 
värden i samhällsplaneringen  

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

KS 
2020/00556 

2020-09-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja 
Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om att bli 
pilotkommun för framtidens vårdstruktur  

Motionen har remitterats till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. Socialnämnden har svarat. Ärendet 
bereds hos kommunledningskontoret.  

KS 
2020/00138 

2020-02-12 Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd 
till personer med syn och hörselnedsättning 

Motionen remitterades till socialnämnden, det 
kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet för 
personer med funktionsnedsättning. Nämnden och råden 
har svarat och motionen har beretts av kommunstyrelsen 
och ska handläggas av kommunfullmäktige 2021-09-08. 

KS 
2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv 
arbetsgivare 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och rådet 
för personer med funktionshinder. Rådet har svarat. 
Ärendet bereds hos kommunledningskontoret.  

KS 
2019/00910 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett 
arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, 
det kommunala rådet för äldre och det kommunala rådet 
för personer med funktionsnedsättningar. Råden har 
svarat men inte inte nämnden. 

KS 
2019/00744 

2019-10-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena 
Tibblin (SD) om utökad säkerhetsorganisation  

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

KS 
2019/00319 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena 
Tibblin (SD) om kameraövervakning på kommunens 
parkeringar 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har svarat. Motionen bereds hos 
kommunledningskontoret. 
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Handläggare 
Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Kommunernas klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 
Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 
miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   
Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030.  
För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 
genomföras.  
Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning.  
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan 
genomförs under 2022.  
Den 15 december 2021 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och 
regionstyrelsens ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs 
arbetet upp. 
Förslag är att kommunen antar 10 utav 20 klimatlöften som bedöms kunna genomföras 
under 2022:  

• Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 
• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 
• Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
• Vi bygger i trä 
• Vi installerar solenergi 
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
• Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-08-30 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 
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Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 
att anta de 10 klimatlöften som bedöms kunna genomföras under 2022 
 
 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 
miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   
 
Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas 
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 
1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, 
takten öka för att det ska vara möjligt att nå målen. 
 
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Då antog Uddevalla kommun 11 av de 20 löften som ingick. Nu bjuds 
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, 
som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Samtliga klimatlöften med 
beskrivning på vad löftet innebär och ambitionsnivån finns i bilaga 20 klimatlöften 
inför 2022. 
Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett 
urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. 
 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till 
klimat2030@vgregion.se. 
 
Tre svarsalternativ finns att välja mellan: 
 

mailto:klimat2030@vgregion.se
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• A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska 
komma i mål med en åtgärd under 2022  
 
• B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun 
redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller det.  
 
• C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra 
klimatlöftet 2022. 
 
Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information och 
material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften. 
I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnas listan med 
klimatlöften från 2021. Om kommunen inte haft möjlighet att slutföra klimatlöften för 
2021 så går det att anta dem som nya löften och dessa bokförs då till 2022.  
 
Förslaget är att Uddevalla kommun antar 10 klimatlöften under 2022som bedöms vara 
aktuella och kommer att kunna genomföras under nästa år. Fem är från 
2021klimatlöften som det pågår arbete med, men som troligtvis inte hinner att slutföras 
under 2021. Fem är nya och som ligger i linje med andra beslut och kommande energi- 
och klimatplan. 
 

• 3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. (NY) 
• 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. (arbete pågår – 

från 2021) 
• 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. (NY) 
• 8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. (arbete pågår – från 

2021) 
• 12.Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. (arbete pågår – från 

2021) 
• 13.Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 

(NY) 
• 15.Vi bygger i trä. (NY) 
• 16.Vi installerar solenergi. (arbete pågår – från 2021) 
• 19.Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. (arbete 

pågår – från 2021) 
• 20.Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. (NY) 

 
 
 
 
Peter Larsson Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Inför 2022



1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar *

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler *

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *

 i ter at vi  i e tli  ver a et  ar l *

 i er ar li at ver a  r  ate  i e tli  ver a et  ar l *

 i e r e er ie e tivi eri ar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

 i fi a ierar i ve teri ar i e e  ver a et e  r  li ati  *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)  Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022. 

* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021.    
 Klimatlöfte  är samma formulering men har yttats från plats nr. . 



1.  Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen 
kartlägger	laddmöjligheter	och	tar	fram	en	plan	för	laddning	av	fordon	där	
kommunen	har	rådighet	vid	bostäder,	arbetsplatser,	handel	och	besöksmål.	
Planen	ska	peka	ut	kommunens	ansvar	och	hur	kommunen	kan	samverka	med	
aktörer	som	tillhandahåller	laddning.	På	parkeringar	vid	kommunägda	bostäder	
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras,	parkeringsplatser	samnyttjas	och	att	parkering	och	laddning	prissätts	
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det	innebär	ett	klimatväxlings-
system	där	klimatbelastningen	från	kommunanställdas	flyg-	och	bilresor	i	
tjänsten	beräknas	minst	årligen	och	åsätts	ett	monetärt	värde	som	speglar	
exempelvis	samhällsekonomisk	värdering.	Klimatväxling	används	för	att	
kunna	stimulera	önskvärda	klimatinvesteringar	och/eller	driftsåtgärder	
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla 
nya	avtal	vid	köp	och	hyra	av	personbilar	till	kommunal	verksamhet	ska	vara	bilar	
som	uppfyller	krav	på	att	få	bonus	i	fordonsskatt.	Endast	undantagsvis	väljs	andra	
personbilar	som	då	ska	uppfylla	Upphandlingsmyndighetens	baskrav,	efter	intern	
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya 
avtal. Det	innebär	att	vi	ställer	miljö-	och	klimatkrav	i	alla	avtal	där	
transporter	upphandlas,	exempelvis	postleveranser	och	avfallstransporter.	
Vi	ställer	också	miljökrav	i	mer	än	50	procent	av	upphandlingar	av	varor	och	
tjänster	som	kräver	omfattande	transportarbete,	exempelvis	matleveranser,	
städ-	och	kontorsmaterial	och	parkeringsövervakning.	



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det	innebär	att	möjliggöra	samnyttjande	av	parkeringsanläggningar,	att	
prioritera	besöks-	och	handelsparkering	i	centrala	områden	framför	annan	
parkering,	att	se	till	att	gatuparkering	inte	är	subventionerad	jämfört	med	
parkeringshus,	att	möjliggöra	flexibla	parkeringstal	med	stimulans	av	bilpooler	
samt	att	frikoppla	parkeringskostnaden	från	hyran	av	lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar. Det	innebär	att	kommunen	bedömer	var	
klimatkrav	i	upphandlingar	gör	störst	nytta	(utöver	upphandlingar	som	tas	upp	i	
klimatlöfte	4)	och	ställer	krav	i	minst	tre	upphandlingar	under	året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt	eller	erbjuder	minst	fem	nya	beställningsbara	alternativ	av	
flergångsprodukter	och/eller	engångsprodukter	tillverkade	av	återvunnet	eller	
förnybart	material	för	kommunens	verksamheter.	Produkterna	ska	vara	andra	
än	de	som	förbjuds	enligt	EU:s	engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen 
gör	en	inventering	av	inköp	och	hantering	av	arbetskläder	inför	kommande	
upphandling	och	genomför	minst	en	ny	åtgärd	för	att	förlänga	livstiden	för	
arbetskläder.	Exempel	på	åtgärder	kan	vara	att:	minska	antal	modeller/
färger,	använda	generella	loggor,	erbjuda	skrädderitjänster,	återbruk	eller	
återtagssystem.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det  
innebär	att	insatser	för	cykling	under	föregående	år	mäts	och	redovisas.	
Undersökningen	bygger	på	självrapportering	av	kontrollerbara	uppgifter	
och	syftet	är	bland	annat	att	identifiera	förbättringsområden.	Deltagande	i	
kommunvelometern	bör	ske	under	flera	år	för	att	kunna	se	förändringar	över	
tid.



11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa. Det	innebär	att	kommunen	kan	visa	att	minst	tre	
olika	insatser	pågår	varav	minst	en	initieras	under	2022.	Det	kan	ske	genom	
samverkan	med	näringslivet	för	att	erbjuda	fler	hållbara	tjänster,	att	skapa	plats	
i	bostadsområde	för	att	dela	saker,	att	kommunen	erhåller	platser	att	reparera	
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det	innebär	att	kommunen	sätter	och	följer	upp	mål	samt	arbetar	med	rutiner	
för	att	undvika	matsvinn	genom	förebyggande	åtgärder.	Kommunen	ska	mäta	
matsvinnet	med	ett	uppsatt	mål	på	max	45	g/portion	i	genomsnitt	(lunch	eller	
middag).	I	siffran	ingår	alla	tre	typer	av	svinn:	kökssvinn,	serveringssvinn	och	
tallrikssvinn.	

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med 
menyplanering	och	råvaruval	beräknar	måltidens	klimatpåverkan	och	har	satt	
mål	att	klimatpåverkan	ska	vara	maximalt	0,9	kg	CO2e/måltid	i	snitt	under	
minst	en	månad.	Alternativt	har	satt	mål	att	nyckeltalet	för	samtliga	inköpta	
livsmedel	ska	minska	till	1,7	kg	CO2e/kg	inköpta	livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen 
startar	upp	minst	ett	projekt	för	energieffektivisering	i	egna	fastigheter	med	
exempelvis	Totalmetodik	från	Belok	eller	motsvarande.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen 
inreder	med	minst	20	procent	cirkulära	möbler	(mätt	i	antal	eller	kostnad)	i	
kommunens	organisation.	Med	cirkulära	möbler	menas	att	de	repareras	och	
används	på	nytt,	köps	begagnade	eller	återbrukas	internt.



17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att 
kommunen	väljer	ut	minst	en	egen	byggnad	som	har	kommande	behov	av	
renovering,	lokalanpassning	eller	demontering	och	inventerar	potentialen	för	
återbruk	i	den	byggnaden,	med	fokus	på	minst	fem	kategorier	byggvaror	som	
lämpar	sig	för	återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en 
politiskt	antagen	koldioxidbudget	och	arbetar	för	en	årlig	utsläppsminskning	
i	linje	med	vad	koldioxidbudgeten	visar	behövs	för	att	nå	Parisavtalet.	
Alternativt	har	ett	politiskt	beslut	att	arbeta	för	en	årlig	utsläppsminskning	
med	hänvisning	till	Västra	Götalandsregionens	koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation. Det	innebär	att	kommunen	gör	minst	en	investering	
genom	grön	obligation	som	kommunen	gett	ut	själv	eller	via	gröna	lån	från	
Kommuninvest	eller	liknande.	Gröna	obligationer	är	ett	sätt	att	låna	pengar	
till	egna	klimat-	och	miljöprojekt	och	samtidigt	erbjuda	investerare	attraktiva	
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. Det	innebär	att	kommunen	bjuder	in	invånarna	till	dialog	om	
klimatåtgärder	för	att	skapa	mer	delaktighet	och	skynda	på	omställningen.	
Detta	kan	ske	i	form	av	dialogmöten	eller	workshops	dit	allmänheten	och/
eller	föreningar/organisationer	bjuds	in.	Kommunen	ska	återkoppla	och	
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

16. Vi installerar solenergi. Det	innebär	att	solceller	prövas	i	alla	
nybyggnadsprojekt	i	kommunal	regi	och	att	minst	en	anläggning	installeras	i	
kommunen.

15. Vi bygger i trä. Det	innebär	att	kommunen	ställer	krav	på	minst	
50	procent	trästomme	i	ett	byggnadsprojekt,	antingen	i	egen	regi	eller	i	
markanvisning.



7 juni 2021
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften
Trots ett år med coronapandemin så har vi tillsammans växlat upp klimatarbetet. 
Vilken bedrift! Vid lanseringen av Kommunernas klimatlöften förra året presenterade 
kommunerna sammanlagt 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Resultatet 
när dessa klimatlöften genomförs är en minskning med en halv procent av länets totala 
utsläpp, inklusive industriutsläppen. Det kan låta lite men är en stor utsläppsminskning 
för en enskild satsning under ett år. Genomförandet av klimatlöftena är nu i full gång och 
Klimat 2030 erbjuder stöd längs vägen. 

Engagemanget för denna satsning har varit stort i kommunerna och en utvärdering visar 
att ni kommuner vill att satsningen förlängs. Vi välkomnar detta för att kunna nå vårt 
gemensamma mål att bli en fossiloberoende region år 2030.

Nu erbjuds er kommun att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. Listan 
består fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några 
klimatlöften som merparten kommuner redan hunnit genomföra har justerats eller 
ersatts av nya klimatlöften för att vi tillsammans ska ta nästa steg. ifogat detta brev finns 
fördjupad information och formulär för svar senast 1 december.

Vi hoppas få en ny chans att bjuda in till Vara konserthus eftersom lanseringen förra året 
blev digital. Kommunstyrelsens ordförande bjuds därför in för att eftermiddagen den 15 
december 2021, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, presentera er 
kommuns klimatlöften. Då planerar vi att också fira de klimatlöften som genomförts i år. 

          Anders Danielsson    Johnny Magnusson
          Landshövding Västra Götaland  Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, 
företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och 
bidra i omställningen till en klimatsmart region.



 

Beskrivning av Kommunernas  
klimatlöften inför 2022

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas 
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi 
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. 

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu 
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in 
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som 
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i 
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas 
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något 
storartat tillsammans.

Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till 
klimat2030@vgregion.se.

När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:

• A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni 
ska komma i mål med en åtgärd under 2022 



• B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er 
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte 
uppfyller det.

• C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att 
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på 
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen 
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns 
klimatarbete hittills.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de 
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget 
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information 
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira
Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya 
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från 
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts 
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning
Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med 
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030 
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen 
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör 
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs 
under nästa år.

Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt. 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska 
något av dessa vara uppfyllda.

Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med 
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen 
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att 
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.

Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men 
ni har hela året på er för genomförandet.



Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?
Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen 
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa 
bokförs då till 2022.

Årets löften
I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från 
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall 
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi 
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.

De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför 
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna 
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021. 
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor 
Väst.

Läs mer och kontakt
Läs mer på www.klimat2030/klimatloften. 

Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se) 
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se). 
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra 
Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet 
att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.  
 
Klimat 2030 satsar nu extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete 
genom Kommunernas klimatlöften.  
 
Svarsformulär 
Detta svarsformulär ska användas när ni rapporterar in era klimatlöften för 2022 till 
Klimat 2030. Det kan också användas som formulär till det politiska beslut som krävs för 
att kommunen ska ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, 
namnge med vilken kommun det gäller.  
 
I år vill vi be er att fylla i e-postadressen till en kontaktperson för de löften ni svarar A 
eller B på. Detta hjälper oss att hitta rätt personer för stöttningen i genomförandet samt 
underlättar för oss att hitta goda exempel hos er att sprida till andra kommuner. 
 
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till: 
klimat2030@vgregion.se  
 
Svarsalternativ A, B och C 

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om 
ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022.  
 
B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er 
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte 
uppfyller det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022, 
om ni avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej. 
 
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att 
genomföra klimatlöftet 2022. 

 
Ni kan bara välja ett alternativ på varje löfte. Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är 
de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället 
bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses 
som en utvärdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.  
 
På www.klimat2030.se/klimatloften har vi samlat Frågor och svar samt publicerat 
”Fördjupade frågor och svar”. Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat 2030 
om ni har frågor. 
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1. Vi har en laddplan för kommunen.  
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning 
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. 
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer 
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende 
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, 
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt. 

  
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.  

Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas 
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som 
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna 
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder. 

 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet 
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs 
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern 
dispens.  

 
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, 
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, 
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.  

 
 
 

☐   A. Ja, detta ska vi göra 2022.              Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☒   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 

☐   A. Ja, detta ska vi göra 2022.              Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☒   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
 

☒   A. Ja, detta ska vi göra 2022.              Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
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☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i 
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 

 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- 
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att 
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla 
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från 
hyran av lägenheter. 

 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar.  
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under året. 

 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller 
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller 
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens 
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s 
engångsplastdirektiv. 
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☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
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☐   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder 
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden 
för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, 
använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem. 

 
10. Vi använder cirkulära möbler. 

Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal 
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras 
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt. 

 
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 

Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en 
initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler 
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen 
erhåller platser att reparera eller liknande. 

 
12. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål.  

Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att 
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med 
ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla 
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 
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13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål. 
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar 
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg 
CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för 
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

 
14. Vi genomför energieffektiviseringar. 

Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna 
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande. 

 
15. Vi bygger i trä.  

Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett 
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning. 

 
16. Vi installerar solenergi.  

Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i kommunen. 

 
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.  

Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av 
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i 
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för 
återbruk. 
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☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
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18. Vi har en koldioxidbudget. 
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en 
årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå 
Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning 
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. 

 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 

Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som 
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna 
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt 
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 

 

       20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa 
mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller 
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska 
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand. 

 

Kommun:   Uddevalla kommun       

Kontaktperson för svarsformuläret:   Birgitte Johansson     

Befattning:   Miljöstrateg    

E-postadress:                      birgitte.johansson@uddevalla.se           

Datum:                              2021-08-30              

 

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till: 

klimat2030@vgregion.se 

Vi ser fram emot att ta emot era löften! 

☐   A. Ja, detta ska vi göra 2022.              Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☐   B. Detta löfte uppfyller vi redan.        Kontaktperson (e-post): (skriv här)                                                 
☒   C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-06-21 Dnr KS 2018/00350 

  
 

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

 

Utredning av möjligheterna till ställplats för campingfordon vid 
Skeppsviken 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att uppdra åt kommundirektören att slutföra en 
utredning om ställplats i Skeppsviken som samhällsbyggnadsnämnden påbörjat och som 
tillkom med anledning av en motion i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret 
har bl.a. initialt avvaktat aktivitetsparkens påverkan på bl.a. parkeringsbehov, undersökt 
användning och behov avseende nuvarande ställplats vid Museigatan samt 
samordningsmöjligheter med nuvarande gästhamnsfaciliteter.    
 
Parallellt med detta uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med frågan 
vilket lett fram till det i flerårsplan 2022-2024 avsatts en investeringsram om 5 mkr år 
2022 för ”ställplats Bodele” med samhällsbyggnadsnämnden som beställare. Med 
hänvisning till detta föreslås kommundirektörens uppdrag avslutas.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-066-20 § 161. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsluta uppdraget.  
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2018-06-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2018/00350  

Utredning av möjligheterna till ställplats för campingfordon vid 
Skeppsviken 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden utrett möjligheten 
till placering av ställplats för campingfordon vid Skeppsvikens tidigare camping. I 
uppdraget har även ingått att utreda servicefunktioner och vid behov alternativ 
placering. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sin utredning bl.a. att delar av det tidigare 
campingområdet berörs av detaljplan. Ska en ställplats för campingfordon kunna 
anläggas på platsen krävs en ändring av detaljplanen som medger detta specifika 
ändamål.  
  
Västvatten har föreslagit en möjlig placering av en servicestation i närhet av 
anslutningspunkt. Denna anslutningspunkt ligger dock en bit ifrån själva den tänkta 
ställplatsen. Det finns möjlighet att anlägga servicestationen i direkt anslutning till den 
eventuella ställplatsen men det innebär att Uddevalla kommun måste anlägga nya 
vatten- och spillvattenledningar från föreslagen förbindelsepunkt till servicestationen, 
vilket kan bli svårt utförandemässigt och medför kostnader. 
  
Efter beslut i Tekniska nämnden byggdes under våren 2014 en ställplats för husbilar på 
Museigatan. Ställplatsen går att nyttja mellan den 1 april till och med den 30 september. 
Beläggningen har sedan ställplatsens öppnande ökat avsevärt fram till dagens datum. 
Ställplatsen på Museigatan medger ingen möjlighet till latrintömning men tillgång till el 
finns.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker att Skeppsvikens tidigare camping lämpar sig för 
detaljplaneprövning som ställplats. I utredningen framkommer dock flera frågor som 
kräver fortsatt utredning, bl.a. vem som ska ansvara för drift och underhåll, hur en 
ställplats påverkar tillgången till parkering för andra besökare till Skeppsviken och om 
den nuvarande ställplatsen på Museigatan ska vara i bruk om en ny skapas på annan 
plats. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att slutföra 
utredningen, med utgångspunkt i de frågeställningar samhällsbyggnadsnämnden för 
fram.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-31. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-19 § 118. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-13 § 203. 
Detaljplanekarta.  
Förslag om servicestation, placering. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 
 
2018-06-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 forts. 
Förslag, servicestation.  
Förslag, område för ställplatser.                        

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kommundirektören att slutföra utredningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2018-06-25 
Ingemar Samuelsson, Kenneth Engelbrektsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-06-25  intygar 
Markus Hurtig 
 
Expedierat  2018-06-25 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommundirektören  
 
   
  
      
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 
 
2021-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00624  

Uppföljning av initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  
Sammanfattning 
Under hösten 2020 kunde idéburna organisationer söka idéburen offentlig samverkan 
med Uddevalla kommun kring insatser som syftade till att möta behov som uppstått i 
samhället och i kommunbefolkningen till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen 
fattade beslut om att ingå idéburen offentlig samverkan med: Agapes vänner, Noras 
Akutboende, Bohusläns museum, Fröken Folkes fik, Studieförbundet Vuxenskolan- PÅ 
väg, ABF-Ung i sinnet. Gemensamt för dessa sex initiativ var att de på ett tydligt sätt 
syftade till att möta och mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta 
målgrupper samt att det finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla 
kommun. Två av initiativen innebar tillfälliga utvecklingar av redan befintliga Idéburna 
Offentliga Partnerskap (IOP) för att möta/lindra konsekvenserna av pandemin kopplat 
till målgrupperna i de befintliga IOP:erna. 
  
I direkt anslutning till besluten om fördelning av medel skärptes restriktionerna kopplat 
till pandemin och projekten tvingades omgående till vissa anpassningar. 
Anpassningarna har i några fall inneburit en viss förändring i innehållet i projekten, 
vilka har stämts av med kommunens kontaktpersoner i samverkan under projektens 
gång.  
  
Projekttiden har nu löpt ut och samverkansparterna har inkommit med uppföljningar. 
Samverkansformen IOS möjliggjorde, vid denna tid, gemensamt lärande, utveckling av 
samverkan samt till konkret verksamhet som minskade smittspridning och mildrade 
konsekvenserna av corona i särskilt sårbara och utsatta målgrupper. Flera idéburna 
aktörer har utryckt uppskattning kring möjlighet till mindre och snabba samarbeten som 
uppstår till följd av specifika behov och händelser. Synpunkter har framkommit 
avseende information om bedömningskriterier och beslutsprocess. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Agapes Vänner i Uddevalla, 
Munkedal och Tanum. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från ABF Fyrbodal. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Stiftelsen Bohusläns Museum. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Fröken Folkes Fik. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Studieförbundet Vuxenskolan 
Väst. 
Bilaga tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Saronhuset. 
Utvärdering tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Saronhuset. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 
 
2021-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 51 
 
Statistik tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Saronhuset. 

Beslut 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
  
att godkänna uppföljningen.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-07-05 Dnr KS 2020/00624 

  
 

Handläggare 
Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  

Sammanfattning 
Under hösten 2020 kunde idéburna organisationer söka idéburen offentlig samverkan 
med Uddevalla kommun kring insatser som syftade till att möta behov som uppstått i 
samhället och i kommunbefolkningen till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen 
fattade beslut om att ingå idéburen offentlig samverkan med: Agapes vänner, Noras 
Akutboende, Bohusläns museum, Fröken Folkes fik, Studieförbundet Vuxenskolan- PÅ 
väg, ABF-Ung i sinnet. Gemensamt för dessa sex initiativ var att de på ett tydligt sätt 
syftade till att möta och mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta 
målgrupper samt att det finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla 
kommun. Två av initiativen innebar tillfälliga utvecklingar av redan befintliga Idéburna 
Offentliga Partnerskap (IOP) för att möta/lindra konsekvenserna av pandemin kopplat 
till målgrupperna i de befintliga IOP:erna. 
 
I direkt anslutning till besluten om fördelning av medel skärptes restriktionerna kopplat 
till pandemin och projekten tvingades omgående till vissa anpassningar. 
Anpassningarna har i några fall inneburit en viss förändring i innehållet i projekten, 
vilka har stämts av med kommunens kontaktpersoner i samverkan under projektens 
gång.  
 
Projekttiden har nu löpt ut och samverkansparterna har inkommit med uppföljningar. 
Samverkansformen IOS möjliggjorde, vid denna tid, gemensamt lärande, utveckling av 
samverkan samt till konkret verksamhet som minskade smittspridning och mildrade 
konsekvenserna av corona i särskilt sårbara och utsatta målgrupper. Flera idéburna 
aktörer har utryckt uppskattning kring möjlighet till mindre och snabba samarbeten som 
uppstår till följd av specifika behov och händelser. Synpunkter har framkommit 
avseende information om bedömningskriterier och beslutsprocess. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Agapes Vänner i Uddevalla, 
Munkedal och Tanum. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från ABF Fyrbodal. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Stiftelsen Bohusläns Museum. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Fröken Folkes Fik. 
Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Studieförbundet Vuxenskolan 
Väst. 
Bilaga tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst. 
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Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Saronhuset. 
Utvärdering tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Saronhuset. 
Statistik tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 
Saronhuset. 

Förslag till beslut  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna uppföljningen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 
Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

 
Skickas till: emelie.eek@uddevalla.se 

Senast 31 maj 2021 

 

Era kontaktuppgifter 

IOS/projekt: Fröken Folkes Fik 

Kontaktperson: Simone Olofsson 

Mail: info@folketshusuddevalla.se 

Datum: 20201-05-21 

Rapportering 

 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom ram för 

projektet? Vi har genomfört projektet helt enligt plan, möjligen i något större 

utsträckning.  
 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av corona i befolkningen eller 

i särskild målgrupp. Vår målgrupp, äldre-äldre i tid av isolering med stor risk för psykisk 

ohälsa nåddes via annonser i föreningsbiten i Bohusläningen, Pensionärsföreningar, 

Sociala media och mun mot munmetoden. Genomslaget var stort och besöksantalet 

låg i snitt på 35 personer som fikade, per tillfälle. Utöver det alltid flera som kom för 

att hämta och lämna i bokhyllan. Till det en handfull pensionärer som arbetade som 

volontärer, också för att slippa isoleringen. Vi höll som utlovat ”billig fika” för att inte 

exkludera någon. Precis som tiderna innan kommer besökare av olika skäl. Ensamma 

som kom när vi öppnade och sedan satt ända tills vi stängde, med andra tittade in en 

stund bara för att säga hej. Volontärerna från SKPF höll också koll så att alla verklign 

fick prata, ingen behövde sitta ensam, då slog de sig ner. Vi fick otaliga bevis och 

många som sa att Fröken Folkes Fik var deras andningshål, enda gången de slapp ur 

isoleringen och som höll dem upp.  
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Hos oss möttes också ensamma som började promenera tillsammans, vi bidrog på 

många sätt som utlovat med att lindra den isolering äldre fanns i.  

Vi avslutade med att ha öppet på julafton! Inget vi annonserade utan vi spred det till 

våra stammisar. På så sätt kände vi att vi nådde dem som behövde, inte alla som vill 

äta gratis. Det var så uppskattat. Sammanlagt 50 personer kom och gick på julafton, 

och detta utan en enda annons.  

Vår sal är tillåten för 450 personer, vi hade möblerat för 38. Stora avstånd och 

handsprit vid många stationer. De som kom var trygga.  

 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 

Vi samarbetade under hela projektet med SKPf AVD 33. De spred ordet, de arbetade 

ideellt i köket. 

För att all mat och dryck på julafton skulle kunna vara gratis fick vi sponsring från Torp 

Köpcentrum och Tischler Väst, dessutom fick vi julklappar från många handlare i 

centrum. Alla som kom bjöds på allt och avslutningsvis fick de julklapp när de gick 

hemåt.  

 

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 

Ja, dels genom inköp av teknik för att underlätta lokalvård, men också för att på 

timmar ta in en person som städade.  

Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 

För oss är detta inget nytt, vi arbetar ofta tillsammans. När vi ser ett behov tittar vi 

alltid på om vi själva eller med andra kan ha en lösning. Det är absolut smartaste och 

bästa sättet att arbeta på. Kommunen kommer i framtiden inte kunna tillgodose alla 

växande behov, samarbete med social ekonomi, föreningslivet kommer att bli 

nödvändigt i mycket större utsträckning.   

 

 



Anteckning 12 mars 2021 

Studieförbundet vuxenskolan meddelar i mail till processledaren för ÖK Idé att de inte kunnat 
genomföra sitt projekt enligt plan till följd av restriktionerna. Istället för utbildningsinsats inom 
svenska språket och samhällsorientering för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, så har de nu tagit fram ett koncept på distansutbildning med fokus på lärande 
inom digitala plattformar och distansutbildning (alltså hur det funkar att gå distansutbildningar)  för 
att höja kompetens inom detta samt datorkunskap generellt. Insatsen genomförs till hälften digitalt 
och till hälften genom fysiska lektionstillfällen i grupper om två. 
 
Genom anpassningen missar man några vinster som gruppverksamheten skulle bidragit med och 
antalet deltagare reduceras något, men anpassningarna är nödvändiga för att alls kunna genomföra 
projektet utifrån rådande situation. Målgrupp är densamma som i ansökan (men omfattar färre till 
antalet) och hela anpassningen är utformad i samarbete med representant från 
arbetsmarknadsavdelningen.  
 
Bedömningen är att anpassningarna är nödvändiga, insatsen är planerad ihop med AMA och 
innehållet är efterfrågat.  
 
IOSet får okej att köra vidare med anpassningarna efter avstämning med chef på Avdelningen för 
hållbar tillväxt den 12 mars 2021. 



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 
Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

 
Skickas till: emelie.eek@uddevalla.se 

Senast 31 maj 2021 

 

Era kontaktuppgifter 

IOS/projekt: På väg 

Kontaktperson: Lisa Jonsson 

Mail: lisa.jonsson@sv.se 

Datum: 26 maj 2021 

 

Rapportering 

 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom ram för 

projektet? 
Under perioden har striktare Coronarestriktioner införts, vilket medförde att planerade aktiviteter 

inte gick att genomföra. AMA hade anvisningsstopp och vi på SV hade stopp för all verksamhet som 

innebar fysiska träffar. Kontinuerlig kontakt och många samtal har hållits med konsulent på AMA och 

vi valde först att avvakta en tid och därefter att genomföra grundkurser i datakunskap och digitala 

plattformar för den målgrupp som var i fokus i ansökan. SV Väst har genomfört 

utbildningsaktiviteterna med erfaren och kunnig ledare, Morgan Söderqvist. SV Väst har bidragit med 

utbildningskoncept, material, kommunikationsmaterial (bifogar infoblad till en av 6 grupper) och 

utrustning. 
 
Vi har erbjudit digital grundkurs för 12 personer. Dessa har anvisats av kontaktpersoner på AMA. 

Varje kurs har omfattat 6 tillfällen á 2 timmar under 2 veckor. Vi har hållit 6 kurser med 2 personer i 

varje omgång. 

I grundkursen har följande moment ingått: 

Dator: gå igenom tangentbordet, öppna och skapa filer, mappar, word, öppna och söka på internet, 

frassökning, google maps, translate, mejla mm. 

Mobil: Hur man betalar räkningar, mejla från mobilen, bifoga bilder etc. 

Träning i svenska språket, tala och skriva med direkt koppling till aktiviteten, vilket har gett goda 

möjligheter för inlärning. 
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Aktiviteterna har hållits för max två personer per tillfälle, vilket har gett möjligheter till individuell 

anpassning och handledning, samtidigt som deltagarna har kunnat möta varandra och hjälpas åt. Det 

lilla formatet har givit goda möjligheter för att ställa frågor och få hjälp, ett effektivt arbetssätt. 

Aktiviteterna har varit Coronaanpassade med hygienrutiner och avståndshållande i liten grupp med 

en ledare och två deltagare. 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av corona i befolkningen eller 

i särskild målgrupp. 
Deltagarna har uttryckt till oss att de är nöjda med kursen. Närvaron har varit hög. Flera har uttryckt 

att de uppskattar att få ha aktiviteter att komma till, när andra aktiviteter under lång tid har varit 

inställda. Flera har ställt frågan om det finns någon fortsättning på kursen. 

 En person var med om att skicka ett mejl för första gången i sitt liv. De uppger att de är glada över 

att få träna på sin svenska. Några har haft mycket låg kunskap i svenska och alla har inte så stor 

skrivkunnighet, men har tränat på det muntliga och gett en praktisk språkträning. Deltagarna har 

varit mycket aktiva, antecknat, ställt frågor och vi har upplevt stor lärglädje. 

Deltagarna har blivit anvisade till aktiviteterna. Vi upplever att de har uppskattat kursen med 

innehållet och formen. Vi vill mena att vi har kunnat genomföra tillfällena, som vi skrev i ansökan, 

under trygga former, trots ändrade förutsättningar. 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 
Vi har samarbetat med Arbetsmarknadsavdelningen. Planering inför ansökan, planeringar kring 

anpassningar pga Corona under höst och vinter tillsammans med konsulent Susanne Widekärr, vid 

genomförandet tillsammans med Linda Lärk och Erdin Pirque. Kontinuerlig kontakt mellan ledaren 

och AMA kring deltagarnas närvaro. 

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 
De aktiviteter vi planerade för initialt har behövt ändras i stor utsträckning, vilket har gjort att 

medlen har använts på ett delvis annat sätt. Detta har skett helt i överenskommelse med AMA och vi 

har även hållit folkhälsostrategen informerad. Vi har haft något färre deltagare men högre 

ledartäthet per grupp. Mycket arbetstid har behövts för planering och avstämningar med AMA, 

omstruktureringar i aktiviteter etc. 

Vi har haft något lägre kostnader och våra insatser har kostat 82.000 kr mot budgeterat för koncept i 

ansökan 100.000 kr.  

Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 
Vi upplever att samverkansformen har fungerat mycket bra. Det har varit en öppen och 

förtroendefull kommunikation mellan SV och AMA. Då vi pga striktare smittskyddsrestriktioner under 

perioden, vilka medförde en total omplanering av insatserna, ställdes samverkansrelationen på prov 

och den höll alldeles utmärkt. Vi kunde sätta målgruppen i centrum och se vilka möjligheter vi hade 

att genomföra aktiviteter. Gemensamt gjorde vi analysen att målgruppen har svårt att delta i digitala 

utbildningsinsatser, beslutade vi att det viktigaste var att ge möjligheter för personer att få 

grundkunskaper i data och digitala plattformar. SV upplevelse av AMA är att de är öppna och 

konstruktiva för att hitta vägar att genomföra och kommunicera till deltagarna. 

 



Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Junogatan 7, vån 2, Uddevalla
För frågor kontakta: Morgan Söderqvist: 010-33 00 915, morgan.soderqvist@sv.se

Data grund Grupp 3
Datorer, mobiler och surfplattor är för många av oss en förutsättning för en fungerande vardag. Lär
dig grunderna i lagom takt. Målet är att kunna delta i aktiviteter och utbildningar på distans.
 
 
Tid: 
Måndag 19 april kl. 9.30-11.30
Onsdag 21 april kl. 13.00-15.00
Torsdag 22 april kl. 13.00-15.00
 
Måndag 26 april kl. 9.30-11.30
Onsdag 28 april kl. 13.00-15.00
Torsdag 29 april kl. 13.00-15.00
 
Du är välkommen om du är helt frisk. Stanna hemma om du känner dig förkyld.



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 

Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

Skickas till: emelie.eek@uddevalla.se 

Senast 31 maj 2021 

Era kontaktuppgifter 

IOS/projekt: Helgöppet för Noras akutboende tiden 2 november till 30 april 

Kontaktperson: Erik Johansson    Mail: erik.johansson@kristdemokraterna.se 

 

Rapportering 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom 

ram för projektet? 
Projektet har kunnat genomföras fullt ut. Vintern fick en tuff avslutning där trycket på sängplatser 

blev större än vi normalt hade i bruk. Det ordnades med fler sängplatser provisoriskt under en 

kortare tid. Under de sex månaderna har vi haft öppet 25 helger, även jul och nyårshelgerna, och 

även alla vardagsnätter 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av corona i befolkningen eller 

i särskild målgrupp. 
Se särskild utvärdering som bifogas. 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 
Från Pingstkyrkans Second Hand får vi riktade bidrag till verksamheten. 

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 
100 000 kr fick vi att använda. Kostnad per helg är drygt 8 000 kr. Under de sex månaderna har vi haft 

öppet 25 helger, även jul och nyårshelgerna. Kostnad för alla sex månader landar på lite drygt 

200 000 kr. För 2020 gjorde vi slut på knappt 70 000 kr på de två månaderna. 

Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 
Resultatet har blivit att vi fortsätter med helgöppet så länge vi kan hitta finansiering av 

verksamheten. Samverkan gör att om någon organisation har resurser av olika karaktärer men inte 

de ekonomiska musklerna för att kunna genomföra verksamheten så blir samverkan katalysatorn för 

att kunna genomföra verksamheten.  

 

För Saronhuset 20210526 

Susanne Fabricius Föreståndare 

Erik Johansson, kassör 
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Totalt antal gäster under perioden v. 45 2020- v.10 2021 är 604 personer varav 96 kvinnor och 508 

män. Antal missbrukare uppgår till 485 och ej missbrukare till 119.  
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Statistik beläggning Noras hus v 45 2020 - vecka 10 2021

Totalt Kvinnor Män Missbruk Ej missbruk



Noras Akutboende 

 

Från början hade Noras öppet 5 nätter i veckan och vi märkte tydligt stressen 

och pressen hos våra nattgäster när helgen närmade sig. Det har funnits en 

önskan och ett mål sedan starten av Noras Akutboende att ha öppet även 

helger för att våra gäster ska få någon form av trygghet och lugn när helgen 

kommer. 

Den 2/11–2020 tog vi det stora steget och öppnade upp Noras Akutboende 7 

nätter i veckan. Detta skedde i form av ett projekt som ska utvärderas efter 

ett halvår. Med kylan möttes vi av ett stort problem, överbeläggning. Vi har 6 

sängplatser men vi hade större tryck med frusna och oroliga gäster som inte 

hade någonstans att ta vägen. Socialtjänsten och socialjouren ringde oss 

varje dag ofta flera gånger och ville boka rum åt utsatta människor.  

Statistiken visar att ca 95% av nätterna var fullbelagda eller överbelagda. Vi 

kände att situationen var ohållbar och kallade socialjouren till ett möte. Vi tog 

upp vår överbeläggning och även jouren fick berätta hur deras situation såg 

ut när de har hand om 14 kommuner och deras frustration liksom vår fick 

mötas och bearbetas med förståelse och stor respekt för varandras 

arbetssituation. Saronhusets ordförande kallade socialchef Roger Granat och 

socialnämndens ordförande Stefan Skoglund för ett möte. Under den här 

tiden fick vi ta in extra personal då vi hade 10 gäster samtidigt och vi fick 

lägga ut extra madrasser så att ingen skulle frysa ihjäl i kylan.  

Med helgöppet innebär det att gästerna kan slappna av och känna trygghet 

som de inte gör när de sover på toaletter, i trapphus eller åker buss hela 

natten för att hålla värmen.  

Vår vision är att fortsätta hålla Noras Akutboende öppet och ge våra gäster 

en trygg plats att sova på. Vi gör skillnad för Uddevallas mest utsatta 

invånare och att möta blåfrusna gäster tunt klädda i minusgrader och se 

lyckan när de kommer in till oss och får sitt rum med kvällsmat och kunna 

stänga dörren och somna i lugn och ro då känner vi värme och lycka. 

En annan reflektion är att Polisens och Socialtjänstens arbete underlättas 

mycket om Noras akutboende är öppet alla nätter i veckan. Vi har nästan 

dagligen kontakt med Socialjouren. Många av våra gäster är inte välkomna 

på hotell då de ofta inte är i bra skick när de anländer. Enligt våra gäster är 

det enormt viktigt att få en liten pratstund med nattpersonalen som också ser 

till att de får något i magen, får duscha och vid behov tvätta sina kläder. 

Många gäster har bara kläderna de har på sig och inget ombyte. Vi har 

möjlighet att ge dem ett ombyte trots att vi inte har så mycket att erbjuda är 

de väldigt tacksamma. 

 



Man kan tro att det blir mindre förfrågningar om härbärge när det blir varmare 

ute, nu är vi i slutet på maj och vi har fortfarande fullbokat varje natt. När vi 

har frågat gästerna om hur de upplever att det är öppet även under helgen är 

ett gemensamt svar att är man hemlös måndag-fredag är det ju detsamma 

under helgen. Det är helgerna som är svårast att hitta provisoriska lösningar, 

vem vill ha någon som sover på soffan hos sig ständigt och jämt. De vill inte 

vara någon belastning för dem som ställer upp. 

När det gäller Coronaanpassningen så har vår nattpersonal i möjligaste mån 

försökt att ge samma rum till dem som är återkommande, för att försöka 

minska smitta, Vi har även utökat städrutinerna när det gäller rummen och 

ytorna som är gemensamma (dusch/toa). Handtag spritas dagligen och 

rummen både spritas och städas med omsorg. 

Vi har en tro om att vi har minskat smittspridning med att Noras akutboende 

är öppet alla nätter. De som brukar flytta runt hos vänner och bekanta har 

haft tillgång till boende hos oss vilket gör att dem inte hoppar runt hos 

varandra som de vanligtvis brukar göra utan har hållit sig på ett och samma 

ställe. Även skadegörelse och brott har vi också en tro på att vi undvikit mer 

denna tid. De slipper bryta sig in i förråd, källare eller trappuppgångar för att 

hitta någorlunda lugna ställen att sova på. Även snatteri som är vanligt när 

man känner hunger tror vi också att vi har dämpat. De får dagligen mat, 

kvällsmat och frukost hos oss och vi upplever ett lugn hos våra nattgäster 

framför allt helger då de alltid får med sig något att äta under dagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-05-26 

Susanne Fabricius 

Föreståndare Saronhuset 



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 
Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

 
Skickas till: emelie.eek@uddevalla.se 

Senast 31 maj 2021 

 

Era kontaktuppgifter 

IOS/projekt: Reality:Check – Covid 19 

Kontaktperson: Johan Kvastegård 

Mail: johan.kvastegard@bohuslansmuseum.se 

Datum: 31/5-2021 

 

Rapportering 

 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom ram för 

projektet? 
 

Vi har under projektets gång samlat in historier från våra kommuninvånare kopplat till deras 

upplevelse av Corona-pandemin. Det har vi gjort genom bland annat en digital enkät på vår hemsida. 

Med detta material har vi tillsammans med studieförbundet Sensus arrangerat digitala 

panelsamtalskvällar med inbjudna experter som pratat om bland annat tillgängliga kulturmiljöer, 

digitalt utanförskap och om solidaritet och individualism. I och med att pandemin eskalerade fick vi 

göra en omställning till ett helt digitalt koncept istället för den hybridmodell vi i första skedet hade 

tänkt. 3 panelsamtal har genomförts inom ramen för vår ansökan.  

 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av corona i befolkningen eller 

i särskild målgrupp. 
 

Vi har fått erfara vikten av hur viktig det är för befolkningen med en plats och ett forum där man kan 

bedriva demokratiska diskussioner om vad som sker i vår samtid. När vi stängde dörrarna för våra 

besökare november 2020 märkte vi att vi kunde fylla funktionen som arena för demokratiska 

processer genom att flytta det forumet till en digital plattform. Vi fick under resans gång göra om 
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projektet som i sitt första skede skulle vara en hybrid mellan fysiskt/digitalt till att göra det helt 

digitalt med tanke på restriktionerna. Våra lärdomar är många och att kunna bjuda in publik att 

diskutera den här typen av frågor direkt med oss som institution har varit nyttigt och något som vi 

kommer att ta med oss som arbetsmetod och process i vårt framtida arbete för inkludering och 

tillgänglighet. Helt enkelt ett verktyg att använda för att kunna sänka våra trösklar som 

kunskapsförmedlare. Vi har även lärt oss vikten av att bjuda in till dialog kring stora frågor i vår 

samtid och möjligheten att göra det under pågående skede i stället för att göra det retrospektivt.  

Vi har haft ett 50 tal besökare fördelat på 3 kvällar där vi efter varje avslutat samtal skickat ut en 

digital enkät med frågor till publiken där de fått möjlighet att återkoppla kring både innehåll om 

kvällen och om berörda ämne.  

Vår insats med det här projektet tror vi har skapat en demokratisk plats för befolkningen där de både 

funnit tröst och svar på frågor som berör de flesta i någon mån. Det har varit viktigt för oss att vara 

inkluderande och att vi hela tiden haft fokus på att öppna för medskapande processer som vi kan ta 

med oss till framtida projekt. 

 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 
Studieförbundet Sensus.  

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 
 
I och med att projektets utformning ändrade form på grund av ändrade förutsättningar valde 
vi att även omprioritera de ekonomiska medlen för att säkerställa en god teknisk grund för 
att skapa den bästa miljön digitalt. Se ursprungskostnadsberäkning och uppdaterad här 
nedan:  
 
Urpsrungskalkyl: 
 
Insats 1 Panelsamtal:  
Arvode för paneldeltagare – 15 000 SEK ink moms  
 
Insats 2 Portabel studio:  
 
19980 ink moms för kamera och utrustning, se specifikation nedan:  
Kamerarigg(ryggsäck med stativ) för mobil filmning 12 990 SEK  
Set av trådlösa mikrofoner för montering på kamera 6690 SEK  
 

Totalsumma som vi söker för projektet: 34 680 SEK ink moms. 

Uppdaterad kalkyl: 
 
Insats 1 Panelsamtal:  
Arvode för paneldeltagare – 7 000 SEK ink moms  
 
Insats 2 Portabel studio:  
 
30 000 ink moms för kamera och utrustning, se specifikation nedan:  
 



Kamera – Sony A7 III – 20 990:- 
 
Set av trådlösa mikrofoner för montering på kamera 6690 SEK  
 

Totalsumma som vi söker för projektet: 34 680 SEK ink moms.  

 

Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 
 

Den här samverkansformen har möjliggjort för oss att arbeta ännu mer aktivt med det här projektet 

och det har helt klart legat till grund för att vi nu känner att vi måste fortsätta att arbeta med den här 

typen av samtalsforum tillsammans med våra besökare.  

 

 
 



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 
Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av Corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

 
Skickas till: emelie.eek@uddevalla.se 

Senast 31 maj 2021 

 

Era kontaktuppgifter  

 

ABF FyrBoDal 

IOS/projekt: “Ung i Sinnet” - En insats för att stärka äldres psykiska hälsa. 

Organisationsnummer: 80 24 34 - 8610 
Kontaktperson: Tommy Sellstedt 
Adress: Junogatan 8, 451 42 Uddevalla 
Mobil: 070-667 75 50 
Kontaktperson: Tommy Sellstedt 
Adress: Junogatan 8, 451 42 Uddevalla 
E-post: tommy.sellstedt@abf.se 
 

Kontaktperson: Magnus Svensson Musik Media & Kulturansvarig 

Mail: magnus.svensson@abf.se 

Tel: 0735-193107 

Datum: 31/5 2021 
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Rapportering 

 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom ramen för 

projektet?  

ABF Fyrbodal har efter önskemål och i dialog med boende på äldreboenden i Uddevalla 

genomfört nedanstående aktiviteter: 

-Filmning och redigering av ”instruktionsfilmen” UNG I Sinnet-äldre hantverk. 

-Producerat och spelat in fyra podcast kopplat till äldres hälsa. 

-”Livestreamat” musik till boenden i Uddevalla (12 arrangemang). 

- 22 Musikarrangemang har genomförts fysiskt på boenden i Uddevalla. 

 
 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av Corona i befolkningen 

eller i särskild målgrupp. 
Målet har varit att få till en idéburen offentlig samverkan tillsammans med 
Uddevalla Kommun, i syfte att kunna utveckla och genomföra verksamhet på ett 
Coronasäkert sätt i projektet “Ung i Sinnet 
- Musikarrangemangen både digitalt och fysiskt har varit enormt uppskattade. 
-Film och pod som efterfrågats har också emottagits på ett positivt sätt. 
Lärdomar vi tar med oss är; att det är oerhört viktigt att lyssna och föra en 
dialog med målgruppen. 
-ABF FyrBoDal har anpassat verksamheten så att det har varit möjligt att få  
uppleva kultur under Covid-19, med hjälp av digitala lösningar och ny teknik. 
 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 

-Äldreboenden inom Uddevalla kommun.  

-Personal som jobbar inom vård och omsorg. 

- Enhetschefer har kontaktats inom vård och omsorg, detta för att säkerhetsställa att 

information om projektet har nått ut till målgruppen. 

-Cirkelledare och kulturarbetare inom Fyrbodal. 

-Dalabergs kyrka (prästen Lasse Berndes). 

- Henrik Mossberg (Kantor, musiker och filmare). 

 
 

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 

Medel som ABF FyrBoDal erhållit har använts i enlighet med ansökan. 

Vill ni ha det mer detaljerat, tveka inte att kontakta oss! 
 



Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 

ABF FyrBoDal ser bara positivt på samarbetsformer som idéburen offentlig samverkan 

(IOS), vi hoppas att samarbetet fortsätter efter projekttidens slut. 

ABF FyrBoDal vill fortsätta att utveckla konceptet UNG I SINNET tillsammans med 

Uddevalla kommun och bredda kulturutbudet med nya aktiviteter för målgruppen äldre. 

 
 

 

 



Ansökan av medel till följd av coronapandemin 

Sökande Organisation:  
Agapes Vänner UMT (Uddevalla Munkedal och Tanum)  
Org. nummer: 8025126478 

Kontaktperson:  
Maria Ohlsson, Kassör, Agapes Vänner UMT 
maria.ohlsson@rb.se 
0733553556 

Agapes Vänner UMT är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi              
fungerar som en stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Vårt            
ändamål är att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller          
asylprocessen i form av stöd till boende, hälsa och skola. Detta gör vi bl a genom att fixa                  
gruppboenden och frivilliga volontärhem, stödja enskilda individer vad gäller hälsa, skola,           
kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska              
lokalsamhället i våra kommuner. 

 

Insats 1 - Matpengar 

I Uddevalla kommun finns det fortsatt ett antal ungdomar som ligger i asyl varav några av                
dem nu fått sitt tredje avslag. Senare nämnda har då rätt att ansöka om verkställighetshinder               
hos Migrationsverket, dvs att personen ber om att få stanna i Sverige pga ändrade              
omständigheter, antingen i hemlandet eller på ett individuellt plan. Det är sedan upp till              
Migrationsverket att undersöka om de dessa omständigheter ger personen rätt att stanna i             
Sverige. Under tiden som ansökan bearbetas har personen tillåtelse att stanna kvar i Sverige              
men då utan stöd från Migrationsverket, i form av exempelvis boende och mat. Personen är               
alltså helt beroende av ekonomiskt och socialt stöd från utomstående i samhället. 

Tidigare har ungdomarna kunnat få ekonomiskt stöd genom Hälsopolitiska Rådet men pga            
coronapandemin har handläggningstiderna av dessa ärenden förlängts vilket resulterat i att           
fler vänt sig till oss för ekonomiskt stöd, fler än vad vi budgeterat för. Därmed vänder vi oss                  
nu till Uddevalla kommun för att ansöka om ekonomiska medel för att hjälpa dessa ungdomar               
som inte har någon annanstans att vända sig. Ungdomarna har tidigare fått 50 kr om dagen till                 
mat och är i behov av att fortsätta få detta ekonomiska stöd under oktober, november och                
december 2020. I nuläget handlar det om fyra ungdomar som är i denna situation. Utan detta                
ekonomiska stöd till mat riskerar ungdomarna, som redan är en utsatt grupp i samhället, att               
hamna i situationer där de tvingas frångå sin utbildning och engagera sig på den svarta               
arbetsmarknaden eller tom i värre kriminella aktiviteter för att kunna få mat för dagen. Små               
stödinsatser som dessa leder alltså till att dessa ungdomar har möjlighet att få mat för dagen                
samt fullfölja sin utbildning under tiden som de väntar på beslut från Migrationsverket. Vi vill               
även anordna ett tillfälle då dessa ungdomar har möjlighet att träffas och se att det finns andra                 
som är i samma situation. 
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Insats 2 - Workshop 

Den rådande pandemin har visat sig ha en stor negativ effekt på de som är arbetssökande, i                 
synnerhet har det drabbat ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd då de redan innan haft             
svårt att ens bli kallade till intervjuer då arbetsgivare tenderar att sålla bort dem tidigt pga bl a                  
bristande svenskkunskaper. Vi i Agapes Vänner vill nu ge dessa ungdomar en möjlighet att              
förbereda sig och bredda sina kunskaper för jobbansökningar för att ge dem den bästa              
möjligheten att kunna få tillsvidare-, extra, och sommararbeten. Workshopen skulle gå ut på             
att stärka deras självförtroende, förbereda dem inför intervjuer, utveckla deras cv mm. Vi             
skulle under hösten bjuda in till 3 workshoppar där ungdomen har möjlighet att närvara. Vi               
har i vårt kontaktnät kontakt med ca 60 ungdomar som skulle kunna få stöd av en sådan                 
workshop. De flesta av de ungdomar som vi har kontakt med faller under nya gymnasielagen               
(NGL) och har när de avslutat sin utbildning 6 månader på sig att finna en fast anställning  

 

Insats 3 - Studiestöd 

Då stor del av undervisningen detta året har skett på distans har flera av ungdomarna vi                
arbetar med upplevt att de kommit efter med sina svenskstudier då de saknat en naturlig miljö                
att använda sina kunskaper. En effekt av Corona har också blivit att deras möjligheter att               
träffa andra människor i andra sammanhang har minskat. Har man t.ex. varit engagerad i              
kyrkan och träffas varje söndag har dessa möjligheter försvunnit då man nu har gudstjänster              
digitalt. Det är helt enkelt många naturliga arenor till att lära sig svenska som har försvunnit                
och de har blivit mycket lämnade till sig själva.  
Utveckling av svenskkunskaper är direkt nödvändig för att dessa ungdomar ska klara av sina              
studier och så småningom kunna komma ut i arbetslivet. Vi söker därför även ekonomiskt              
stöd i form av en halvtidstjänst i studiestöd för ungdomar som behöver stöd i sina studier                
under de tre resterande månaderna. Målet med insatsen är att de ungdomar som finns på kan                
få extra stöd som gör att de utvecklar sin svenska. Detta studiestöd sker kommer att ske i                 
samverkan inom IOP:t som Uddevalla kommun är del i för ensamkommande med den ideella              
sektorn. Förhoppningen är att vi skall hitta finansiering från annat håll för att kunna fortsätta               
att stötta ungdomarna under våren. 

Budget 

 

Matpengar 9300 

Mat aktivitet 2200 

Workshop arbete 12000 

Extra studie insats 76500 

  

Totalsumma 100000 

 

Insatserna kommer att följas upp genom att vi lämnar en rapport över genomförda insatser. 

 



 

Maria Ohlsson 

 

Kassör Agapes Vänner UMT 

 

Ljungskile 20201011 

 

 

 

 

 

 



Anteckning 4 januari 2021 

Omfördelning av medel inom IOS-projekt, Agapes vänner. 
 
Agapes vänner har inkommit med önskemål genom mail till processeldare för ÖK Idé, att omfördela 
medel inom ram för sitt IOS.  De vill flytta 7 000 kr från workshop-posten till att istället lägga på 
posten för matpengar då de striktare restriktionerna till följd av pandemin har försvårat 
genomförande av workshop. 
 
Förfrågan stämdes av med chef för avdelningen för hållbar tillväxt och fick ok den 4 januari 2021.  
  



Uppföljning av idéburen offentlig samverkan (IOS) 

 
Under hösten 2020 kunde Uddevalla kommun ingå ett antal IOS med idéburna parter i syfte att 

mildra konsekvenserna av corona i vår kommunbefolkning. Ni som får detta mail är en av de parter 

som beviljats medel och här kommer en mall för uppföljning av er insats.  

 

Era kontaktuppgifter 

IOS/projekt: Agapes Vänner UMT 100000 

Kontaktperson: Maria Ohlsson 

Mail: maria.ohlsson@rb.se 

Datum: 20210531 

Rapportering 

 

Beskrivning av er insats utifrån er ansökan, vad har ni genomfört inom ram för 

projektet? 
Insats 1 

Matpengar har utbetalats kontinuerligt under slutet av 2020. De ungdomar som tidigare har kunnat 

stöttas genom Hälsopolitiska rådet har fortsatt fått stöttning på detta sätt. 

Vi har i dialog med Emelie Eék, folkhälsostrateg, omfördelat pengarna enligt redovisning nedan. 

Vi har haft två träffar med ungdomar där de träffats umgåtts och knutit kontakter med varandra för 

att utöka sitt nätverk.. 

Insatts 2 

Workshop. 

I dialog med Emelie har det blivit en digital workshop där Lisa Jonsson föreläste om nätverk, 

arbetsliv och föreningsliv. Deltagarantalet var inte så stort men vi har spelat in det och tänker att vi 

kan använda det framöver i vårt samarbete inom IOP:t som Agapes Vänner är del i.  

Insats 3 

Studiestöd 

Anna Svanberg har genom en anställning som administrerats av Svenska kyrkan inom IOP:t arbetat 

tillsammans med lärare på Allmän linje, Språksam, på Ljungskile Folkhögskola.  

Där har stöttning skett både enskild lästräning och lästräning i grupp för några av de svagaste i 

målgruppen. Till stor del har detta varit digitalt då de inte har fått träffa varandra på skolan. 

Anna har även gett praktiskt stöd för unga i målgruppen genom stöd till kontakter med vård och 

olika myndigheter, stöd i CV-skrivning och jobbsökande, förlängning av uppehållstillstånd hos 

Migrationsverket, CSN-ansökningar, varit referensperson till jobbansökningar m.m. 

Anna har även gett psykosocialt stöd till unga som av olika anledningar mått dåligt, genom 
samtal och stöd till kurator eller andra vårdkontakter.  



 

Vilka resultat/effekter/lärdomar har ni sett i förhållande till ert mål i ansökan. Beskriv 

också hur insatsen bidragit till att mildra konsekvenserna av corona i befolkningen eller 

i särskild målgrupp. 
Genom matpengar har dessa ungdomar kunnat fortsätta sitt liv, fullfölja studierna och har inte 

behövs se sig om efter annan försörjning. 

Genom att ge studiestöd har de som har blivit extra utsatta pga. av Corona i vart fall lite mer 

stöttning och möjlighet att klara sig. De har funnits fler resurser som har kunnat stötta i det som gör 

situationen mer krånglig nu än innan Corona. Det är en utmaning när man inte skall träffas och man 

inte har något naturlig arena att tränas sitt språk eller vara med andra. Den stora utmaningen är att 

inget kan ersätta att ha en tillhörighet och att träffas i verkliga livet. Nätet är bra men det ersätter 

inte. 

Det är svårt att få personer engagerade när man inte kan träffa dem i verkligheten som det varit 

förut. Ett meddelande eller ett telefonsamtal är inte samma sak. Man behöver se varandra och läsa 

av kroppsspråket för att detta skall var möjligt.  

Det är svårt att få ungdomarna att komma till verksamhet om de inte ser en direkt koppling till det i 

sin möjlighet att få jobb. Det var några som kom på workshopen om nätverk, föreningsliv och 

arbetsliv men det är en stor utmaning att få ungdomar till att komma. De har mycket med skolan och 

att söka jobb och ser inte helt vinsten av att komma till en workshop. 

 

Vilka samverkansparter har ni haft i projektet? 
Vi har samverkat med de som är aktiva inom IOP:t som Agapes Vänner UMT är del av i Uddevalla. 

Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Ljungskile Folkhögskola och Uddevalla kommun. 
 

Ekonomi, har de medel ni tilldelats i projektet använts upp, i enlighet med ansökan? 
Ja efter reviderad budget godkänd av Emelie Eék. 

Fördelningen av pengarna som beviljades 

Matpengar 16300 

Mataktivitet 2200 

Workshop föreningsliv, arbete, nätverk 5000 

Extra studieinsats 76500 

Total summa 100000 
 

Vad är er upplevelse av denna typ av samverkansform? 
Det är bra när det finns möjligheter att kunna stötta även för föreningar 

 

Nedskrivet av Maria Ohlsson 

 

Kassör Agapes Vänner UMT 



Reality Check COVID-19  

Stiftelsen Bohusläns museum  

Johan Kvastegård, johan.kvastegard@bohuslansmuseum.se, 0522 65 65 24 

Syftet är att genom dialog, relationsskapande processer både bemöta och belysa hur människor i vår 

närmiljö påverkas och har påverkats i livet och vardagen kopplat till Covid-19 pandemin. 

Målet är att utveckla nya metoder för hur Bohusläns museum kan skapa tillgänglighet och 

demokratiska processer genom att arbeta inkluderande och medskapande direkt med våra besökare 

och publik. Metoderna kommer att användas som en verktygslåda som vi implementerar i vår 

verksamhet och möjliggör relationsskapande effekter med våra brukare där vi kan fånga upp och föra 

dialog kring aktuella samhällsfrågor utan någon egentlig förberedelsetid.   

Vi, som museum, måste ta ett större ansvar när det kommer till relationsskapandet mellan oss och 

våra besökare samt besökare emellan. Vi kan spela en avgörande roll för hur museum kommer 

nyttjas i framtiden. Vi skapar tillgänglighet och social hållbarhet genom att utveckla inkluderande och 

medskapande metoder som främjar demokratiska processer.  

När Covid-19 spred sig i världen väcktes ett stort behov hos museum att skapa digitala möjligheter 

där vi kunde riva våra murar, kliva ur våra boxar och nå våra besökare och publik i deras vardagsrum.  

Covid-19 öppnade upp ögonen för möjligheterna med digital/distans förmedling vilket är något som 

museum kommer behöva utveckla även efter att pandemin är över. 

När vi analyserade de behov som dök upp, både kring att tillgängliggöra vår verksamhet när vi var 

tvungna att hålla stängt men även våra besökares behov av att få reflektera och samtala kring deras 

erfarenheter och upplevelser kring livet kopplat till pågående pandemi – utvecklade vi ett nytt 

pedagogiskt koncept: Reality-check – covid – 19. 

Reality-check är en metod för Bohusläns museum att arbeta med aktuella samhällsfrågor där vi 

genom digitala enkäter, pedagogiska insatser och programverksamhet kan belysa, lyfta fram och 

bemöta våra besökare och skapa utrymme för ventilation, dialog och reflektioner genom 

inkluderande och medskapande metoder. För att utveckla Reality-check som metod krävs insatser 

som hjälper oss att fortsätta metodutveckla och bli ännu mer närvarande i vårt relationsskapande 

med våra besökare samt våra besökare emellan. 

 

Insats 1 – Panelsamtal 

Panelsamtalen genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus. Bohusläns museum har under 

sommaren fått in över 100 svar på sin digitala enkät om hur man påverkats av Covid-19. Från dessa 

svar har vi kunnat analysera tre teman som påverkat lite extra. Dessa teman är: ”Hemester” och 

resmönster, Social distansering och individualism kontra solidaritet. För att kunna bemöta människor 

i vår närmiljö och deras behov att belysa och samtala kring dessa tre ovanstående teman har vi valt 

att genomföra tre tematiska panelsamtal med inbjudna paneldeltagare.  

Målet är att genom panelsamtalen utveckla ett programkoncept som vi i framtiden kan arbeta med 

för att bemöta våra brukares behov till att diskutera aktuella samhällsfrågor och hur dessa påverkar 

deras liv och vardag.  
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Genomförandet av panelsamtal 

Tre olika tillfällen hösten 2020 på Bohusläns museum. Moderatorposten delas lika mellan Bohusläns 

museum och studieförbundet Sensus. Samtalen börjar klockan 18.00 med panelsamtal med inbjudna 

gäster som har expertis kring våra tre utvalda teman. Efter öppnar vi upp för samtal och dialog 

mellan vår publik och panel. Målet är att samtalen livestreamas och på så vis tillgängliggörs för 

digitala besök. 

Uppföljning av panelsamtal 

En extern och intern utvärdering kommer att genomföras. Den externa utvärderingen sker direkt 

efter utfört panelsamtal genom en fysisk utvärderingsblankett. Den interna utvärderingen kommer 

att innehålla reflektion och diskussion i ett uppföljningssamtal tillsammans med samverkanspart.  

Insats 2 – Portabel studio  

För att kunna möta människor i vår närmiljö och dokumentera hur de blir påverkade av Covid-19 

pandemin vill vi utveckla en portabel studio som kan ha flera användningsområden i vår verksamhet: 

1. Möta människor på stan med frågor kopplade till erfarenheter till Covid-19. 2. Livedokumentera 

möten mellan publik och experter i frågor som berör Covid-19 pandemin (tex livestream 

panelsamtal) 3. Inspelning tillsammans med kulturutövare som har förlorat uppdrag pga Covid-

19(konserter, action-painting, poetry slam m.m.)  

Målet är att ha goda tekniska förutsättningar till att tillgängliggöra och verka relationskapande och 

inkluderande med våra brukare.  

Uppföljning av portabel studio  

Uppföljning sker genom intern utvärdering och pilottester med målgrupp för att utveckla och 

implementera hur vi kan arbeta transdigitalt mot våra besökare genom innovativa tekniska lösningar.  

Ekonomisk kalkyl 

Insats 1 Panelsamtal:  

Arvode för paneldeltagare – 15 000 SEK ink moms 

Insats 2 Portabel studio:  

19980 ink moms för kamera och utrustning, se specifikation nedan: 

Kamerarigg(ryggsäck med stativ) för mobil filmning 12 990 SEK  

Set av trådlösa mikrofoner för montering på kamera 6690 SEK  

Totalsumma som vi söker för projektet: 34 680 SEK ink moms. 



 

Lita på Sverige? Corona 
 
Bakgrund 

Under hösten 2019-våren 2020 har SV Väst producerat en filmserie i 7 delar som heter Lita på Sverige. 

Lita på Sverige är en filmserie som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika 
funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, 
familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid 
språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer 
som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 
minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via 
Länsstyrelsen med stöd av statsbidrag. Filmerna har publiceras på www.sv.se/litapasverige och sprids nu via 
olika kanaler nationellt med stor framgång. Under hösten 2020 produceras ytterligare två filmer; nr 8 och 9 
som handlar om ”civilsamhället” respektive ”funktionsrätt”. 

 

Idé 

Film 10. Corona 

Att folk från mellanöstern och delar av Afrika i högre grad drabbas hårdare av Corona är tydligt. Vi vet 
fortfarande inte varför. Vissa menar att det beror på att information inte nått dessa grupper och andra menar 
att det är sociala faktorer såsom generationsboende och närmre umgängesvanor som bidragit. Ytterligare rön 
antyder att det är biologiska faktorer som gör att folk med vissa blodgrupper drabbas hårdare och att låga D-
vitaminnivåer inverkar negativt.  

ATT folk har drabbats hårdare är ett faktum. Vi vill nå ut med ett budskap till högriskgrupper som dels 
förmedlar att SKULDEN inte ligger på de drabbade och dels tar fasta på vad vi kan göra för att reducera riskerna 
för att drabbas. 

Därför vill vi producera en kort film på 1-3 minuter som lätt kan spridas och bli en ”snackis”. Filmen kommer 
spridas genom SV och i samarbete med Islamiskt Center Uddevalla. I samarbete med läkare vid NÄL kommer vi 
ta fram korta punkter kring vad man själv kan göra för att minimera risken för smitta och hur man kan leva gott 
under denna pressade situation. Exempel på punkter: 

- Umgås via telefon och dator (prata i telefon/zoom) 
- Tvätta händerna ofta (5 ggr per dag) i minst 20 sek. 
- Promenera i naturen  
- Vinka, handen på hjärtat, armbågen 
- Någon annan får handla (ungdomar) 
- 1,5 m avstånd och undvik folksamlingar och kollektivtrafik 
- Stanna hemma och testa dig vid symptom (hosta, nysning, feber, huvudvärk) 

 
 

Innehåll och genomförande 

Projektet handlar om att genomföra en informationskampanj i syfte att stärka känslan av samhörighet och 
trygghet när det kommer till att begränsa smittspridning av Corona i de grupper som drabbats värst.  

Filmproduktion: Två eller tre läkare kommer att förmedla budskap i en kort kampanjfilm. Kampanjfilmen 
produceras av SV och bygger på liknande format som övriga filmer i serien ”Lita på Sverige” – fast kortare.  

Filmen sprids via moskéns kanaler och på sociala medier. Avsändare är SV och moskén (ICU). 

http://www.sv.se/litapasverige


 

Vid ett tillfälle kommer moskén att arrangera en zoom-föreläsning av ”fråga-svarkaraktär” - vilken vi kallar 
”Fråga doktorn” - en fredag eller lördag kväll. En eller två läkare svarar på frågor om corona. Givetvis på flera 
språk.  

 

Medverkande 

Marielle Peterson (Projektledning) 

Anas Alnajm (Samordnande vid ICU) 

Dr Paul Paulsson, ST-rektor vid NU-akademin (samordnande vid NÄL/NU-sjukvården) 

Följande läkare kommer tillfrågas: 

 Dr Feysal alt Dr Fatuma (svenska- somaliska)  
 Dr Suleiman Abuhasanein (svenska-arabiska) 
 Dr Homayoun (svenska-dari/persiska) 
 Dr X (svenska-kurmanji) 

 

Uppföljning 

Vår ambition är att kampanjen ska mynna ut i ett tätare samarbete mellan ICU och SV Väst – i syfte 
att skapa mer verksamhet, studiecirklar och kulturarrangemang, för målgrupper med utländsk 
bakgrund – som ett led i att öka målgruppens delaktighet i samhället. Vid SV lägger vi stor vikt vid att 
verksamhet utgår från målgruppens egna formuleringar och behov. När kampanjen är över kommer 
projektet utvärderas gemensamt i dialogform. 

Filmen som produceras kommer även läggas ut på Lita på Sveriges hemsida samt eventuellt 
Information Sverige.  

 

Sökande organisation 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Junogatan 7 

45142 Uddevalla 

vast@sv.se 

Orgnr. 802462-9886 

 

Kontaktperson 

Marielle Peterson 

010-3300943 

marielle.peterson@sv.se 
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Budget 

Filmproduktion   30000 kr 
Projektledning   10000 kr 
Resor   2000 kr 
Administration   8000 kr 
Informationsspridning moskén  5000 kr  
Zoomkonferens, ersättning läkare 5000 kr 
 
Totalt   60000 kr  

 

 

 

 







Ansökan av medel till följd av coronapandemin 

Sökande Organisation:  
Agapes Vänner UMT (Uddevalla Munkedal och Tanum)  
Org. nummer: 8025126478 

Kontaktperson:  
Maria Ohlsson, Kassör, Agapes Vänner UMT 
maria.ohlsson@rb.se 
0733553556 

Agapes Vänner UMT är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi              
fungerar som en stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Vårt            
ändamål är att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller          
asylprocessen i form av stöd till boende, hälsa och skola. Detta gör vi bl a genom att fixa                  
gruppboenden och frivilliga volontärhem, stödja enskilda individer vad gäller hälsa, skola,           
kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska              
lokalsamhället i våra kommuner. 

 

Insats 1 - Matpengar 

I Uddevalla kommun finns det fortsatt ett antal ungdomar som ligger i asyl varav några av                
dem nu fått sitt tredje avslag. Senare nämnda har då rätt att ansöka om verkställighetshinder               
hos Migrationsverket, dvs att personen ber om att få stanna i Sverige pga ändrade              
omständigheter, antingen i hemlandet eller på ett individuellt plan. Det är sedan upp till              
Migrationsverket att undersöka om de dessa omständigheter ger personen rätt att stanna i             
Sverige. Under tiden som ansökan bearbetas har personen tillåtelse att stanna kvar i Sverige              
men då utan stöd från Migrationsverket, i form av exempelvis boende och mat. Personen är               
alltså helt beroende av ekonomiskt och socialt stöd från utomstående i samhället. 

Tidigare har ungdomarna kunnat få ekonomiskt stöd genom Hälsopolitiska Rådet men pga            
coronapandemin har handläggningstiderna av dessa ärenden förlängts vilket resulterat i att           
fler vänt sig till oss för ekonomiskt stöd, fler än vad vi budgeterat för. Därmed vänder vi oss                  
nu till Uddevalla kommun för att ansöka om ekonomiska medel för att hjälpa dessa ungdomar               
som inte har någon annanstans att vända sig. Ungdomarna har tidigare fått 50 kr om dagen till                 
mat och är i behov av att fortsätta få detta ekonomiska stöd under oktober, november och                
december 2020. I nuläget handlar det om fyra ungdomar som är i denna situation. Utan detta                
ekonomiska stöd till mat riskerar ungdomarna, som redan är en utsatt grupp i samhället, att               
hamna i situationer där de tvingas frångå sin utbildning och engagera sig på den svarta               
arbetsmarknaden eller tom i värre kriminella aktiviteter för att kunna få mat för dagen. Små               
stödinsatser som dessa leder alltså till att dessa ungdomar har möjlighet att få mat för dagen                
samt fullfölja sin utbildning under tiden som de väntar på beslut från Migrationsverket. Vi vill               
även anordna ett tillfälle då dessa ungdomar har möjlighet att träffas och se att det finns andra                 
som är i samma situation. 
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Insats 2 - Workshop 

Den rådande pandemin har visat sig ha en stor negativ effekt på de som är arbetssökande, i                 
synnerhet har det drabbat ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd då de redan innan haft             
svårt att ens bli kallade till intervjuer då arbetsgivare tenderar att sålla bort dem tidigt pga bl a                  
bristande svenskkunskaper. Vi i Agapes Vänner vill nu ge dessa ungdomar en möjlighet att              
förbereda sig och bredda sina kunskaper för jobbansökningar för att ge dem den bästa              
möjligheten att kunna få tillsvidare-, extra, och sommararbeten. Workshopen skulle gå ut på             
att stärka deras självförtroende, förbereda dem inför intervjuer, utveckla deras cv mm. Vi             
skulle under hösten bjuda in till 3 workshoppar där ungdomen har möjlighet att närvara. Vi               
har i vårt kontaktnät kontakt med ca 60 ungdomar som skulle kunna få stöd av en sådan                 
workshop. De flesta av de ungdomar som vi har kontakt med faller under nya gymnasielagen               
(NGL) och har när de avslutat sin utbildning 6 månader på sig att finna en fast anställning  

 

Insats 3 - Studiestöd 

Då stor del av undervisningen detta året har skett på distans har flera av ungdomarna vi                
arbetar med upplevt att de kommit efter med sina svenskstudier då de saknat en naturlig miljö                
att använda sina kunskaper. En effekt av Corona har också blivit att deras möjligheter att               
träffa andra människor i andra sammanhang har minskat. Har man t.ex. varit engagerad i              
kyrkan och träffas varje söndag har dessa möjligheter försvunnit då man nu har gudstjänster              
digitalt. Det är helt enkelt många naturliga arenor till att lära sig svenska som har försvunnit                
och de har blivit mycket lämnade till sig själva.  
Utveckling av svenskkunskaper är direkt nödvändig för att dessa ungdomar ska klara av sina              
studier och så småningom kunna komma ut i arbetslivet. Vi söker därför även ekonomiskt              
stöd i form av en halvtidstjänst i studiestöd för ungdomar som behöver stöd i sina studier                
under de tre resterande månaderna. Målet med insatsen är att de ungdomar som finns på kan                
få extra stöd som gör att de utvecklar sin svenska. Detta studiestöd sker kommer att ske i                 
samverkan inom IOP:t som Uddevalla kommun är del i för ensamkommande med den ideella              
sektorn. Förhoppningen är att vi skall hitta finansiering från annat håll för att kunna fortsätta               
att stötta ungdomarna under våren. 

Budget 

 

Matpengar 9300 

Mat aktivitet 2200 

Workshop arbete 12000 

Extra studie insats 76500 

  

Totalsumma 100000 

 

Insatserna kommer att följas upp genom att vi lämnar en rapport över genomförda insatser. 

 



 

Maria Ohlsson 

 

Kassör Agapes Vänner UMT 

 

Ljungskile 20201011 
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Sökande organisation 

Föreningen Folkets Hus i Uddevalla  

 Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter (e-post och telefon) 

Simone Olofsson info@folketshusuddevalla.se 0734 22 04 94  

 Syfte och mål med insats 

Återuppta arbetet med Bokcafé och träffpunkt Fröken Folkes Fik 

 Beskrivning av innehåll och genomförande av insats 

I maj startade Folkets Hus upp Fröken Folkes Fik. Vi såg en enorm 

ensamhet växa fram i spåren av Corona. Vi hade öppet tre förmiddagar i 

veckan, allt iordningställt enligt föreskrifter och riktlinjer. Fröken Folkes 

Fik lockade många. Dels dem som bara kom för arr hämta och lämna 

böcker, bokhyllan fungerar med skänkta böcker och man kan bara 

komma och hämta. Andra stannade och läste en stund. Vi hade ”billig” 

fika för att inte exkludera någon. Det belv en plats utan revirtänk och 

grupperingar. Det var fint att se ensamma komma och när de klev över 

tröskeln tittade de efter en ledig plats vid något bord för att kunna prata 

med någon. Under sommaren fortsatte Fröken Folkes Fik ute i vår 

trädgård, då med hjälp av den pensionärsförening som hyr i våra lokaler 

SKPF. Vi möblerade och hjälpte till varje onsdag och de serverade. 

Målgruppen är sådana som inte går till befintliga verksamheter eller till 

kommersiella caféer. Att det var en speciellt anpassad lokal uppfattades 

som viktigaste faktorn till att många vågade komma in.  

Nu har kylan kommit, en del har öppnat sin då stängda mötesplatser, 

men den här målgruppen fortsätter att fråga efter Bokcafé, efter Fröken 

Folkes Fik.  

I spåren av Corona finns det ingen övrig personal kvar i Folkets Hus, jag 

är ensam kvar och det finns inte möjlighet att öppna flera dagar. Men det 

finns chans att hålla öppet en förmiddag i veckan om min lön 

kompenseras för det arbetet. För att hålla bokhyllan i chackt, det är 

mailto:info@folketshusuddevalla.se


många som lämnar böcker, den behöver hela tiden ordnas med. För att 

möblera om från annan verksamhet till café och för att hinna med extra 

rengöring, se till att det finns handsprit och hålla lågt pris på fika för att 

fortsätta vara inkluderande. Söker vi 25 % av min lön för nov & 

december.  

Vi skulle kunna hålla öppet första gången 29 oktober. 

Vi har pratat med flera och torsdagar är en bra dag, det kompletterar 

andra verksamheter. 

Vår ansökan är alltså: 

27 830 :- 

Då har vi möjlighet att en förmiddag i veckan åter öppna Fröken Folkes 

Fik. November och december.  

 

 På vilket sätt ska insatsen följas upp. 

Egentligen är ju det vi gör nu en uppföljning. Att vi redan gjort detta från 

maj till augusti har kostat och tagit massor av resurser. 

Ni är välkomna att följa upp att vi verkligen har öppet. Skulle projektet 

fortsätta har vi också möjlighet att fortsätta nästa år.  

 

 

 

Verksamhetschef 

Simone Olofsson 

Föreningen Uddevalla Folkets Hus 

Göteborgsvägen 11 B 

451 42 Uddevalla 

info@folketshusuddevalla.se 

0734 22 04 94  
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Handläggare 
Översiktsplanerare Amanda Windeman 
Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Remiss från Västra Götalandsregionen om regional fysisk 
planering PBL- VGR som regionplaneorgan RS 2021-01146 

Sammanfattning 
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Region Östergötland å andra sidan bedriver regional 
fysisk planering utanför PBL. Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, 
kan ytterligare län omfattas av den nya lagen. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”. 
 
Finansdepartementet har frågat Västra Götalandsregionen om regionen bedömer att det finns 
förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. Frågan om regionens ansvar för regional 
planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s 
ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden om deras 
inställning till frågan om att Västra Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan 
har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas 
som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom 
önskemålet om remiss.  Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om 
en hemställan till regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning 
att det finns stöd från kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett 
sådant stöd är en viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
Remissen består av ett antal frågeställningar. Uddevalla kommun har i tjänstemannasamråd 
svarat på varje fråga.  

Uddevalla kommun anser att ökad samverkan inom olika områden med koppling till fysisk 
planering inte väger upp det negativa effekterna av att VGR blir regionplaneorgan enligt PBL. 
En regionplan enligt PBL skulle innebära fördröjningar i våra beslutsprocesser och även skapa 
nya instanser. Med detta sagt anser Uddevalla kommun att VGR inte ska hemställa regeringen 
om att bli regionplaneorgan enligt PBL då vi anser att en regionplan skulle innebära att ett urval 
över det kommunala självbestämmandet görs.  

Beslutsunderlag 
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan, 2021-03-15 
Uddevalla kommuns svar på frågeställningarna, 2021-08-30 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-06-18 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
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att föreslå Västra götalandsregionen att inte hemställa till regeringen om att få bli 
regionplaneorgan enligt PBL. 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd. hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 



 

 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Residenset, Torget 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vgregion.se/
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900


Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 



över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 



planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  

  
  
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/04/en-ny-regional-planering/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/regionplan/om-regionplanering/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/


 
 

 
 

1(3) 

2021-09-01 Dnr: KS 2021/00200 

 
Handläggare 
Översiktsplanerare Amanda Windeman 
Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 
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Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen - VGR som regionplaneorgan 

Uddevalla kommuns svar på frågeställningarna 
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, 
med lästips för fördjupning.  
Uddevalla kommun har i tjänstemannasamråd svarat på varje fråga. 

1. Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha för att 
stärka Västra Götaland? 

En samlad fysisk planering på regional nivå i Västra Götaland skulle kunna innebära 
samverkan med en tydligare nivå som alla kommuner känner delaktighet för. En 
regionplan skulle även innebära att geografiska gränser inom regionen tunnas ut, vilket 
bland annat kan ge ökad mobilitet och tillgänglighet för den enskilda medborgaren vad 
gäller bostad, friluftsliv, kollektivtrafik osv. En regionplan skulle även kunna innebära 
en möjlighet till regional samsyn. 
 

2. Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja 
den kommunala fysiska planeringen?   

En regionplan som sätter den kommunala fysiska planeringen i ett större sammanhang 
bidrar positivt till arbete i samma riktning. En regionplan kan verka som en 
samverkansplattform. Det är även fördelaktigt att i en regionplan peka ut nya tydliga 
utvecklingsnoder runt om i regionen utanför Göteborg. Regionplanen skulle behöva 
hålla en detaljeringsnivå över Översiktsplanen, istället för direkta markanspråk. 
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3. Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att 
samverka kring på regional nivå?   

 Uddevalla kommun ser att inom följande områden finns en möjlighet att i en 
regionplan peka ut och visa markanvändningen samlad för hela regionen: 

o Jordbruksmark  
o Strandskydd 
o Friluftsliv, cykelled, gröna stråk, vandringsleder, motionsleder. 
o Livsmedelsförsörjningsgrad  
o Solcellsparker 
o Kraftledningar  

 Trendspaning kring olika frågor tex rörelsemönster  
 Bidra med underlag och samordning. 
 Regional näringslivsutveckling 
 Gränsfrågor överlag då kommunalförbund också har gränser 

Uddevalla kommun ser även att Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan skulle 
kunna medföra ett stöd inom dessa områden:  

 Klimatanpassad bebyggelseutveckling 
 Tillvaratagande och användande av kulturmiljöer i samhällsplaneringen  
 Hälsosamma och gestaltade livsmiljöer  
 Effektivt användande av gemensamma resurser gällande stora investeringar i 

anläggningar inom kultur och idrott. Exempelvis ökad kommungemensam 
användning av t.ex större idrottshallar samordnat med ett hållbart och 
vardagsvänligt transportsystem. 

Andra möjliga samverkansfrågor av regional karaktär som gränsar till fysisk planering: 
 Arbetet med regional kulturplan och biblioteksplan  
 Kommunöverskridande nätverk/samarbeten för bibliotek och öppen 

fritidsverksamhet 

4. Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  
Det behövs samverkansformer över frågor som berör de enskilda kommunerna i hela 
regionen, och inte bara de kommuner som ingår i samma kommunalförbund, 
exempelvis att alla kustkommuner ingår i ett samarbete kring kustfrågor. Det är även 
viktigt att kommunalförbunden inte blir ytterligare en instans som förslag ska passera på 
vägen upp mot regionplanenivå. Kommunalförbunden fortsätter i sin tur att samverka i 
de verksamhetsanknutna frågorna, så som sjukvård, utbildning, kultur osv. 
Regionen samlar kommunala kompetenser och processar fram fakta- och 
kunskapsunderlag, och strategier, inom olika temaområden som kommunerna sedan kan 
använda i strategier och samhällsplanering.   
Digitala nätverks/temamöten. 
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Facköverskridande fortbildningar t.ex byggglovshandläggare och kompetens inom 
kulturmiljö 
Arbeta med befintliga regionala planer kopplat till hållbarhet (Klimat2030, 
klimatlöften), regional kulturplan, regional biblioteksplan   

5. Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL  

Uddevalla kommun anser att ökad samverkan inom olika områden med koppling till 
fysisk planering inte väger upp det negativa effekterna av att VGR blir 
regionplaneorgan enligt PBL. En regionplan enligt PBL skulle innebära fördröjningar i 
våra beslutsprocesser och även skapa nya instanser. Med detta sagt anser Uddevalla 
kommun att VGR inte ska hemställa regeringen om att bli regionplaneorgan enligt PBL 
då vi anser att en regionplan skulle innebära att ett urval över det kommunala 
självbestämmandet görs.  

6. Övriga synpunkter  
I utskickat underlag saknas en beskrivning av nuläget och hur den regionala 
samordningen fungerar idag, exempelvis vilka regionala plattformar och 
kommunöverskridande samarbeten som finns idag i Västra Götalandsregionen. 
Underlag skulle även kunna kompletteras med hur Länsstyrelsens roll och uppgifter 
påverkas om VGR blir regionplaneorgan enligt PBL.  
Sedan är kommunikationen och dialogen mellan region och kommun av minst lika stor 
vikt som den eventuella regionala planen. Dels med avseende på hur den regionala 
planen tas fram, men också när det gäller framtagande av forum för samverkan och 
idéskapande som kan skapas som en effekt av att VGR ev. blir regionplaneorgan. Det är 
viktigt att regionen samskapar detta med kommunerna både när det gäller utvecklande 
av processer och samverkansplattformar såväl som själva regionplanen.  
Vi är tveksamma kring hur processen kring aktualitetsprövning av befintliga/ 
framtagande av nya översiktsplaner ska harmonisera för att inte bli inaktuella då en ny 
regionplan tas fram. 

Vi har även några frågor: 
Kommer en regionplan enligt PBL vara vägledande i Länsstyrelsens bedömning av 
översiktsplan och detaljplan? 
Kan regionplanen vara föremål för ansökan om ekonomiskt stöd för att kunna införliva 
planen? Samt hur kommer projekt/infrastruktursatsningar finansieras om alla kommuner 
inte berörs av dem? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Amanda Windeman 
Översiktsplanerare 
 

https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/kulturstrategi-vastra-gotaland-och-regional-kulturplan-20202023/
https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/kulturstrategi-vastra-gotaland-och-regional-kulturplan-20202023/regional-biblioteksplan-vastra-gotaland-2020-2023/
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Handläggare 
Översiktsplanerare Amanda Windeman 
Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Samråd från Länsstyrelsen om riskhanteringsplan för Uddevalla 
enligt översvämningsdirektivet  

Sammanfattning 
EU antog ett översvämningsdirektiv 2007 som syftar till att medlemsländerna ska arbeta 
för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  
 
I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig 
myndighet och de har kartlagt översvämningsrisken i landet. I kartläggningen har 25 
städer/platser identifierats som översvämningsutsatta. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har uppdragit respektive länsstyrelse att arbeta vidare med bland annat 
framtagandet av riskhanteringsplan för de berörda städerna/platserna. Uddevalla är en 
av dessa städer och Länsstyrelsen i västra Götaland har utarbetat ett förslag till 
riskhanteringsplan som Uddevalla kommun nu ges möjlighet att lämna synpunkter på. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla 
Vatten AB, Uddevalla Kraft AB och Uddevalla Hamnterminal AB. Svar har inkommit 
från samhällsbyggnadsnämnden och svaret finns att läsa under ärendebeskrivningen. 
 
Uddevalla kommun vill upplysa om att vår nya översiktsplan planeras att bli klar under 
våren 2022. Texten under 8.4 kan därför med fördel skrivas om så att det harmoniserar 
även efter att den nya planen är antagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka riskhanteringsplanen enligt översvämningsdirektivet. 
 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv genomförs i Sverige av myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet 
genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg; ”Identifiering av 
områden med betydande översvämningsproblematik”, ”Framtagande av hot- och 
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riskkartor” och ”Riskhanteringsplan”. Detta samråd gäller steg 3, riskhanteringsplan, 
där innehållet regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och MSB:s 
föreskrifter om översvämningsrisker (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanens syfte är 
att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 
översvämningsrisken. Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och 
prioritera dessa skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
 
I arbetets första steg har MSB analyserat översvämningsrisker från vattendrag och kust 
och det resulterade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande 
översvämningsrisk där de negativa konsekvenserna blir som störst. Uddevalla har 
identifierats utifrån översvämningsrisk från havet och Bäveån och även skyfall. 
Samtliga fyra fokusområden (människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet) berörs inom 100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, Natura 2000- 
områden, vattenskyddsområden, förorenade områden, brandstation, Sveriges radio, SVT 
kontor, hamn, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar.  
 
Länsstyrelsens arbete med att ta fram förslaget på riskhanteringsplan har sträckt sig över 
perioden 2020–2021 och planen gäller för den kommande arbetscykeln 2022–2027. I 
arbetet med att ta fram planen har länsstyrelsen haft tidigt samråd där representanter 
från kommunen deltagit på digitala möten och har på dessa möten haft möjlighet att 
lämna information och föra diskussion. Länsstyrelsen skriver i förslaget att större delen 
av det som framkommit genom arbetet med planen inte betecknas som ny kunskap utan 
är sådant som kommunen och länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat. 
Länsstyrelsen skriver även att Uddevalla kommun har ett pågående arbete med att 
hantera översvämningsproblematiken. Förslaget anger en årlig återrapportering från 
kommunen till länsstyrelsen, som i sin tur återrapporterar till MSB som svarar gentemot 
EU. 
 
Förslaget listar en rad åtgärder som syftar till att riskhanteringsplanens mål för 
människors hälsa, miljö, kulturarvet och ekonomisk verksamhet uppnås. Dessa har 
klassats som förebyggande, skydds- beredskaps- eller återställningsåtgärder och har 
därefter prioriterats enligt låg, måttlig, hög, väldigt hög och kritisk. Planen fokuserar 
främst på åtgärder som kan genomföras inom kommande sexårsperiod, men åtgärder 
som sträcker sig längre fram är också inkluderade. Vissa av de listade målen ansvarar 
MSB för, vissa länsstyrelsen, vissa kommunen och vissa andra aktörer (exempelvis 
Trafikverket). Ibland delas ansvaret av 2 eller flera parter. 
 
Av de föreslagna åtgärderna har några prioriterats som kritiska och dessa innefattar: 
- Utvärdera samhällsviktiga verksamheter och de konsekvenser en översvämning kan 
innebära, identifiera och utvärdera åtgärder för att skydda dessa och sedan genomföra 
skyddande åtgärder.  
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- Identifiera de kommunala distributionsbyggnaderna som riskerar att översvämmas, 
klassificera dem vad gäller funktion och sårbarhet, utvärdera de konsekvenser en 
översvämning kan ha och efter det identifiera och utvärdera åtgärder för att skydda 
dessa och sedan genomföra skyddande åtgärder. 
 
- Ta fram en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken. 
 
Några av åtgärderna har prioriterats som mycket hög, dessa är: 
- Ta fram internt handläggarstöd för planhandläggning, tillsyn och prövning för 
översvämningsrisker. 
 
- Ta fram en komplettering till översiktsplanen som har fokus på översvämningsrisker. 
- Revidera kommunens risk- och sårbarhetsanalys med översvämningsrisken.  
 
Planens miljökonsekvensbeskrivning redogör för effekter som kan komma av ett så 
kallat nollalternativ där inga åtgärder görs och i ett värsta flödesscenario listar sannolik 
utveckling uppdelat i de fyra fokusområdena. Sammanfattningsvis beräknas 3644 
boende och 660 arbetsställen med 4613 anställda drabbas. Mycket av samhällets 
allmänna service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service 
drabbas. Avloppssystemet påverkas, särskilt där även dagvattnet leds till 
spillvattennätet. Översvämmade vägar kan leda till att räddningstjänst, polis, ambulans 
och hemtjänst får svårare att förflytta sig. Föroreningarna i marken utmed Bäveåns 
mynning och i hamnområdet riskerar att spridas. Hamnverksamheten hanterar generellt 
stora mängder kemikalier, oljor, farligt gods och översvämning kan även påverka 
Sevesoverksamhet som hanterar kemiska ämnen. Byfjordens kemiska status riskerar att 
försämras ytterligare (idag klassas den som ej god). Uddevallas centrala innerstad utgörs 
av många fornlämningar som påverkas vid en översvämning. Inom riskområdet ligger 
naturreservaten Havstensfjorden, Svälte Kile och Gustafsberg med sina stora natur- och 
hälsovärden. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då 
översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butiksområden, 
kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamhet. 
Översvämningar kan även medföra att människor inte kan ta sig till och från sina 
arbetsplatser och även begränsa varuflöden. 
 
Förvaltningen delar länsstyrelsens bild av att det mesta av det som framgår i förslaget är 
känt sedan tidigare och att Uddevalla kommun redan arbetar med att minska risker av 
översvämning. Förvaltningen tycker att det är bra att konkretisera åtgärder på planens 
vis, prioritera, tidsätta och ansvarssätta dem så att målen och åtgärderna blir mät- och 
uppföljningsbara. Förvaltningen delar länsstyrelsens bild av att de föreslagna åtgärderna 
bör genomföras för att värna människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet. Förvaltningen ser också att de åtgärder som kommunen har, eller delar 
ansvaret för, är genomförbara inom den kommande arbetscykeln och ser att kommunen 
fortsätter att prioritera översvämningsarbetet då det för Uddevallas del är och kommer 
fortsätta vara mycket omfattande.  
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Förvaltningen ser det som avgörande att kommunen jobbar strategiskt med 
klimatanpassning genom till exempel en samordnande funktion i kommunen. Vikten av 
strategisk samordning lyfts även i den regionala planen för klimatanpassning som 
länsstyrelsen tagit fram för åren 2021–2023. 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg  
Kommundirektör Chef för avd Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Samråd om riskhanteringsplan för Uddevalla enligt 
översvämningsdirektivet 
Bakgrund 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekven-
serna av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga 
områden som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. 
 
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av 
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksam-
het.  
 
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en bety-
dande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, 
Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med bety-
dande översvämningsrisk.  
 
Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. 
Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och 
åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet 
och ekonomisk verksamhet.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ett samråd angående förslag på 
riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Svarstid och kontaktuppgifter 
Ni har härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Handlingarna 
bifogas samt finns på Länsstyrelsens hemsida. 
 
Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september. Skicka 
synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se. I ämnesraden vänligen skriv diari-
enummer 451-18636-2021. Vi önskar ett gemensamt svar från respektive organi-
sation.  
 
Vid förfrågan erbjuder Länsstyrelsen att komma och presentera riskhanteringspla-
nen för berörda kommuner, myndigheter och nätverk.  
 
För frågor kontakta: 
 
Håkan Alexandersson  Stephanie Hellstrand 
010- 224 53 75  010- 224 48 17 
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se stephanie.hellstrand@lansstyrelsen.se 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med 
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Bäveån och havet i 
delar av Uddevalla tätort.  

Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i Bä-
veån eller beräknat högsta nivå i havet kommer att få omfattande konsekvenser i 
Uddevalla tätort med omnejd.  

• Omkring 3 600 boende och 660 arbetsställen med 4 600 anställda beräknas 
bli drabbade. 

• Mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation, 
butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra stör-
ningar. 

• Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och 
leda till att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att för-
flytta sig.  

• Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och 
påverkar naturen i skyddade områden och den ekologiska statusen i Bä-
veån och i Byfjorden. 

• Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas. 
• De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastig-

heter, affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter, offentlig service 
samt hamnar och industriverksamhet. 
 

Större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan kan inte 
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen re-
dan känt till och till viss del har hanterat. Uddevalla kommun har ett pågående ar-
bete med att hantera översvämningsproblematiken.  

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera 
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åt-
gärder kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd. 

Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse, 
Uddevalla kommun, Trafikverket mfl. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning kom-
mer arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i Ud-
devalla att kunna beskrivas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Efter att Europa drabbades av stora översvämningar under 2002 antog EU 2007 ett 
direktiv för översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet. Syftet 
med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska 
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Översvämningsförordningen syf-
tar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och 
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler 
på sex år där varje cykel består av tre steg. 

 
Figur 1. Översvämningsdirektivets process. 

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk 

I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som be-
dömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Göteborg, 
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås som är utpekade områden med bety-
dande översvämningsrisk. 
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Steg 2: Hot-och riskkartor 

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översväm-
ningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrel-
serna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt 
som riskerar att påverkas av översvämningar. 

Steg 3: Riskhanteringsplan 

I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifie-
rade områden. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar ska 
anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna be-
handlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.  

Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

1.2. Syfte och mål 
Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgär-
der för att minska eller förhindra översvämningsrisken.  

Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa 
skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av översväm-
ningar. 

Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

1.3. Berörda aktörer 
En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många 
aktörer på olika nivåer blir berörda vid en översvämning. De aktörer som framför-
allt bedöms bli berörda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska över-
svämningsrisken i Uddevalla kommun är: 

- Uddevalla kommun 
- Länsstyrelsen Västra Götalands län  
- Trafikverket 
- Privata aktörer och verksamhetsutövare 
- Boende, anställda och ägare inom berört område  
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1.4. Ansvar och roller 

1.4.1. MSB 
MSB har ett övergripande ansvar för översvämningsdirektivets genomförande. 
MSB är ansvarig myndighet för direktivet och har föreskriftsrätt för alla steg i 
översvämningsförordningen och är den myndighet som rapporterar till EU.  

1.4.2. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen arbetar mestadels med översvämningsrisker utifrån myndighetens 
geografiska områdesansvar enligt förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap.  

Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringspla-
nerna. Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstift-
ning och annat arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå över-
svämningsdirektivets syfte.  

Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommu-
nen och andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån 
den här riskhanteringsplanen. Det finns åtgärder i riskhanteringsplanen som Läns-
styrelsen själva är ansvariga för, som faller under Länsstyrelsens ansvarsområden 
men myndigheten får ingen speciell finansiering för att genomföra åtgärderna. 

1.4.3. Kommunen 
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön, och ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna åt-
gärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händel-
ser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att ha tillräcklig bered-
skap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service till invånarna.  

Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen men styrs av andra lagar 
och förordningar1. 

1.4.4. Andra aktörer 
Andra verksamhetsutövare kan vara både privata och offentliga aktörer. Privata 
markägare, näringsinnehavare och övriga aktörer som berörs av en översvämning 
har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa aktörer är dock viktiga 
samrådsparter för att kunna bedöma konsekvenser av en översvämning och identi-
fiera eventuella behov av åtgärder 

Som fastighetsägare har den enskilde ett stort ansvar och skyldighet att skydda sig 
själv och sin egendom vid översvämningar. 

1.5. Avgränsningar 
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifie-
rats vid framtagningen av hot-och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrin-
ningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.  

 
1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljöbalken (1998:808). 
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I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet och från Bäveån samt 
översvämningar orsakade av skyfall.  

Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrel-
sens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendationer för hantering 
av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018). 

I detta arbete har inte tagits hänsyn till kombinationseffekter av hög nivå i havet 
och höga flöden Bäveån. 

Målen i planen har formulerats utifrån fyra fokusområden människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå målen i planen har åtgär-
der utformats för att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.  

De åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra är begränsade till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet. Kommunens åtgärder begränsas i huvud-
sak till arbeten som pågår eller planeras vad gäller översvämningsrisken inom det 
identifierade riskområdet. 

1.6. Tidplan 
Framtagandet av riskhanteringsplanen sträcker sig över perioden 2020 - 2021. Pla-
nen gäller för den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.  

 
Figur 2. Länsstyrelsens tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner. 

1.7. Termer och begrepp 
Översvämning 

Vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Över-
svämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men 
där vatten blir stående på grund av häftigt regn. (MSB, 2020b) 

Sårbarhet  

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom 
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:3). 

50-årsflöde  

Inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år (MSB, 2019a). 

100-årsflöde 

Inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år (MSB, 2019a). 

 



10 
 

BHF (beräknat högsta flöde) 

Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar 
till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad 
mark etc. (MSB, 2019a). 

Hotkartor 

Detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med bety-
dande översvämningsrisk. 

Riskkartor  

Kartor som visar vilka samhällsfunktioner och objekt inom områdena människors 
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att påverkas av 
översvämningar. 

Samhällsviktig verksamhet  

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för sam-
hällets grundläggande behov, värden eller säkerhet (MSB, 2020c). 

Distributionsbyggnad 

Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation, värmecentral el-
ler teknikhus för telefoni och bredband. 

Miljö 

På flera ställen i denna plan används begreppet miljö. Begreppet är hämtat från 
olika vägledningar och lagstiftningar vilket innebär att det kan ha olika innebörd.  

Miljön kan per definition inkludera natur/naturvärden men även kulturmiljö och 
kulturarv samt kemiska miljön sett till utsläpp mm. Begreppet skall tolkas utifrån 
det aktuella sammanhanget i planen. 

Kulturarv 

Avser alla materiella och immateriella uttryck (lämningar, föremål, konstruktioner, 
miljöer, verksamheter, traditioner etc.) för mänsklig påverkan (Raä, 2017). 

Kulturmiljö 

Avser hela den av människor påverkande miljö, det vill säga som i varierande grad 
präglas av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. (Raä, 2017) 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i kedjan för att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kri-
ser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och reg-
ioner ska enligt lagar och förordningar ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. 
(MSB, 2019b) 
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2. Betydande översvämningsrisk i Udde-
valla 

I det första steget av tre enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 
utförde MSB en preliminär bedömning av översvämningsrisker i svenska vatten-
drag. Under den första cykeln i arbetet med att identifiera områden med betydande 
översvämningsrisk identifierades 18 områden i Sverige. Under den andra cykeln 
gjordes en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk och nya 
översvämningskarteringar med ny höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för 
den andra cykeln var att även kustöversvämningar analyserades. Översynen resul-
terade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande översvämningsrisk där 
de negativa konsekvenserna blir som störst.  

Bedömningen genomfördes genom att analysera antalet boenden och antal an-
ställda samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, 
kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning. 

 
Figur 3. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk (källa: MSB) 

Uddevalla har identifierats utifrån översvämningsrisk från havet och Bäveån. Kar-
teringen av Bäveån uppdaterades under 2019 av MSB. Samtliga fyra fokusområden 
berörs inom 100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, Natura 2000-områden, 
vattenskyddsområden, förorenat område, brandstation, Sveriges radio, SVT kontor, 
väg, hamn, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar (MBS, 
2018a). 
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3. Kartor över riskområdet och avrin-
ningsområdet 

3.1. Hotkartor 
En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en översvämning. 

Hotkartor, som utgör en del av det andra steget i översvämningsförordningens ar-
betsprocess, är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områ-
dena med betydande översvämningsrisk. Hotkartorna är framtagna av MSB och vi-
sar översvämningens utbredning för olika flöden i sjöar och vattendrag samt från 
havet. De flödesnivåer som har använts i framtagandet av hotkartor för havet är 
100-årsnivå och beräknad högsta nivå samt för Bäveån 50-årsflöde, 100-årsflöde, 
200-årsflöde och BHF.  

Flödena har tagits fram med individuella beräkningar för varje plats. Beräkning-
arna bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna från stationsnätet. 100-års-
flödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden 
med samma återkomsttid vid slutet av seklet (MSB, 2018). 

I detta arbete har inte tagits hänsyn till kombinationseffekter av hög nivå i havet 
och höga flöden Bäveån. 

 
Figur 4. Karta över geografisk avgränsning. 

Hotkarta samt rapport om framtagande av översvämningskarteringen finns att 
hämta här: Översvämningsportalen (msb.se) 

3.2. Riskkartor 
En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan bland annat vilka verksam-
heter, befolkning, infrastruktur med mera som riskerar att översvämmas från ett 
vattendrag eller sjö.   

Utifrån MSBs hotkartor har länsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar iden-
tifierade objekt eller verksamheter som berörs av en översvämning. De flödesni-
våer som har använts i framtagandet av riskkartor för havet är 100-årsnivå och be-
räknad högsta nivå i slutet av seklet samt för Bäveån är det 50-årsflöde, 100-års-
flöde och beräknat högsta flöde (BHF). 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/uddevalla/bavean/hotkartor.html
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Samtliga riskkartor finns att hämta här Översvämningsportalen (msb.se) 

 

 
Figur 5. Teckenförklaring till riskkartan. 

 

Figur 6. Riskkarta för Bäveån över centrala Uddevalla. 

 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/uddevalla/bavean/riskkartor.html
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Figur 7. Riskkarta för havet över centrala Uddevalla. 
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna 
I följande avsnitt sammanfattas de konsekvenserna som uppstår vid olika flödesni-
våer i Bäveån och från havet. Informationen är hämtad från riskkartor som finns på 
MSB:s hemsida. 

4.1. Människors hälsa 
I ett värsta läge beräknas sammanlagt 3644 boende2 och 660 arbetsställen med 
4613 anställda att drabbas. Stora delar av centrala Uddevalla och delar av landom-
råden ut mot hamnen kommer att påverkas.  Mycket av samhällets allmänna ser-
vice med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer 
att drabbas av svåra störningar. Även en skola kan komma att påverkas. 

Avloppssystemet påverkas. Även avfallshanteringen i delar av staden, då renhåll-
ningsfordon inte kan ta sig fram i staden.  

Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis, 
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan 
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.  

En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjlig-
heter. Sträckan utmed Bäveån utgör attraktiva promenadområden. Inom riskområ-
det finns också ett badhus.  

4.2. Miljön  
Längs hela Bäveåns mynning och i hamnområdet har industriell verksamhet bedri-
vits under lång tid. Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområ-
dena och stora områden är fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid över-
svämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.  

Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk 
och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dag-
vatten leds till spillvattennätet  

Inom hamnverksamheten hanteras generellt stora mängder kemikalier, oljor, farligt 
gods etc. Översvämningar kan också påverka Sevesoverksamhet samt andra verk-
samheter som hanterar kemiska ämnen. 

Inom riskområdet ligger naturreservatet Havstensfjorden, Svälte Kil och Gustafs-
berg. Havstensfjorden är en stor marint grundområde med vegetationssträckta bott-
nar av ålgräs, vegetationsfria ler- och sandbottnar samt ostron och blåmusselban-
kar. Det finns ett riktig växt- och djurliv med olika fiskar och fåglar (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2021a). Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreat-
ion och har rik markflora samt fågelliv. I området finns också badmöjligheter 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021b).  

Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns na-
turligt i naturen sprids. Miljögifter från förorenade områden kommer till Bäveån 

 
2 Nattbefolkning enligt data från SCB 
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och Byfjorden om områdena regelbundet översvämmas. Detta kan innebära att den 
kemiska statusen som idag är ej god försämras ytterligare. 

4.3. Kulturarvet  
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en över-
svämning. Uddevallas centrala innerstad utgör stadslager (fornlämning). Flera om-
råden som är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram kommer också att påver-
kas - till exempel Centrala staden, Södra fjordstranden och Gustavsberg. Gustavs-
berg utgör dessutom riksintresseområde för kulturvården och innehåller ett stort an-
tal byggnadsminnen, varav några ligger inom översvämningsområde. Därtill hotas 
även Bohusläns Museum. 

4.4. Kulturarvet  
En omfattande översvämning kan drabba sammanlagt 660 arbetsställen med 4 613 
anställda.  

De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kom-
mer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butiksområden, kontorsfastigheter, 
offentlig service samt hamnar och industriverksamhet. 

Översvämningar påverkar transportinfrastruktur som kan medföra att varuflöden 
och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser. 
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5. Mål för arbetet 
Mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av översvämning för fokus-
områdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen 
i planen presenteras som övergripande mål, resultatmål, åtgärdsmål och kunskaps-
mål. 

Länsstyrelsen har bedömt att riskhanteringsplanens mål och åtgärder ska utgå ifrån 
de konsekvenser som kan uppstå vid 100-årsnivå i havet, 100-årsflöde och ett 100-
årsregn.  

5.1. Övergripande mål 
MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförord-
ningens fyra fokusområden. De övergripande målen bygger på Agenda 2030, Sen-
dai-ramverket samt regeringens mål för krisberedskap, klimatanpassning samt nat-
ionella mål för kulturmiljöarbetet.  

De övergripande målen är: 

• Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

• Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid 
en översvämning.   

• Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer 
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.  

• Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom 
vid en översvämning. 

5.2. Resultatmål 
Resultatmålen preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en 
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera 
(MSB, 2020).  

Resultatmålen i planen har tagits fram utifrån risker som Länsstyrelsen samman-
ställt i riskkartorna. Till varje resultatmål i planen finns det åtgärdsmål och kun-
skapsmål som förtydligar och preciserar resultatmålet.  

5.3. Åtgärdsmål 
Åtgärdsmålen är preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå 
resultatmålen (MSB, 2020).  

5.4. Kunskapsmål 
Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att in-
hämta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om övriga mål i planen 
eller mer kunskap för att kunna besluta om specifika åtgärder. (MSB, 2020)  
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5.5. Mål för Uddevalla 
De resultatmål som Länsstyrelsen har tagit fram finns att utläsa nedan. Åtgärds- 
och kunskapsmålen finns redovisade i bifogad åtgärdstabell i bilaga 2 

5.5.1. Människors hälsa 
Övergripande mål: Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer 
som påverkas negativt av en översvämning. 

Resultatmål 

Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas. 

Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en 
översvämning.  

Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar 
och tillsyn.  

 
Bakgrund till målen: 

Inom det geografiska området finns det samhällsviktig verksamhet där till exempel 
vissa distributionsanläggningar riskerar att påverkas vid en översvämning. Även 
kommunalteknisk försörjning så som lagring och distributionsnät för dricksvatten, 
avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall är 
viktiga funktioner i samhället som behöver upprätthållas vid en översvämning. 
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem medför svårigheter för 
räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att ta sig fram. 

Det är viktigt att vid en översvämning ha en god och tydlig kommunikation mellan 
berörda aktörer innan, under och efter en översvämning. Samtliga aktörer som kan 
bli berörda av en översvämning ska ha kännedom om hur en översvämning ska 
hanteras och vilka skyldigheter aktörer har innan, under och efter en översvämning. 

Översvämningar kan påverka den framtida utvecklingen i staden och det behövs 
därför finnas bra förutsättningar för att beakta framtida översvämningar i översikts-
planer, detaljplanerna och prövningar. Även vid tillsyn av redan befintliga verk-
samheter behöver det finnas bra förutsättningar att beakta och hantera översväm-
ningsrisken. 

5.5.2. Miljön 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen 
vid en översvämning. 

Resultatmål 

En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar nega-
tiva miljö-och hälsoeffekter. 

Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar.  

Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning.  
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Bakgrund till målen: 

En översvämning kan medföra att föroreningar sprids från industrier, avloppsre-
ningsverk eller förorenade områden vilket kan orsaka negativa miljö-och hälsoef-
fekter. 

Inom området ligger Natura 2000-områden och naturreservat. Ett Natura 2000-om-
råde innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. Naturreservat är ett skyddat område som innehåller värdefull natur.  

Byfjorden och Bäveån – Fossums kvarn till mynningen i havet är de närmsta vat-
tenförekomsterna som kan påverkas och både har idag en måttlig ekologisk status. 
Den ekologiska statusen ska vägas samma utifrån fasta principer kring de biolo-
giska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassificeras 
sedan utifrån en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). 
En översvämning kan innebära stora utsläpp av orenat avloppsvatten som kan or-
saka syrebrist och kan skada fiskar och smådjur.  

5.5.3. Kulturarvet 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och 
annat materiellt kulturarv vid en översvämning. 

Resultatmål 

Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet. 

Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga 
skador på kulturmiljön.  

 
Bakgrund till målen: 

Målen omfattar allt kulturarv som berörs av översvämning från havet och Bäveån 
såsom byggnadsminnen, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård. Det 
finns flera områden i Uddevalla som är utpekade som kommunala kulturmiljöer 
och som är skyddade genom bestämmelser i detaljplan. Riksintresset Gustavsberg 
innehåller byggnadsminnen som kan drabbas.  

Kulturmiljö kan även indirekt påverkas om åtgärder och skyddsanordningar an-
läggs för att minska översvämningsrisken. 

5.5.4. Ekonomisk verksamhet 
Övergripande mål: Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning. 

Resultatmål 

Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande 
funktioner. 

Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.  
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Bakgrund till målen: 

Inom riskområdet påverkas ett flertal arbetsställen och anställda enligt riskkartorna 
som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskområdet som ska skyddas och ska-
dor på de här egendomarna ska begränsas. Vägar som vid en översvämning inte 
kan upprätthålla sin grundläggande funktion ska skyddas. Till exempel kommer det 
bli framkomlighetsproblem när Mollön vid stigande vatten från havet medför att 
Mollön kringgärdas helt av vatten. 
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6. Åtgärder och prioritering 
De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål för männi-
skors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De föreslagna åtgär-
derna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med Udde-
valla kommun och Trafikverket. Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens 
åtgärder inte är bindande för berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förord-
ningar ligga till grund för att åtgärder genomförs.3. Som ytterligare information kan 
nämnas att det finns möjlighet att ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyg-
gande åtgärder mot översvämning i bebyggda områden (MSB, 2021). 

I enlighet med MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom nedanstående fyra 
åtgärdskategorier och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11- 
Ingen åtgärd och M61-Annan åtgärd): 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-
M24)  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-
M35) 

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar, utbildningar. (M41-M44) 

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. (M51-M53) 
 

En mer detaljerad beskrivning av samtliga åtgärdskategorier finns i Bilaga 1. 

6.1. Sammanfattning av åtgärder 
Planen fokuserar först och främst på åtgärder som kan genomföras inom kom-
mande sexårsperiod, men åtgärder som sträcker sig längre fram är också inklude-
rade.  

Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras 
vad gäller översvämningsrisken inom det identifierade riskområdet. De åtgärder 
som Länsstyrelsen ska genomföra kommer att begränsas till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet.  

Länsstyrelsen har valt att strukturera de flesta åtgärderna i tre steg. Det första steget 
handlar om att utvärdera sårbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebär att 
identifiera och utvärdera åtgärder. Här inkluderas även att genomföra en kostnads-
nyttoanalys i samband med identifieringen och utvärderingen av åtgärder. I sista 
steget genomförs de identifierade och utvärderade åtgärder som togs fram i det 
andra steget. En sammanfattning av riskhanteringsplanens mål och åtgärder finns i 
Bilaga 2. 

 
3 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljöbalken (1998:808). 
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7. Åtgärder enligt annan lagstiftning 
I riskhanteringsplanen är det relevant att beakta åtgärder som beslutas med stöd av 
annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljöbalken (1998:808) och Sevesolagstift-
ningen. Åtgärderna enligt annan lagstiftning sammanfattas i tabellen i bilaga 2. 

7.1. Åtgärder enligt 5 kap. MB 
Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap. miljöbalken avses åtgärder som berör mil-
jökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. De här åtgärderna genomförs enligt 
EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 
Västerhavet 2021–2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med åt-
gärdsprogrammet för att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intres-
sen samt tillvara ta möjliga synergieffekter av åtgärder. 

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt i området. Det är åtgärder som har en kvar-
hållande funktion på vattnet i terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras 
hur många sådana åtgärder som genomförts under året. (Vattenmyndigheten Väs-
terhavet, 2020a och 2020b) 

7.2. Sevesolagstiftningen 
Inom det kartlagda riskområdet finns det verksamheter som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga ke-
mikalieolyckor (Sevesolagen). I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns 
några åtgärder som är kopplade till Sevesoverksamheter.  
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8. Pågående och genomfört arbete med 
anknytning till översvämning 

Det vidtas flera olika åtgärder som har anknytning till översvämningsrisker av 
kommunen, Länsstyrelsen och andra aktörer. I detta avsnitt presenteras pågående 
och genomfört arbete inom ramen för annan lagstiftning, arbete som ingår i rege-
ringsuppdrag samt åtgärder som genomförts genom aktörers frivilliga åtaganden.  

8.1. Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vatten-
förvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att 
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förval-
tas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem läns-
styrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vatten-
distrikt.  

Uppdraget innebär bland annat kartläggning och analys av vatten samt att lämna 
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att uppnå en god vattenstatus. 
Vattenförvaltningen arbetar, precis som arbetet med riskhanteringsplanen, i sex-
årscyklar. I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndighet-
erna med förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltnings-
planen visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder och 
omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att för-
sämras. Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik 
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet beskrivs de åtgärder som behöver göras för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bin-
dande enligt miljöbalken.  

Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är vik-
tigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning. 
Behovet av åtgärder uppströms i ett avrinningsområde är en viktig del av helhetssy-
nen för att minska flödestoppar nedströms. En klimatanpassning av tätorter kan 
vara verkningslös om inte risker uppströms har analyserats och åtgärdats.  

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i 
terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras hur många sådana åtgärder som 
genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b) 

8.2. Krisberedskap och skydd mot olyckor 
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap”, har kommunerna ett geografiskt områdes-
ansvar som bland annat innebär att samverka med olika aktörer i kommunen och 
samordna krisberedskapsåtgärder vid en extraordinär händelse. Kommunerna an-
svarar även för att ta fram lokala risk- och sårbarhetsanalyser där extraordinära 
händelser analyseras. I risk- och sårbarhetsanalyserna ska det finnas förslag på 
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åtgärder för att förbättra förmågan att hantera kriser samt minska sårbarheten i de 
kommunala verksamheterna. I Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys har 
naturolyckor identifierats som risker. (Uddevalla kommun, 2015) 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett hand-
lingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till rädd-
ningsinsatser. Riskbilden i Mitt Bohusläns räddningstjänstförbunds handlingspro-
gram inkluderar klimatförändringar som medför till exempel översvämningar (Mitt 
Bohusläns räddningstjänstförbund, 2019).  

Länsstyrelsen ska enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter 
och samordna information till media och allmänheten under en kris. Länsstyrelsen 
ska även inom sitt geografiska område ansvara för upprättande av regionala risk- 
och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. (Länsstyrel-
sen Västra Götalands län, 2020a) 

8.3. Klimatanpassning 
Regional handlingsplan för klimatanpassning 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som 
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål 
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka på-
taglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan 
den här förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete 
som är den förordning som ligger till grund att handlingsplanen tas fram. 

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgär-
der som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområ-
dena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åt-
gärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksam-
heter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2020b) 

Exempel på myndighetsåtgärder som har en tydlig koppling till åtgärderna i den 
här riskhanteringsplanen:  

• Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är 
att upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera samhällsstör-
ningar till följd av klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturo-
lyckor (skred, översvämningar och värmeböljor), samt påfrestningar som 
kan uppstå i länet utifrån klimatförändringarnas globala konsekvenser. Ar-
betet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och 
andra aktörer 

• Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som 
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatan-
passning. Detta gör vi i dialog med kommuner och andra berörda organi-
sationer.  
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• Verka för att länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att 
jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en samord-
nande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan samordna 
olika verksamhetsområden). Verka för att skapa en kontaktväg in i kom-
munerna för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassningsfrågor. 

• Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksam-
heter och förorenade områden 

• Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska planerings-
underlag sett till klimatrelaterade risker för kulturarvet 

 

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd där syftet är att minska 
de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en 
mer klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden. I handläggarstödet är översvämning och skyfall två av de klimatef-
fekter som stödet utgår ifrån. (Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna, 2018) 

Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys 

I Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), identifieras översiktligt sär-
skilt sårbara delar i transportsystem med hänsyn till framtida klimatet, däribland 
skyfall, höga flöden och havsnivåhöjningar.  

8.4. Fysisk planering 
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta översvämningsrisker i den fy-
siska planeringen. Vid planläggning och bygglovsärenden bör bebyggelse inte 
byggas på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas. På grund av de 
ökade skyfallen är den väsentligt att det skapas förutsättningar för en hållbar hante-
ring av skyfallen.  

Enligt kommunens översiktsplan rekommenderas nya byggnader eller anläggningar 
som kan vara känsliga för översvämningar bör förläggas så att överkant golv inte 
hamnar på lägre nivå än +2,5 meter. (Uddevalla kommun, 2010) 

Stigande vatten 

Stigande vatten är en rapport som tagits fram av länsstyrelserna i Värmlands och 
Västra Götalands län. Det är ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska pla-
nering med fokus på översvämningsproblematiken. Den innehåller rekommendat-
ioner om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet. 
(Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011) 

8.5. Kulturarvet 
Västsvensk arbetsgrupp för kulturarv och klimat (VAKK) har tagit fram en rapport 
med tillhörande webbGIS (www.kulturarvklimat.se) för hantering av klimatrelate-
rade hot mot kulturarvet. VAKK har även tagit fram en rapport som visar hur läget 
ser ut avseende på kulturvärdens integrering i områdena med betydande översväm-
ningsrisk. Kulturmiljöerna i Uddevalla kommer att påverkas och enligt rapporten 

http://www.kulturarvklimat.se/
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har Uddevalla börjat arbete med problematiken på ett övergripande plan. (Väst-
svensk arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatförändringar, 2020) 
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9. Prioritering av åtgärder och kostnads-
nyttoanalyser 

9.1. Prioriteringar av åtgärder 
Åtgärderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus på att uppnå de över-
gripande målen för att skydda intressen inom fokusområdena människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).  

Åtgärder har prioriterats enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssy-
stem:  

1. Låg 
2. Måttlig 
3. Hög 
4. Väldigt hög 
5. Kritisk 

9.2. Prioritering av riskhanteringsplanens åtgärder 
Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgått ifrån att skydda intressen inom 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga 
verksamheter är viktiga verksamheter för att kunna upprätthålla samhällets funkt-
ionalitet och är de åtgärder som prioriterats som Kritisk. Åtgärder som skyddar 
människors hälsa har prioriterats som Väldigt högt.  

Högt har åtgärderna prioriterats som handlar om att förebygga och skydda intressen 
inom de fyra andra fokusområdena. För att kunna hantera en översvämning behö-
ver samhället ha förmågan, vara förbereda och samverka mellan berörda aktörer. 
Åtgärder som handlar om att öka förmågan och vara mer förbereda har därför 
också prioriterats Högt, då detta kan vara avgörande för att hantera en översväm-
ning.  

9.3. Kostnadsnyttoanalys 
En kostnadsnyttoanalys är ett viktigt verktyg för att bedöma ett projekts samhällse-
konomiska nytta. En sådan analys väger fördelar som uppstår av en åtgärd mot 
kostnaderna för att genomföra och underhålla en åtgärd.  

Länsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomföra en kostnadsnyttoanalys, då 
det inte finns några identifierade fysiska åtgärder vid upprättandet av riskhante-
ringsplanen. Att genomföra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en för stor osäkerhet 
och anses därför inte relevant i det här skedet.  

Länsstyrelsen anser att det är mer framgångsrikt, och kostnadseffektivt, att genom-
föra en kostnadsnyttoanalys när fysiska åtgärder är identifierade och ska utvärderas 
innan de genomförs.  
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10. Hänsyn till klimateffekter 
Klimatförändringarna kommer att bidra till ökad sannolikheten för översvämningar 
och förstärka konsekvenserna av översvämningshändelser. Klimatanpassning inne-
bär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av 
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 

I denna andra cykel av översvämningsdirektivet identifierades som första steg om-
råden med betydande risk för översvämning. I arbetet användes reviderade över-
svämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden. Översväm-
ningskarteringarna visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer. 

• 50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten 
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år.  

• 100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. 

• 200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år. 

• Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts un-
der vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samver-
kar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt 
uppskattat ett 10 000-årsflöde). 
 

De klimatanpassade karteringarna med 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en 
förväntad situation år 2100. (MSB, 2019a)  

För havet redovisas: 

• 100-årsnivå i slutet av seklet (2,25 m i RH2000) 
• 200-årsnivå i slutet av seklet (2,35 m i RH2000) 
• Beräknad högsta nivå i slutet av seklet (2,80 m i RH2000) 
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11. Samordning 
Då en översvämning kan medföra stora konsekvenser på samhället behöver risk-
hanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har därför samordnas lokalt, region-
alt och nationellt. Vid framtagningen av mål och åtgärder har samordning skett 
med representanter från kommunen. För att inkludera berörda ansvarsområden i 
kommunen har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med 
beredskap, klimatanpassning, miljö, kulturmiljö och planering. 

Planens mål och åtgärder har också samordnats med medarbetare på Länsstyrelsen 
som arbetar inom natur, kultur, miljö, samhällsbyggnad, beredskap och klimatan-
passning. Den regionala handlingsplan för klimatanpassning och riskhanteringspla-
nen har i samband med framtagningen av åtgärder samordnats, där flera av riskhan-
teringsplanens åtgärder har kopplats ihop med myndighetsåtgärder i Handlingsplan 
för klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma defi-
nition på översvämningsrisk, där definitionen som använts är den som finns i över-
svämningsförordningen. Detta har underlättat kopplingen mellan översvämnings-
förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.  

Som tidigare nämnts har samordning också skett med Västerhavets vattendistrikt. I 
åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.  

Flertal åtgärder som finns inom fokusområdet ekonomisk verksamhet handlar om 
infrastruktur, därför har Trafikverket varit en viktig aktör att samordna med i fram-
tagningen av mål och åtgärder.  
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12. Sammanfattning av samråd och juste-
ringar efter samråd 

12.1. Tidigt samråd 
Ett väl genomfört samråd kan bidra till att transparens i processen ökar, plane-
ringen och val av åtgärder blir effektivare samt att planen får ökad legitimitet. Ti-
digt i processen hölls därför samråd internt på Länsstyrelsen, med kommunerna 
och med Trafikverket. Fokus på de tidiga samråden var resultatmålen och planens 
avgränsningar. Under de tidiga samråden berättade även Länsstyrelsen övergri-
pande om översvämningsdirektivet, arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrun-
den till resultatmålen och miljöbedömningen. 

De tidiga samråden hölls på grund av Covid-19 digitalt. Ett samrådsunderlag skick-
ades ut till kommunerna efter de digitala mötena där kommunerna gavs möjlighet 
att lämna synpunkter på resultatmålen och avgränsningarna 

Under hösten/vintern 2020 genomfördes nya möten med kommunerna och Trafik-
verket som handlade om framtagning av åtgärder. 

12.2. Samråd 
Kommer sammanställas här efter samrådet. 
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13. Uppföljning av planen 
Riskhanteringsplanerna kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer 
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporte-
rar årligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet 
och återkommer varje år med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och 
förbättras. 

Länsstyrelsen kommer i januari varje år att begära in en sammanfattning av genom-
förda åtgärder, en redovisning av status för respektive åtgärd, eventuella justeringar 
av planen samt eventuella behov av justeringar av hot-och riskkartor. Det är även 
de här uppgifterna som den årliga uppföljningen till MSB kommer innehålla. 

Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vid-
tagits så att områdets hydrologi avsevärt förändrats eller om en omfattande över-
svämning har inträffat. Riskkartorna kan också eventuellt behöva uppdateras om 
ingående dataskikt väsentligen förändras men detta behöver vägas gentemot risk-
hanteringsplanens mål. Hot-och riskkartorna kommer därför också bedömas i upp-
följningen för att avgöra om kartorna behöver revideras, detta då riskhanteringspla-
nerna bygger på informationen i kartorna. Vid revidering informerar Länsstyrelsen 
behovet till MSB. (MSB, 2020a)  

I samband med den årliga uppföljningen kommer även planens MKB:s slutsatser 
och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av miljöbedömningen som 
visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya 
eller reviderade planer. I samband med uppföljningen kommer slutsatser och för-
slag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella oförutsedda miljöpåverkan 
som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020d) 



32 
 

14. En särskild redovisning av miljöbedöm-
ning 

Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöa-
spekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har även tagits fram en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB:n har avgränsats till. 

De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon bety-
dande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras 
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett 
senare skede. 
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Bilaga 1. Åtgärdskategorier 
Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje åtgärd. 
Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt EU:s klassifice-
ring M11-M61 nedan. Listan bygger på de fyra åtgärdskategorierna: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika el-
ler anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-M24).  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar över-
svämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-M35).  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av ti-
dig varning, planer, övningar, utbildningar (M41-M44). 

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt 
erfarenhetsåterföring (M51-M53). 

 
Ingen åtgärd 

M11- Ingen åtgärd 

Förebyggande åtgärder 

M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att 
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i 
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller 
annan relevant reglering. 

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att av-
lägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara 
att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar 
och/eller lägre risknivå.  

M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de nega-
tiva konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på bygg-
nader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.  

M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av 
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, t.ex. 
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade 
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksam-
heter etc.  

Skyddsåtgärder 

M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgär-
der i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller 
konstgjorda system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av 
infiltrationskapacitet och även återställande av naturliga flödessträckor, återplante-
ring av vegetation, åtgärder som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt 
flöde och lagra vatten.  

M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flö-
den, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exem-
pel dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig flö-
desreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska förhål-
landena.  
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M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs vattendrag. 
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmyn-
ningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, änd-
ring eller borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, bortta-
gande av sedimentdynamik etc. 

M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska 
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra ytvat-
tenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens 
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara dag-
vattenlösningar SUDS).  

M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar, 
vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska 
inriktningsbeslut.  

Beredskapsåtgärder 

M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta 
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden. 

M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller för-
bättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och för-
beredelse för räddningsinsatser.  

M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller för-
stärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.  

M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra be-
redskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.  

Återställning/Uppföljning 

M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan 
också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och sam-
hällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, in-
frastruktur, etc.) Kan vara planer för:  

• Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM)  
• Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrätts-

hjälp, katastrofersättning vid skada  
• Förberedelse för permanent eller temporär utrymning  
• Andra åtgärder för individer och samhället  

 
M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och re-
staureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter 
och skydd för farliga kemikalier).  

M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, el-
ler revision av försäkringsvillkor.  

Andra typer av åtgärder 
M61 = Annan 
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

1 Människors hälsa Resultatmål 
Samhällsviktig verksamhet ska 
upprätthållas

1.1.1 Människors hälsa Kunskapsmål 
Samhällsviktiga verksamheter är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Utvärdera samhällsviktiga verksamheter 
och de konsekvenser en översvämning kan 
innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående LEH

1.1.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
samhällsviktiga verksamheter är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda samhällsviktig verksamhet mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående LEH

1.1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
samhällsviktig verksamhet är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda samhällsviktig verksamhet 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH

1.2.1 Människors hälsa Kunskapsmål
Kommunala 
distributionsbyggnader för gas, 
värme, el eller vatten är kartlagda 
vad gäller funktion och sårbarhet. 
De konsekvenser som en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall kan innebära 
för denna typ av anläggningar är 
kartlagda. 

Identifiera och klassificera de kommunala 
distributionsbyggnaderna vad gäller 
funktion och sårbarhet inför en 
översvämning. Utvärdera de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående LEH

1.2.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
kommunala 
distributionsbyggnader är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de kommunala 
distributionsbyggnaderna mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående LEH

1.2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
kommunala 
distributionsbyggnader mot 
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda de kommunala 
distributionsbyggnader genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH

1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
För att säkerställa 
framkomligheten vid en 
översvämning orsakad av höga 
flöden eller skyfall bör kommunen 
genomföra Lantmäteriets och 
Trafikverkets koncept, 
Blåljuskollen.

Genomföra Lantmäteriets och Trafikverkts 
koncept, Blåljuskollen.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 2 - Måttlig Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående LSO
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

2 Människors hälsa Resultatmål
Kommunikationen till berörda 
aktörer ska vara tydlig före, under 
och efter en översvämning.

2.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Enskilda fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och boende 
ska ha tillgång till lättillgänglig och 
tydlig information om 
översvämningsrisken i området. 
Det ska vara tydligt vem som har 
ansvar för vad och hur var och en 
kan skydda sig mot 
översvämningar.

Informera allmänheten om 
översvämningsrisken och hur den kan 
hanteras via Länsstyrelsens webbplats och 
via berörda aktörers webbplatser.

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet 
och beredskap

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående

2.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Riskhanteringsplanen och 
riskkarteringen är utvecklade, 
reviderade och kommunicerade 
till berörda aktörer. 

Utveckla, revidera och kommunicera 
riskkarteringen och riskhanteringsplanen. 

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet 
och beredskap

Hela riskområdet 3 - Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående

2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
Berörda aktörer har en god 
förmåga att dela lägesinformation 
med hjälp av tekniska system. 

Medverka i Länsstyrelsens övningar i 
kommunikationssystemet Rakel och andra 
tekniska system t.ex. WIS och 
telefonkonferens.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Uddevalla kommun 2022-2027 Pågående

2.4 Människors hälsa Åtgärdsmål
Förmågan att hantera 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall hos 
kommunerna med en betydande 
översvämningsrisk kontrolleras. 

Genomföra tematillsyn över förmågan att 
hantera översvämningar hos kommuner 
med en betydande översvämningsrisk.  

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej MSB, Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående LEH

2.5 Människors hälsa Åtgärdsmål
Kommunen är förbereda vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall och har 
kunskap om vilka konsekvenser 
som kan medföra.

Ta fram en kommunal beredskapsplan för 
översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M42 Räddningstjänst och 
beredskapsplanering

Hela riskområdet 5 - Kritisk Nej Uddevalla kommun 2022-2023 Ej pågående LSO, MB

3 Människors hälsa Resultatmål
Översvämningsrisken ska beaktas 
i översiktsplaner och detaljplaner, 
prövningar och tillsyn.

3.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Intern handläggningstöd för 
planhandläggning, tillsyn och 
prövning för översvämningsrisken 
finns framtagen. 

Ta fram internt handläggarstöd för 
planhandläggning, tillsyn och prövning för 
översvämningsrisker. Stödet ska ge 
anvisningar om i vilka områden 
översvämningsrisker förekommer, vilka 
skyddsnivåer som gäller och grundläggande 
principer för hanteringen.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen

2022-2024 Ej pågående PBL

3.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Översvämningsrisken är beaktad i 
kommunens översiktsplan. 

Ta fram en komplettering till 
översiktsplanen som har fokus på 
översvämningsrisker.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Uddevalla kommun 2022-2027 Ej pågående PBL

3.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
Översvämningsrisken är beaktad 
som en risk i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys.

Revidera kommunens risk-och 
sårbarhetsanalys med 
översvämningsrisken.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Uddevalla kommun 2022 Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

4 Miljön Resultatmål
En översvämning får inte medföra 
att föroreningar sprids så att det 
orsakar negativa miljö-och 
hälsoeffekter.

4.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
markföroreningar som riskerar att 
spridas inom karterat område. 

Identifiera och bedöm riskerna för de 
markföroreningar som kan spridas inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.1.2 Miljön Kunskapsmål
De åtgärder för de 
markföroreningar som kan spridas 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
föroreningar inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2024-2025 Ej pågående

4.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att 
föroreningar inte ska spridas är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att 
föroreningar sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

4.2.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
utsläpp från avloppsystemet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter som kan ske vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall. Det finns 
också kunskap om vilken hälso- 
och miljöpåverkan det kan orsaka. 
För industriella verksamheter är 
det de som är klassade med 
miljöfarlig verksamhet A och B 
som ska vara med. 

Kartlägg utsläppen från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B) som kan ske vid en översvämning. 
Kartlägg också vilken hälso- och 
miljöpåverkan som kan uppstå. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.2.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att förebygga utsläpp 
från avloppsnätet, reningsverket 
och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B) är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B).

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

4.2.3 Miljön Åtgärdsmål
Åtgärder som är identifierade och 
utvärderade för att kunna 
förebygga utsläpp är genomförda.

Identifierade  och utvärderade åtgärder  för 
att förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B) genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

4.3.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om PFAS 
(perfluorerade och polyfluorerade 
ämnen) förekommer inom 
karterat område. 

Identifiera och bedöm om PFAS finns inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.3.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att PFAS inte ska 
spridas är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
PFAS inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

4.3.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att inte PFAS 
ska spridas är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att PFAS 
sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

5. Miljön Resultatmål
Skyddade naturområden ska 
skyddas mot negativa effekter vid 
översvämningar.

5.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
skyddade miljö-och naturvärden 
som riskerar att påverkas av en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.

Skyddade miljö- och naturvärden ska vara 
identifierade och utvärderade vad det 
gäller sårbarhet mot översvämningar och 
hantering av översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

5.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda de 
skyddade miljö-och naturvärden 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de skyddade miljö-och naturvärden.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

5.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
skyddade miljö- och naturvården 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder  för 
att skydda de skyddade miljö- och 
naturvården genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

6 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

6.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka risker 
som ger en långvarig försämring 
av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och bedöm riskerna som ger en 
långvarig försämring av ekologisk eller 
kemisk status vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

6.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda Bäveån 
och havet från en långvarig 
ekologisk eller kemisk status vid 
en översvämning är identifierade 
och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda Bäveån och havet från en långvarig 
ekologisk eller kemisk status vid en 
översvämning. 

Förebyggande 
åtgärd

M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Bäveån 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

6.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
Bäveån och havet från en 
långvarig försämring av ekologisk 
eller kemisk status vid en 
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda Bäveån och havet från en 
långvarig försämring av ekologisk eller 
kemisk status vid en översvämning 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Bäveån 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

6.2 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder i 
Vattenförvaltningsplanen som har 
effekt på 
översvämningssituationen är 
identifierade och uppdaterade.

Uppdatera åtgärdslistan i 
Vattenförvaltningsplanen och identifierade 
de åtgärder som har effekt på 
översvämningssituationen.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Nej Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2022 Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

6.3 Miljön Åtgärdsmål
Effekten av de åtgärderna som 
identifierats ge på 
översvämningssituationen 
nedströms i avrinningsområdet är 
klarlagd. 

Beräkna vilken effekt åtgärderna som 
identifierats ger på 
översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Nej Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2023-2024 Ej pågående

7 Kulturarvet Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka 
allvarliga konsekvenser på 
kulturarvet.

7.1.1 Kulturarvet Kunskapsmål
Kulturarv är utvärderade vad 
gäller sårbarhet och allvarliga 
konsekvenser vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.  

Utvärdera kulturarv och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen, annan 
berörd aktör

2022-2023 Ej pågående

7.1.2 Kulturarvet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda kulturarv 
som påverkas vid en 
översvämning är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda kulturarv som bedöms påverkas vid 
en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3 - Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2025 Ej pågående

7.1.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
kulturarvet vid en översvämning 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda kulturarvet vid en översvämning 
genomförs.  

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

7.2 Kulturarvet Kunskapsmål
Enskilda fastighetsägare och 
förvaltare av kulturarvsobjekt ska 
vara medvetna om 
översvämningsrisken.

Genomför en informationsinsats riktat åt 
fastighetsägare och förvaltare av 
kulturarvsobjekt i syfte att öka deras 
medvetenhet om översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående

7.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
För att säkra kulturvärden mot 
översvämning ska råd och stöd 
finnas tillgänglig.

Råd och stöd ska finns uppdaterad och 
tillgänglig på webbsidan: 
www.kulturarvklimat.se.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Pågående

8 Kulturarvet Resultatmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisker ska inte 
orsaka några allvarliga skador på 
kulturmiljön.

8.1 Kulturarvet Åtgärdsmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken som medför 
indirekt negativ påverkan på 
värdefulla kulturmiljöer och 
byggnader ska undvikas. 

Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken ska bedömas och 
anpassas för att minimera negativ påverkan 
på kulturmiljön.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Länsstyrelsen, annan 
berörd aktör

2022-2025 Pågående

9 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska 
skyddas och upprätthålla sina 
grundläggande funktioner. 

9.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Transportinfrastruktur är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och utvärdera 
transportinfrastruktur och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära för de här.

Förebyggande 
åtgärd

M23 Begränsning av skada Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2023 Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

9.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda transportinfrastrukturen.

Förebyggande 
åtgärd

M23 Begränsning av skada Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

9.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda transportinfrastrukturen 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

10 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Egendom ska skyddas från de 
omfattande ekonomiska 
konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.

10.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Egendom som ska skyddas från 
omfattande ekonomiska 
konsekvenser är identifierade.

Identifiera egendom som ska skyddas från 
de omfattande ekonomiska konsekvenser 
som kan uppstå vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående

10.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
De åtgärder för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda identifierad egendom med 
omfattande ekonomiska konsekvenser. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

10.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Uddevalla kommun, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Uddevalla

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: 
Pågående

11.1 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Anlagd våtmark Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Ekologiskt funktionella kantzoner - 9 st Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Anpassade skyddszoner - 5 st, totalt 2,4 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.4 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Kalkfilterdike Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.5 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Skyddszoner i jordbruksmark - 7 st, 217 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.6 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Tvåstegsdiken - 6 st,  5,5 km  Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.7 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Fosfordamm -  5 st, 1,7 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.8 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Våtmark för näringsretention -  7 st, 21 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Bäveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med 
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning i de identifierade områ-
den som har betydande översvämningsrisk.  

De här riskhanteringsplanerna omfattas av reglerna för miljöbedömningar för pla-
ner och program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Länsstyrelsen bedömer att riskhanteringsplanen antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan och därför har den här miljökonsekvensbeskrivningen tagits 
fram.  

Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanterings-
planen som helhet. Genomförandet av riskhanteringsplanen bedöms ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB:n har avgränsats till. 
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1. Inledning 

1.1. Översvämningsdirektivet 
EU antog under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker, som reglerar hante-
ringen av översvämningar, det så kallade översvämningsdirektivet. Detta efter de 
stora översvämningar som Europa drabbades av under 2002.  

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 
2013:1).  

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av över-
svämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Arbetet sker enligt förordningen i tre steg, där det sista steget innebär att Länssty-
relsen ska ta fram riskhanteringsplaner för identifierade områden som har bety-
dande översvämningsrisk.  

1.2. Miljökonsekvensbeskrivning 
Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Syftet med att genomföra en miljöbedömning och miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) av planer är att integrera miljöaspekter i framtagandet och anta-
gandet av planerna.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och EU rekommenderar att 
riskhanteringsplanerna ska genomgå en strategisk miljöbedömning, men det är 
dock Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedö-
mer att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan och därför upprättas den här miljökonsekvensbeskrivningen. 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:  

• Sammanfattning av planens innehåll med syfte och förhållanden till andra 
relevanta planer och program. 

• En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planets syfte och geografiska räckvidd.  

• Uppgifter om miljöförhållanden och sannolika utveckling om planen inte 
genomförs. 

• Uppgifter om miljöförhållanden i området som antas komma att påverkas 
betydligt. 

• Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen ska beskrivas. 
• Beskriva hur hänsyn tagits till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljö-

hänsyn.  
• En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter 

som genomförandet av planen kan antas medföra.  
• Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. 
• En sammanfattning av de övervägande som har gjorts. 
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• Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning 
av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen medför. 

• En icke-teknisk sammanfattning. 

1.2.1. Miljöeffekter 
Att identifiera, beskriva och bedöma effekterna på människors hälsa och miljön är 
centralt i en miljöbedömning. Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effek-
ter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumula-
tiva eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på: 

1. befolkning och människors hälsa 
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i 

övrigt 
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 
6. andra delar av miljön 
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2. Beskrivning av miljöförhållanden och 
översvämningsrisken i Uddevalla kom-
mun 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en bety-
dande översvämningsrisk, och Uddevalla, som är utsatt av havet och Bäveån, har 
bedömts vara ett av dessa områden.  

Bedömningen görs genom att analysera antalet boenden och antal anställda samt 
påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning (MSB, 2018). 
Enligt MSB:s bedömning berörs samtliga fokusområden inom ett 100-årsflöde och 
100-årsnivå i Uddevalla.  

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och det bor ca 56 800 personer i 
kommunen, varav 34 800 i centralorten Uddevalla. E6 och riksväg 44 går igenom 
kommunen och Bohusbanan samt Älvsborgsbanan går igenom kommunen. 

I Uddevalla kommun finns flertal samhällsviktiga verksamheter i form av vårdcen-
tral, polisstation, brandstation, skolor och distributionsnät. Men även kommunal-
teknisk försörjning i form av lagring och distributionsnät för dricksvatten, avled-
ning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall. 

Inom riskområdet ligger naturreservatet Havstensfjorden, Svälte Kil och Gustafs-
berg. Havstensfjorden är en stor marint grundområde med vegetationssträckta bott-
nar av ålgräs, vegetationsfria ler- och sandbottnar samt ostron och blåmusselban-
kar. Det finns ett riktig växt- och djurliv med olika fiskar och fåglar (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2021a). Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreat-
ion och har rik markflora samt fågelliv. I området finns också badmöjligheter 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021b).  

Inom Uddevalla finns det flertal platser som är utpekade som kulturmiljö i kommu-
nens kulturmiljöprogram.  
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3. Riskhanteringsplan 

3.1. Riskhanteringsplanens syfte och innehåll 
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av 
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksam-
het.  

Arbetet enligt översvämningsförordningen genomförs i cykel på sex år där varje 
cykel är uppdelat i tre steg. 

 
Figur 1. Översvämningsdirektivets process. 

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk 

I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som be-
dömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är Göteborg, 
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås utpekade områden med betydande 
översvämningsrisk. 

Steg 2: Hot-och riskkartor 

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översväm-
ningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrel-
serna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt 
som riskerar att påverkas av översvämningar. 
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Steg 3: Riskhanteringsplan 

I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifie-
rade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar 
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna be-
handlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.  

Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

Riskhanteringsplanens mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av 
översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekono-
misk verksamhet. Målen i riskhanteringsplanen presenteras som övergripande mål, 
resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål. 

De övergripande målen är: 

• Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

• Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid 
en översvämning.   

• Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer 
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.  

• Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom 
vid en översvämning. 

3.2. Förhållande till andra relevanta planer och program 
Det finns flera relevanta planer och program som förhåller sig till riskhanterings-
planen. MSB:s vägledning om riskhanteringsplan (MSB, 2020a) har nämnt några 
planer och program som är särskilt relevant för riskhanteringsplanerna: 

• Regionala och kommunala risk-och sårbarhetsanalyser  
• Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
• Kommunens översiktsplan  
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Förvaltningsplan för vattendistriktet  
• Relevanta miljökvalitetsmål  

3.2.1. Regional och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser 
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön, och att ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna 
åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära hän-
delser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att kommunen ska ha 
tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service 
till invånarna. Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen, men styrs 
tydligt av andra lagar och förordningar1. 

 
1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). 
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Länsstyrelsen ansvarar inom sitt geografiska område för upprättande av regionala 
risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala 
risk- och sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a) 

3.2.2. Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett hand-
lingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till rädd-
ningsinsatser. Riskbilden i Mitt Bohusläns räddningstjänstförbunds handlingspro-
gram inkluderar klimatförändringar som medför till exempel översvämningar. 
(Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund, 2019). 

3.2.3. Kommunens översiktsplan 
Riskhanteringsplanen har även koppling till kommunens samhällsplanering på 
olika nivåer, bland genom översiktsplaner och detaljplaner. Enligt kommunens 
översiktsplan rekommenderas nya byggnader eller anläggningar som kan vara 
känsliga för översvämningar bör förläggas så att överkant golv inte hamnar på 
lägre nivå än +2,5 meter. (Uddevalla kommun, 2010) 

3.2.4. Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som 
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål 
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka på-
taglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan 
översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpass-
ningsarbete som ligger till grund för att handlingsplanen tas fram. 

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgär-
der som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområ-
dena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åt-
gärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksam-
heter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2020b) Riskhanteringsplanens åtgärder kan kopplas till flera av myndighetsåtgär-
derna i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.  

3.2.5. Förvaltningsplan för vattendistriktet  
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vatten-
förvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att 
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förval-
tas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem läns-
styrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vatten-
distrikt.  

I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen vi-
sar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder eller omständig-
heter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras. 
Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik 
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vattenförekomst och är juridiskt bindande. I åtgärdsprogrammet föreslås de åtgär-
der som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogram-
met är juridiskt bindande enligt miljöbalken.  

Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är vik-
tigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning. 
Några av de fysiska åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms ha effekt på över-
svämningssituationen och finns därför även med i riskhanteringsplanen. (Vatten-
myndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b) 

3.2.6. Relevanta miljökvalitetsmål  
Sveriges miljömål2 består av 16 miljökvalitetsmål. Det finns flera miljökvalitets-
mål som är relevanta för riskhanteringsplanen och MKB. Dessa kan läsas under ru-
brik 7. 

 
2 Sveriges miljömål är riktmärken för Sveriges miljöarbete och visar vägen mot en hållbar 
utveckling och Agenda 2030 (Sveriges miljömål, 2020).  
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4. Miljöbedömning 

4.1. Behov av miljöbedömning 
Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). MSB och EU rekommenderar att riskhanteringsplanerna ska genomgå 
en strategisk miljöbedömning, men det är dock Länsstyrelsen som gör bedöm-
ningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av åtgär-
derna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framta-
gandet och antagandet av planer. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska 
även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Länsstyrelsen ska redovisa be-
dömningar av den påverkan på miljön som genomförandet av planen kan få och 
den betydande miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

4.2. Alternativ till riskhanteringsplan 
Omfattning och utformningen av riskhanteringsplanerna är styrda av översväm-
ningsförordningen och utgår ifrån EU:s översvämningsdirektiv. Länsstyrelsen ska 
enligt översvämningsförordningen ta fram riskhanteringsplan för de områden som 
har en betydande översvämningsrisk. De områden som har en betydande över-
svämningsrisk har bedömts av MSB och är i Västra Götalands län:  

• Alingsås  
• Borås  
• Göteborg  
• Stenungsund 
• Uddevalla 

Här har även de vattendrag som ska behandlas i riskhanteringsplanen identifierats 
för varje område. I Uddevalla har havet, Bäveån och skyfall identifierats som en 
betydande översvämningsrisk.  

4.2.1. Alternativa åtgärder 
Många av åtgärderna handlar om att identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter 
och konsekvenser som sedan leder till åtgärder som ska genomföras. En miljöbe-
dömning och MKB bör genomföras när åtgärder har identifierats. I miljöbedöm-
ningen ska alternativa lösningar beaktas och jämföras. Den åtgärden som främjar 
den hållbara utvecklingen och den åtgärd som medför en positiv miljöpåverkan bör 
väljas.  

En åtgärd som skyddar mot översvämningar orsakade av höga flöden eller skyfall 
kan bland annat påverka kultur, miljö och människors hälsa positivt. Till exempel 
kan en åtgärd vara att låta en yta svämmas över vid ett skyfall och vara en yta där 
barn kan leka när ytan inte översvämmas. En annan åtgärd kan vara att skapa en 
vall som även är en strandpromenad där människor kan promenera. Det kan vara en 
våtmark som gynnar den biologiska mångfalden. Att skapa regnrabatter är ytterli-
gare ett exempel som skapar en attraktiv miljö för både människan, insekter och 
fåglar. 
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När olika alternativ av åtgärder utvärderas bör en prioritering göras, där påverkan 
på människors hälsa bör prioriteras högst.  

4.3. Avgränsning 

4.3.1. Avgränsning av miljöeffekter 
De miljöeffekter som bedöms vara mest relevanta i den här MKB:n är: 

• Befolkning och människors hälsa  
• Djur- och växtliv samt biologisk mångfald 
• Mark och bebyggelse 
• Kulturmiljö 

4.3.2. Geografisk avgränsning 
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifie-
rats vid framtagningen av hot-och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrin-
ningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder. 
Avgränsningen av den här MKB:n är densamma som i riskhanteringsplanen. Den 
geografiska avgränsningen har i det tidiga samrådet stämts av med berörda aktörer. 

 

 
Figur 2. Karta över geografisk avgränsning.   

4.3.3. Avgränsning i sak 
I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet samt översvämningar or-
sakade av skyfall. Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som an-
vänds i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendat-
ioner för hantering av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018).  
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4.4. Metod 
Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanterings-
planen som helhet. Åtgärderna i riskhanteringsplanen är många och har därför kate-
goriserats enligt: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.  

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. 
  

Miljöbedömningen har sedan gjorts utifrån de här åtgärdskategorierna. I miljöbe-
dömningen har de miljöeffekter som bedöms beröra riskhanteringsplanen jämförts 
med om planen inte skulle genomföras (det så kallade nollalternativ).  
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5. Miljöförhållanden och miljöns sannolika 
utveckling om planen inte genomförs 

Det nollalternativ som jämförs med är att Länsstyrelsen inte tagit fram någon risk-
hanteringsplan för Uddevalla kommun. I de riskkartorna som tagits fram för Udde-
valla kommun beskrivs vilka verksamheter, befolkningsantal, infrastruktur som 
finns inom området och som hotas att översvämmas.  

Miljöns sannolika utveckling om riskhanteringsplanen inte genomförs, har utgått 
från riskkartorna och beskrivs kortfattat nedan uppdelat i respektive fokusområde 
samt i flödena 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). Riskkar-
torna för Uddevalla hittas här: Översvämningsportalen (msb.se) 

5.1. Människors hälsa 
I ett värsta läge beräknas sammanlagt 3 644 boende3 och 660 arbetsställen med 4 
613 anställda att drabbas. Stora delar av centrala Uddevalla och delar av landområ-
den ut mot hamnen kommer att påverkas. Mycket av samhällets allmänna service 
med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att 
drabbas av svåra störningar. Avloppssystemet påverkas. Även avfallshanteringen i 
delar av staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.  

Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis, 
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan 
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.  

En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjlig-
heter. Sträckan utmed Bäveån utgör attraktiva promenadområden. Inom riskområ-
det finns också ett badhus.  

5.2. Miljön 
Längs hela Bäveåns mynning och i hamnområdet har industriell verksamhet bedri-
vits under lång tid. Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområ-
dena och stora områden är fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid över-
svämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.  

Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk 
och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dag-
vatten leds till spillvattennätet  

Inom hamnverksamheten hanteras generellt stora mängder kemikalier, oljor, farligt 
gods etc. Översvämningar kan också påverka Sevesoverksamhet samt andra verk-
samheter som hanterar kemiska ämnen. 

Inom riskområdet ligger naturreservatet Havstensfjorden, Svälte Kil och Gustafs-
berg. Havstensfjorden är en stor marint grundområde med vegetationssträckta bott-
nar av ålgräs, vegetationsfria ler- och sandbottnar samt ostron och blåmusselban-
kar. Det finns ett riktig växt- och djurliv med olika fiskar och fåglar (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2021a). Gustafsbergsområdet har stor betydelse för 

 
3 Nattbefolkning enligt data från SCB 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/alingsas/riskkartor.html
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rekreation och har rik markflora samt fågelliv. I området finns också badmöjlig-
heter (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021b).  

Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns na-
turligt i naturen sprids. Miljögifter från förorenade områden kommer till Bäveån 
och Byfjorden om områdena regelbundet översvämmas. Detta kan innebära att den 
kemiska statusen som idag är ej god försämras ytterligare. 

5.3. Kulturarvet 
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en över-
svämning. Uddevallas centrala innerstad utgör stadslager (fornlämning). Det finns 
flertal områden som är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Till exempel 
Centrala staden, Bohusläns Museum och Gustafsberg. 

5.4. Ekonomisk verksamhet 
En omfattande översvämning kan drabba sammanlagt 660 arbetsställen med 4 613 
anställda.  

De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kom-
mer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butiksområden, kontorsfastigheter, 
offentlig service samt hamnar och industriverksamhet. 

Översvämningar påverkar transportinfrastruktur som kan medföra att varuflöden 
och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser. 
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6. Betydande miljöpåverkan 
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder syftar till att minska de negativa konse-
kvenserna av en översvämning. Riskhanteringsplanens åtgärder har kategoriserats 
enligt följande: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.  

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. 
 

Det finns inga åtgärder i kategorin återställningsåtgärder i riskhanteringsplanen. 
För mer detaljerad information om vilka åtgärder som kategoriserats i vilken kate-
gori, se mål- och åtgärdstabell i riskhanteringsplanen.  

Nedan redovisas den miljöbedömningen som gjorts för riskhanteringsplanen. En 
jämförelse görs även med nollalternativet som redovisades under rubrik 5. Efter 
miljöbedömningen för respektive åtgärdskategori, finns en sammanfattning av mil-
jöbedömningen.  

6.1. Miljöbedömning av förebyggandeåtgärder 
Åtgärderna i riskhanteringsplanen som kategoriseras i den här kategorin innefattar 
mestadels åtgärder som handlar om att identifiera, utvärdera och kartlägga sårbar-
heter och konsekvenser. Även åtgärder som innebär att identifiera och utvärdera åt-
gärder för att minska de konsekvenser som kan uppstå vid en översvämning.  

I den här åtgärdskategorin har även utvecklingen av planeringsarbetet kategorise-
rats in. Översvämningsrisken beaktas i översiktsplaner, detaljplaner, prövningar 
och tillsyn för att förebygga risker som kan inträffa vid en översvämning i området. 
En åtgärd i riskhanteringsplanen innebär att ta fram stöd i planeringen med anvis-
ningar om områden med översvämningsrisk samt vilka skyddsnivåer som gäller.  

De här åtgärderna bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan och beskrivs inte vi-
dare i den här MKB:n. Åtgärderna medför ingen faktisk miljöpåverkan men i ett 
större sammanhang så har man förflyttat sig mot en positiv miljöeffekt. 

6.2. Miljöbedömning av skyddsåtgärder 
De åtgärder som kategoriseras som skyddsåtgärder är de som finns i förvaltnings-
planen (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a) och som bedöms ha effekt på 
översvämningssituationen nedströms i avrinningsområdet. Det är åtgärderna som 
har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen.  

De här åtgärderna bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Åtgärderna kan 
dock ha en kortvarig negativ miljöpåverkan vid genomförande av åtgärderna. 
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6.3. Miljöbedömning av beredskapsåtgärder 
Beredskapsåtgärder ökar beredskapen inför och vid en översvämning, genom att ha 
tydlig kommunikation och bra samverkan. En tydlig kommunikation till bland an-
nat allmänhet och andra berörda aktörer minskar risken för negativa konsekvenser 
vid en översvämning. 

Samverkan kring utveckling och underhåll av prognoser och övervakningssystem 
ökar beredskapen genom att få tidiga indikationer om höga flöden. Förmåga att 
hantera en översvämning anses även öka vid medverkan av övningar, där medver-
kan i Länsstyrelsens övningar tas upp som en åtgärd i riskhanteringsplanen. Fram-
tagande av en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken är också en åt-
gärd som ökar kommunens förmåga. Det gör att kommunen blir mer förberedd på 
att hantera en översvämning och att få kunskap om de konsekvenser höga flöden 
och skyfall kan ge. Kommunens förmåga att hantera en översvämning bör kontroll-
eras vid uppföljning av RSA och tematillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, 
Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.  

Dessa åtgärder bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Flera av bered-
skapsåtgärderna genomförs utifrån annan lagstiftning, till exempel Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).  

6.4. Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan 
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB har avgränsats till. 

De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon bety-
dande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras 
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett 
senare skede.  

Nedan sammanfattas bedömningen på respektive miljöeffekt med riskhanterings-
plan samt utan riskhanteringsplan, det så kallade nollalternativet. 

6.4.1. Befolkning och människors hälsa 
Riskhanteringsplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan på befolkningen 
och människors hälsa. Åtgärderna i riskhanteringsplanen syftar till att säkra sam-
hällsviktiga verksamheter, dricksvattenförsörjningen, avfallshanteringen samt sä-
kerställa framkomligheten för räddningstjänst, ambulans, polis och hemtjänst.  

Om däremot inte planen genomförs bedöms det bli en negativ påverkan, då männi-
skor kan komma att skadas vid en översvämning både indirekt och direkt, till ex-
empel via negativ påverkan på dricksvattnet eller att inte få hjälp på grund av svår-
framkomlig väg.  

6.4.2. Djur- och växtliv samt biologisk mångfald 
Positiv miljöpåverkan medförs även vid åtgärder som handlar om att skydda djur- 
och växtliv samt den biologiska mångfalden. Åtgärder i planen förebygger 
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spridningen av föroreningar till skyddade områden, utreder om vilka ämnen som 
kan spridas samt vilka konsekvenserna kan bli. Den ekologiska och kemiska statu-
sen i havet och Bäveån får inte försämras, då kan djur och växter i havet och Bä-
veån påverkas negativt. Naturreservat i riskområden ska skyddas med sitt rikliga 
fågelliv.  

Om inte planen och åtgärderna genomförs kommer det bli en negativ miljöpåver-
kan på djur- och växtliv samt på den biologiska mångfalden.  

Inom riskområdet ligger naturreservatet Havstensfjorden, Svälte Kil och Gustafs-
berg. Havstensfjorden är en stor marint grundområde med vegetationssträckta bott-
nar av ålgräs, vegetationsfria ler- och sandbottnar samt ostron och blåmusselban-
kar. Det finns ett riktig växt- och djurliv med olika fiskar och fåglar (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2021a). Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreat-
ion och har rik markflora samt fågelliv. I området finns också badmöjligheter 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021b). Det finns risk för att ämnen som inte 
finns naturligt i naturen som kommer från industrier och förorenade områden 
sprids inom detta område och påverkas därför negativt utan riskhanteringsplanen. 

6.4.3. Mark och bebyggelse 
Det behöver finnas en bra förutsättning för att beakta översvämningsrisken i plane-
ringsarbetet. Åtgärder i riskhanteringsplanen bidrar till att översvämningsrisken be-
aktas i större utsträckning i översiktsplaner, detaljplaner och prövningar. Genom att 
vidta åtgärderna minskar de negativa effekterna på bland annat människors hälsa, 
miljön, bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljön.  

6.4.4. Kulturmiljön 
Riskhanteringsplanen bidrar till en betydande positiv påverkan på kulturmiljön, ge-
nom att skydda kulturmiljöer inom riskområdet. De förutsättningar som finns nu 
medför att kulturmiljön påverkas negativt, då finns risk att kulturmiljö skadas vid 
en översvämning om åtgärderna i riskhanteringsplanen inte genomförs.  
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7. Hur hänsyn tas till relevanta miljökvali-
tetsmål 

Sveriges riksdag har tagit beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge en tydlig 
struktur för miljöarbetet. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som 
utrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den svenska miljön (Sveriges miljö-
mål, 2020). 

Planens genomförande bedöms kunna påverka uppfyllandet av målen: 

• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

7.1. Giftfri miljö 
Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska 
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda männi-
skors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen 
förebyggas och minska. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som minskar risken för spridning av far-
liga ämnen från industrier, avloppsreningsverk, andra verksamheter samt förore-
nade områden. Åtgärderna hindrar eller minskar risken för skador på människor, 
djur och växter i samband med spridning av farliga ämnen i samband med över-
svämning orsakade av höga flöden och skyfall.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.2. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmil-
jöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanens åtgärder främjar levande sjöar och vattendrag på många 
olika sätt. Reproduktionsförmågan och den biologiska mångfalden kan skadas vid 
spridning av farliga ämnen i samband med en översvämning. Åtgärder i planen 
medför att minska den risken. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat 
område med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid 
en översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också 
friluftslivet, då det är ett välbesökt område.  

Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget 
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  
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7.3. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för människor och påverkar även miljön 
för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grund-
vattnet (Sveriges miljömål, 2020). 

Genom att samhällsviktig verksamhet skyddas och upprätthålls minskar risken för 
spridning av farliga ämnen till havet eller Bäveån och medför att havet och vatten-
draget blir ekologiskt hållbart och livsmiljön bevaras. Bakterier och andra förore-
ningar är ett problem för lagringen och distributionsnät för dricksvatten men med 
det här målet främjas en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. 

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.4. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Havsmiljön påverkas av fiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsäm-
nen som hamnar i vatten och leder till övergödning. Den biologiska mångfalden i 
havet kan störas på grund av de främmande arter som kan etablera sig i haven. 
(Sveriges miljömål, 2020) 

Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom riskområdet kan försämras vid 
översvämningar. Riskhanteringsplanen innehåller därför åtgärder som minskar den 
här risken och bidrar därför till ett hav i balans. Risken för att föroreningar sprids 
vid en översvämning ska minska enligt riskhanteringsplanen.   

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.5. God bebyggd miljö 
Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda livsmil-
jöer och bidra till en hållbar utveckling. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som förhindrar att bebyggelse anläggs på 
platser som riskerar att översvämmas. Genom att beakta översvämningsrisken i 
planeringen bidrar det till ett mer hållbart byggande. Men även i redan bebyggda 
områden som riskerar att översvämmas, ha reducerande åtgärder för att minska 
skadorna. 

Genom att tillhandahålla god information före, under och efter en översvämning bi-
dra till att risken för skador på människors hälsa och egendom minskar. Att ha en 
tydlig kommunikation medför även en trygghet för människor, då de vet hur de kan 
förbereda sig inför en översvämning. 

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.6. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuva-
rande och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och väl-
färd (Sveriges miljömål, 2020). 

Riskhanteringsplanens åtgärder främjar växt- och djurlivet på många olika sätt. 
Den biologiska mångfalden kan skadas vid spridning av farliga ämnen i samband 
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med en översvämning. Åtgärder i planen medför därför att minska risken för sprid-
ning av farliga ämnen. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat områ-
den med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid en 
översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också fri-
luftslivet, då det är ett välbesökt område.  

Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget 
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet. 
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8. Uppföljning och övervakning av den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför 

Riskhanteringsplanen kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer 
årligen upp hur arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar till 
MSB.  

I samband med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen kommer även den 
här MKB:s slutsatser och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av 
miljöbedömningen som visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett un-
derlag för kommande nya eller reviderade planer. I samband med uppföljningen 
kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella 
oförutsedda miljöpåverkan som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020) 
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Samråd gällande riskhanteringsplan för Uddevalla enligt 
Översvämningsdirektivet 

Sammanfattning 
EU antog ett översvämningsdirektiv 2007 som syftar till att medlemsländerna ska arbeta 
för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
 
I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig 
myndighet och de har kartlagt översvämningsrisken i landet. I kartläggningen har 25 
städer/platser identifierats som översvämningsutsatta. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har uppdragit respektive länsstyrelse att arbeta vidare med bland annat 
framtagandet av riskhanteringsplan för de berörda städerna/platserna. Uddevalla är en 
av dessa städer och Länsstyrelsen i västra Götaland har utarbetat ett förslag till 
riskhanteringsplan som Uddevalla kommun nu ges möjlighet att lämna synpunkter på. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-01 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut, remittering av samråd från Länsstyrelsen om 
rishanteringsplan inkommen 2021-05-11 
Missiv samråd riskhanteringsplan för Uddevalla inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag - Uddevalla riskhanteringsplan inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Uddevalla inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag – Uddevalla miljökonsekvensbeskrivning inkommen 2021-04-29 

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt svar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att anlita 
extern konsult i arbetet att utverka medel av staten för genomförande av 
riskhanteringsplan för Uddevalla enligt Översvämningsdirektivet 
 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv genomförs i Sverige av myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet 
genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg; ”Identifiering av 
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områden med betydande översvämningsproblematik”, ”Framtagande av hot- och 
riskkartor” och ”Riskhanteringsplan”. Detta samråd gäller steg 3, riskhanteringsplan, 
där innehållet regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och MSB:s 
föreskrifter om översvämningsrisker (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanens syfte är 
att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 
översvämningsrisken. Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och 
prioritera dessa skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
 
I arbetets första steg har MSB analyserat översvämningsrisker från vattendrag och kust 
och det resulterade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande 
översvämningsrisk där de negativa konsekvenserna blir som störst. Uddevalla har 
identifierats utifrån översvämningsrisk från havet och Bäveån och även skyfall. 
Samtliga fyra fokusområden (människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet) berörs inom 100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, Natura 2000-
områden, vattenskyddsområden, förorenade områden, brandstation, Sveriges radio, SVT 
kontor, hamn, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar.  
 
Länsstyrelsens arbete med att ta fram förslaget på riskhanteringsplan har sträckt sig över 
perioden 2020–2021 och planen gäller för den kommande arbetscykeln 2022–2027. I 
arbetet med att ta fram planen har länsstyrelsen haft tidigt samråd där representanter 
från kommunen deltagit på digitala möten och har på dessa möten haft möjlighet att 
lämna information och föra diskussion. Länsstyrelsen skriver i förslaget att större delen 
av det som framkommit genom arbetet med planen inte betecknas som ny kunskap utan 
är sådant som kommunen och länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat. 
Länsstyrelsen skriver även att Uddevalla kommun har ett pågående arbete med att 
hantera översvämningsproblematiken. Förslaget anger en årlig återrapportering från 
kommunen till länsstyrelsen, som i sin tur återrapporterar till MSB som svarar gentemot 
EU.  
 
Förslaget listar en rad åtgärder som syftar till att riskhanteringsplanens mål för 
människors hälsa, miljö, kulturarvet och ekonomisk verksamhet uppnås. Dessa har 
klassats som förebyggande, skydds- beredskaps- eller återställningsåtgärder och har 
därefter prioriterats enligt låg, måttlig, hög, väldigt hög och kritisk. Planen fokuserar 
främst på åtgärder som kan genomföras inom kommande sexårsperiod, men åtgärder 
som sträcker sig längre fram är också inkluderade. Vissa av de listade målen ansvarar 
MSB för, vissa länsstyrelsen, vissa kommunen och vissa andra aktörer (exempelvis 
Trafikverket). Ibland delas ansvaret av 2 eller flera parter.  
 
Av de föreslagna åtgärderna har några prioriterats som kritiska och dessa innefattar:  

- Utvärdera samhällsviktiga verksamheter och de konsekvenser en översvämning 
kan innebära, identifiera och utvärdera åtgärder för att skydda dessa och sedan 
genomföra skyddande åtgärder.  
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- Identifiera de kommunala distributionsbyggnaderna som riskerar att 
översvämmas, klassificera dem vad gäller funktion och sårbarhet, utvärdera de 
konsekvenser en översvämning kan ha och efter det identifiera och utvärdera 
åtgärder för att skydda dessa och sedan genomföra skyddande åtgärder.  

- Ta fram en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken.  
 
Några av åtgärderna har prioriterats som mycket hög, dessa är:  

- Ta fram internt handläggarstöd för planhandläggning, tillsyn och prövning för 
översvämningsrisker. 

- Ta fram en komplettering till översiktsplanen som har fokus på 
översvämningsrisker. 

- Revidera kommunens risk- och sårbarhetsanalys med översvämningsrisken. 
 
Planens miljökonsekvensbeskrivning redogör för effekter som kan komma av ett så 
kallat nollalternativ där inga åtgärder görs och i ett värsta flödesscenario listar sannolik 
utveckling uppdelat i de fyra fokusområdena. Sammanfattningsvis beräknas 3644 
boende och 660 arbetsställen med 4613 anställda drabbas. Mycket av samhällets 
allmänna service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service 
drabbas. Avloppssystemet påverkas, särskilt där även dagvattnet leds till 
spillvattennätet. Översvämmade vägar kan leda till att räddningstjänst, polis, ambulans 
och hemtjänst får svårare att förflytta sig. Föroreningarna i marken utmed Bäveåns 
mynning och i hamnområdet riskerar att spridas. Hamnverksamheten hanterar generellt 
stora mängder kemikalier, oljor, farligt gods och översvämning kan även påverka 
Sevesoverksamhet som hanterar kemiska ämnen. Byfjordens kemiska status riskerar att 
försämras ytterligare (idag klassas den som ej god). Uddevallas centrala innerstad utgörs 
av många fornlämningar som påverkas vid en översvämning. Inom riskområdet ligger 
naturreservaten Havstensfjorden, Svälte Kile och Gustafsberg med sina stora natur- och 
hälsovärden. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då 
översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butiksområden, 
kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamhet. 
Översvämningar kan även medföra att människor inte kan ta sig till och från sina 
arbetsplatser och även begränsa varuflöden.  
 
Förvaltningen delar länsstyrelsens bild av att det mesta av det som framgår i förslaget är 
känt sedan tidigare och att Uddevalla kommun redan arbetar med att minska risker av 
översvämning. Förvaltningen tycker att det är bra att konkretisera åtgärder på planens 
vis, prioritera, tidsätta och ansvarssätta dem så att målen och åtgärderna blir mät- och 
uppföljningsbara. Förvaltningen delar länsstyrelsens bild av att de föreslagna åtgärderna 
bör genomföras för att värna människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet. Förvaltningen ser också att de åtgärder som kommunen har, eller delar 
ansvaret för, är genomförbara inom den kommande arbetscykeln och ser att kommunen 
fortsätter att prioritera översvämningsarbetet då det för Uddevallas del är och kommer 
fortsätta vara mycket omfattande. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

4(4) 

2021-08-01 Dnr SBN 2021/00270 

  
 

 

 

Förvaltningen ser det som avgörande att kommunen jobbar strategiskt med 
klimatanpassning genom till exempel en samordnande funktion i kommunen. Vikten av 
strategisk samordning lyfts även i den regionala planen för klimatanpassning som 
länsstyrelsen tagit fram för åren 2021–2023.  
 
 
 
Maria Jacobsson Anna Thorén  
Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 
Kommunledningskontoret 



 
 

 
 

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr SBN 2021/00270  

Samråd gällande riskhanteringsplan för Uddevalla enligt 
Översvämningsdirektivet 
Sammanfattning 
EU antog ett översvämningsdirektiv 2007 som syftar till att medlemsländerna ska arbeta 
för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
  
I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig 
myndighet och de har kartlagt översvämningsrisken i landet. I kartläggningen har 25 
städer/platser identifierats som översvämningsutsatta. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har uppdragit respektive länsstyrelse att arbeta vidare med bland annat 
framtagandet av riskhanteringsplan för de berörda städerna/platserna. Uddevalla är en 
av dessa städer och Länsstyrelsen i västra Götaland har utarbetat ett förslag till 
riskhanteringsplan som Uddevalla kommun nu ges möjlighet att lämna synpunkter på. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-01 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut, remittering av samråd från Länsstyrelsen om 
rishanteringsplan inkommen 2021-05-11 
Missiv samråd riskhanteringsplan för Uddevalla inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag - Uddevalla riskhanteringsplan inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Uddevalla inkommen 2021-04-29 
Samrådsunderlag – Uddevalla miljökonsekvensbeskrivning inkommen 2021-04-29 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt svar 
  
att hemställa hos kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att anlita 
extern konsult i arbetet att utverka medel av staten för genomförande av 
riskhanteringsplan för Uddevalla enligt Översvämningsdirektivet 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 
Justerat 2021-08-24  
Henrik Sundström 
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-24 intygar 
Ola Löfgren 
  
Skickat 2021-08-24 till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

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

 

Remiss från Energimarknadsinspektionen angående 
koncessionsärende 2020-102295, luftledning från Skogen till 
Kolhättan 

Sammanfattning 
E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 
Ansökan avser en Luftledning från Skogen till Kolhättan i Uddevalla kommun i Västra 
Götalands län. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 
kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inget erinra. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
diariet@ei.se 
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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd)
avseende ett avsnitt av Sökandens befintliga 45 kV (nominell spänning) luftledning, benämnd TL687,
mellan Skogen och Kolhättan. Ledningsavsnittet (Ledningen) berör Uddevalla kommun i Västra
Götalands län. Ledningssträckan uppgår till ca 2,5 km ledning och omfattar utförande som luftledning.
Sökanden ansöker om förlängd koncession (tillstånd) för befintlig ledningssträckning och utformning.

Luftledningen består av enkelstolpar i trä. Skogsgatans bredd uppgår till ca 40 m.

Från ledningsstolpe vid Skogen i nordöst sträcker sig ledningen över en mindre punkthöjd och vidare
åt sydväst över jordbruks- och hagmark väster om Branseröd. Ledningen korsar en bäck och fortsätter
åt sydväst upp på en brantare punkthöjd. Avslutande sträcka går i närheten av fritids- och permanent-
bostäder vid Grötån för att återigen korsa bäcken och ansluta till ledningsstolpe vid Kolhättan.

Ledningen berör ett fåtal naturvärden såsom bevarandeplan för odlingslandskap, ädellövskog och
skyddsvärt träd.

Ur kulturmiljösynpunkt berörs ett kulturmiljövårdsprogram och åtta kulturmiljöobjekt. Kulturmiljöerna
utgörs av fem fornlämningar och tre lämningar klassade som möjliga fornlämningar.

Ledningens sydvästra del berör riksintresseområde för friluftslivet Havsstensfjorden som bedöms ha
goda förutsättningar för bl.a. vattenanknutna friluftsaktiviteter. Ledningen korsar även vandringsleden
Kuststigen.

Befintlig ledning berör inga detaljplanerade områden. I Uddevalla kommuns översiktsplan från år
2010 är området som ledningen sträcker sig genom lokaliserat inom Kustzon av riksintresse för natur-
och kulturvärden enl. miljöbalkens 4 kap. Ledningen berör även ett område utpekat som av allmänt
intresse för naturvården och friluftslivet, en utpekad ädellövskog. och ett område som omfattas av ett
bevarandeprogram för odlingslandskap och värdefulla bebyggelsemiljöer vid Branseröd – Gusseröd.

Samlad bebyggelse återfinns främst vid Grötån i ledningens sydvästra del. Strax väster om ledningen
vid Grötån har tomtmarker styckats av och detaljplan finns för ytterligare bostadsbebyggelse i
området. Närmaste byggnad för stadigvarande vistelse (såsom bostadshus) återfinns ca 13 m från
ledningen.

Samrådsprocessen genomfördes under februari – mars år 2020. Samrådsprocessen resulterade i
bedömningen att koncessionsförlängning av befintlig lednings sträckning och utformning
sammantaget utgör det mest lämpliga alternativet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att
en förlängning av koncessionen för befintlig ledning inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan (BMP).

Sammantaget medför en förlängd koncession för befintlig ledning ingen förändring av ledningens
nuvarande utformning. Med det samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken som Sökanden kommer att
genomföra innan betydande underhållsarbeten (ex. röjning) bedömer Sökanden att en förlängd
koncession inte ger upphov till några betydande miljöeffekter.
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1 INLEDNING
Sökanden avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för avsnitt av befintlig 45 kV- (nominell
spänning) luftledning TL687 mellan Skogen och Kolhättan i Uddevalla kommun, Västra Götalands
län. Den totala ledningssträckan uppgår till ca 2,5 km, se Figur 1.

Ledningsavsnittet (Ledningen) är uppförd under 1950-talet. Nuvarande nätkoncession för ledningens
sträckning och utformning beviljades år 1996 med anläggningsnummer 403 CDP.

Figur 1. Översiktskarta i skala 1:20 000 över befintlig luftledningssträckning mellan Skogen och Kolhättan som Sökanden
söker förlängd koncession för.

I bilaga 1 redovisas kartor presenterade i denna MKB i större format.

  Beskrivning av planerad verksamhet
Från ledningsstolpe vid Skogen i nordöst sträcker sig ledningen över en mindre punkthöjd och vidare
åt sydväst över jordbruks- och hagmark, se Bild 1. Ledningen korsar en bäck och fortsätter åt sydväst
upp på en brantare punkthöjd. Avslutande sträcka går i närheten av byggnader för stadigvarande
vistelse (såsom fritids- och permanentbostäder) vid Grötån för att återigen korsa bäcken och ansluta
till ledningsstolpe Kolhättan.
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Bild 1. Foto över befintlig ledning taget väster om ledningen i höjd med Branseröd.

 Syfte och behov
Sökanden ansöker om förlängd koncession för befintlig ledningssträckning och utformning. Denna
MKB syftar till att beskriva ledningens påverkan på och konsekvenser för människor och miljö.

Ledningen utgör del av en s.k. reservledning och är viktig för att säkerställa elförsörjningen av Orust
och Tjörn i det fall det uppstår avbrott på huvudledningen till öarna. Sökanden önskar därav att
förlänga koncessionen för ledningen då denna löper ut under år 2021.

 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 kunder.
Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar ca 3 varv runt jorden. Elnätet är indelat i
lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har ca 750 anställda,
i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen ca 4 miljarder
kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt
moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet
behöver också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och
ny elintensiv industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i
framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.

 Metod för miljöbedömning
Aktuell ledning har inventerats genom studier av kartmaterial från ledningsägaren, Lantmäteri-
myndighetens topografiska kartor och utifrån Uddevalla kommuns plankartor. Ytterligare information
om riksintressen och andra potentiellt motstående intressen har inhämtats digitalt från länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, artdatabanken och Skogsstyrelsen. Förekomst av byggnader där människor
stadigvarande vistas har studerats via karta.
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Ovanstående informationshämtning har kompletterats med ett fältbesök i området under oktober
2019.

1.4.1 Disposition
En liten MKB är det dokument som under tillståndsprocessen upprättas i det fall verksamheten inte
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) och en specifik miljöbedömning därmed inte
ska genomföras. Den lilla MKB:n ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de
väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger
en samlad bedömning av miljöpåverkan från verksamheten.

Dispositionen av detta dokument omfattar en kort beskrivning av verksamhetens nuvarande
utformning, Sökandens bedömning av alternativa utformningar av ledningen och en teknisk
beskrivning. Utöver detta redovisas en sammanställning av potentiella motstående intressen som
ledningens sträckning berör. Därefter redovisas en bedömning av verksamhetens påverkan på dessa,
behovet av eventuella hänsynsåtgärder och vilka konsekvenser som en förlängd koncession för
ledningen innebär för dessa utpekade intressen. Detta arbetssätt resulterar i en bedömning av
verksamhetens väsentliga miljöeffekter, vilka redovisas i avsnitt 6.8.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att få bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om
nätkoncession för linje prövas av Ei och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra BMP eller ej. Detta
görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt
berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om BMP.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra BMP behöver bestämmelserna i
6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. En liten MKB
ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP ska en specifik miljö-
bedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda och övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att
utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra besluts-
underlag.

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om tillstånd ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och
miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Schematisk skiss över tillståndsprocessen.
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 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. I aktuellt fall finns
ledningsrätt för ledningen sedan tidigare. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken
förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp
när det avtal som legat till grund för ledningsrätten tecknades.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan
lagstiftning. Exempelvis behöver bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

 Genomförda samråd
Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Uddevalla kommun, Stenungsunds kommun,
områdeskoncessionär Uddevalla Energi Nät AB, Försvarsmakten och Trafikverket inleddes under
februari år 2020 med utskick av samrådsunderlag via e-post. Skriftliga yttranden har inkommit från
samtliga parter förutom Uddevalla kommun som meddelat Sökanden om att de inte har några
synpunkter på verksamheten.

Skriftligt samråd med berörda fastighetsägare och andra enskilt särskilt berörda (närboende) har
genomförts genom utskick av samrådsbrev. Brevet skickades ut till berörda 2020-02-17, samrådet
pågick till 2020-03-16. Till samrådsbrevet bifogades en karta över samrådets luftledningssträckning,
tillika huvudalternativ avseende förlängd koncession. Samrådsbrevet informerade om att samråds-
underlaget fanns tillgängligt på Sökandens hemsida. Möjlighet att få samrådsunderlaget utskrivet och
skickat till sig har även funnits. Samrådet resulterade i två yttranden från enskilt berörda.

En närmare beskrivning av det samråd som föregått denna MKB återfinns i samrådsredogörelsen, se
bilaga 2.

2.2.1 Länsstyrelsens beslut avseende BMP
2020-04-27 inkom Länsstyrelsen i Västra Götalands län med beslut om att verksamheten inte kan
antas medföra en BMP. Länsstyrelsens beslut avseende BMP återfinns i bilaga 3.
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3 ALTERNATIVUTREDNING
Sökandens utgångspunkt är att i första hand bibehålla befintlig ledning i dess nuvarande sträckning
och utformning. Detta grundar sig framförallt i ett hållbarhetsperspektiv där ett fortsatt nyttjande av
befintligt material och markanspråk inte medför någon ny påverkan på människor och miljö.

Vid alternativutredningen utreds inledningsvis befintlig lednings sträckning och utformning utifrån en
lämplighetsbedömning. Vid påtagliga intressekonflikter studeras alternativ på hela eller delar av
sträckan. Den information som inhämtas under samrådet utvärderas även av Sökanden vilket kan
medföra kompletterande samråd avseende alternativa utformningar i den omfattning som anses
motiverat.

Sökandens inledande utredning av regionnätsledning TL687:s sträckning och utformning har inte
identifierat någon konflikt som bedömts kräva en förändring av ledningen. Inte heller i samband med
samrådet har det framkommit synpunkter eller annan information som föranlett att alternativa
ledningssträckningar studerats. Av dessa anledningar har Sökanden valt att inte presentera några
alternativa sträckningsförslag. Denna MKB omfattar därmed den aktuella ledningens befintliga
sträckning och utformning.
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4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

 Teknisk beskrivning
I tabell 1 redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för ansökt verksamhet.

Tabell 1. Teknisk beskrivning avseende ledningssträckning mellan Skogen och Kolhättan.

Ledningssträcka Se koncessionskarta i bilaga 1 till
koncessionsansökan.

Ledningslittera TL687

Ledningstyp Singulär

Huvudsaklig stolptyp Enkelstolpe trä

Konstruktionsspänning 52 kV

Nominell spänning 45 kV

Ledningen berör Enskilda vägar

Övrigt -

 Luftledning

4.2.1 Utformning av luftledning
Ledningen är utformad i raklinjestolpar av trä längs hela ledningssträckan. Stolparna är mellan 12 och
17 m höga. Faslinorna hänger antingen horisontellt eller i triangelform, se Bild 2 och 3.

Bild 2. Foto över ledningsutförande i raklinje-
stolpar med faslinorna horisontellt placerade.

Bild 3. Foto över ledningsutförande i raklinje-
stolpar med faslinorna triangulärt placerade.

2
0
2
0
-
1
0
2
2
9
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
0
-
0
5
-
2
5

2
0
2
0
-
1
0
2
2
9
5
-
0
0
0
7
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
6
-
2
4



13
Liten miljökonsekvensbeskrivning - TL687 Skogen - Kolhättan

4.2.2 Uppförande av luftledning
Eftersom Sökanden avser att bibehålla befintlig utformning och sträckning tillkommer inget nytt
uppförande av luftledning.

4.2.3 Markbehov
Skogsgatans bredd uppgår till ca 40 m. Vid bibehållen sträckning och utformning uppstår inget nytt
markbehov utöver denna yta.

4.2.4 Underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med
föreskrifterna besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftsbesiktning med därpå
erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter.

Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag,
stolpar och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten
kommer att genomföras på ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar
och stag kan inte förutses i nuläget.

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) och
avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens
driftsäkerhet och personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års
intervall medan syn och stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år.
Intervallens längd beror på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna
ska en röjningsbesiktning utföras vid minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma
inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort.

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans
sidoområde sker normalt med hjälp av avverkningsmaskiner.

Tekniskt ledningsunderhåll, d.v.s. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa
åtgärder kräver ofta tyngre fordon.

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan.

Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand
används den befintliga skogsgatan som transportväg.
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Figur 3. Principskiss över den skogsgata som befintlig ledning mellan Skogen och Kolhättan omfattar.

 Avveckling och rivningsarbeten
Om behovet av ledningen upphör kommer ledningen att tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse av nätkoncession med en precisering av de återställnings-
åtgärder som planeras.

I ansökan om återkallelse ingår följande;

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar, stolpar och eventuella
återställningsåtgärder.

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att
lämnas kvar på platsen.

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten och en bedömning av
eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan och om det finns platsspecifika
motstående intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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5 NÄROMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av potentiella motstående intressen såsom risk
för påverkan på känsliga miljöer, markanvändning, natur- och kulturvärden och övriga samhälls-
intressen. I tabell 2 redovisas potentiella motstående intressen längs ledningens sträckning.
Förkortningar som anges i kartfigurer eller i fetmarkerad text nedan hänvisar till intressen i denna
tabell. Förkortningar hänvisar till områden markerade i Figur 4–8.

Tabell 2. Berörda natur-, kultur- och samhällsintressen längs ledningen.

Intresseområde Förkortning i Figur 4–8 Namn/Klassad som Avstånd
FRILUFTSLIV
Riksintresse friluftsliv RI Fri 1 Havstensfjorden Korsar
Vandringsled V-led 1 Kustleden Korsar
KOMMUNIKATIONER
Riksintresse
kommunikation RI Kom 1 Europaväg 6 Ca 200 m

KULTURMILJÖ

Kulturmiljö KM 1 L1969:4396, Ljung 228:1,
Fossil åker / Fornlämning Ca 25 m

KM 2 L1969:3933, Ljung 172:1,
Boplats / Fornlämning Ca 60 m

KM 3 L1969:4133, Ljung 98:1,
Boplats / Fornlämning Ca 100 m

KM 4
L1969:3808, Ljung 105:1,
Område med fossil åkermark
/ Fornlämning

Korsar

KM 5 L1969:4539, Ljung 109:1,
Boplats / Möjlig fornlämning Ca 25 m

KM 6 L1969:4624, Ljung 177:1,
Kvarn / Möjlig fornlämning Ca 5 m

KM 7 L1969:4049, Ljung 175:1,
Boplats / Fornlämning Ca 10 m

KM 8 L1969:3883, Ljung 178:1,
Kvarn / Möjlig fornlämning Ca 35 m

Kulturmiljövårdsprogram KMP 1 Brandseröd – Gusseröd Korsar
NATURVÄRDEN
Bevarandeplan
odlingslandskap ODL 1 Branseröd Korsar

Lövskogsinventeringen LÖV 1 Höjdparti i Grötån /
Naturvärdesklass 3 Korsar

Skyddsvärda träd Träd 1 Ek Ca 5 m
ÖVRIGT
Potentiellt förorenat
område PFO 1 Fritidsbåtshamn Ca 100 m

Kustzon av riksintresse
enl. MB 4 kap. RI Kustzon 1 Brofjorden till Simpevarp Korsar
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Figur 4. Potentiella motstående intressen längs befintlig ledning TL687.

 Strömförsörjning och redundans
Befintlig ledning utgör del av reservledning för elförsörjningen av öarna Orust och Tjörn.

  Markanvändning och planer
Markanvändningen längs ledningens sträckning domineras av skogs- och jordbruk. Skogsbruket är
koncentrerat till de punkthöjder som ledningen korsar medan jordbruksområden återfinns mellan
dessa.

Vid Grötån är bebyggelsen tätare med fritids- och permanentbostäder i närheten av ledningen, se
Bild 4. Strax väster om ledningen har tomtmarker styckats av och detaljplan finns för ytterligare
bostadsbebyggelse i området.

Via länsstyrelsens EBH-portal har Sökanden undersökt om befintlig ledning berör några potentiellt
förorenade områden. I höjd med Grötån och ca 100 m norr om befintlig ledningssträckning återfinns
en fritidsbåtshamns (PFO 1) som är registrerat som ett potentiellt förorenat område.
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Bild 4. Foto över åker- och hagmarker som ledning korsar inkl. betande nötkreatur.

5.2.1 Miljökvalitetsnormer
Ledningen berör inga områden som omfattas av miljökvalitetsnormer. Ledningen angränsar till
Havstensfjordens vatten som omfattas av kvalitetskrav avseende ekologisk och kemisk status.
Havstensfjordens ekologiska status är klassad som måttlig och dess vatten uppnår ej god kemisk
status1.

5.2.2 Detaljplaner
Ledningen berör ingen detaljplan.

Den avstyckning av tomtmarker vid Grötån, som nämns under avsnitt 5.2 ovan, omfattas av detaljplan
Grötån 1:30. Planen antogs år 2011 och syftar till en etablering av friliggande villor för helårsboende
och bekräftandet av konferensanvändning inom del av det detaljplanerade området2. Grötån 1:30 är
lokaliserat ca 40 m från Sökandens luftledning.

5.2.3 Översiktsplaner
I Uddevalla kommuns översiktsplan från år 2010 är området som ledningen sträcker sig genom
lokaliserat inom Kustzon av riksintresse för natur- och kulturvärden enl. miljöbalkens 4 kap (RI
Kustzon 1). Mer information om detta riksintresse presenteras under avsnitt 5.2.6. nedan. Ledningen
berör även ett utpekat område av allmänt intresse för naturvården och friluftslivet, en utpekad
ädellövskog, ett område som omfattas av ett bevarandeprogram för odlingslandskap och värdefulla
bebyggelse-miljöer vid Branseröd – Gusseröd.

5.2.4 Områdesbestämmelser
Ledningen berör inga områdesbestämmelser.

1 Viss-Portalen, Havstensfjorden, https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA43270311, Besökt 200128
2 Uddevalla kommun, detaljplan Grötån 1:30, https://karta.uddevalla.se/extdokument/planbeskrivningar/LJ138_beskr.pdf
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5.2.5 Strandskydd
Ledningen berör två områden som omfattas av strandskydd. Havstensfjorden omfattas av ett utökat
strandskydd om 300 m och den bäck som ledningen korsar på två platser omfattas av strandskydd
inom 100 m från vattendraget.

5.2.6 Riksintresse för natur- och kulturvärden enl. miljöbalkens 4 kap.
Bohusläns kust är enl. detta kapitel i miljöbalken av riksintresse med hänsyn till de samlade natur-
och kulturvärden som här förekommer.3

Landområdet mellan Brofjorden i norr och Simpevarp i söder omfattas av särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten där fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Utifrån ovanstående är i princip hela Uddevalla kommuns kustzon av riksintresse. Kommunens
målsättning är att behålla områdets karaktär samt skydda natur- och kulturvärden längs kustzonen4.
Samtidigt eftersträvar kommunen att öppna upp för lämpligt placerad och utformad kompletterings-
bebyggelse i vackra och efterfrågade delar av kommunen.

 Naturmiljö
På en sträcka motsvarande ca 900 m berör ledningen bevarandeplan för odlingslandskapet
Branseröd (ODL 1), se Figur 5. Bevarandeplanen omfattar en brukad dalgång med inslag av äldre
jordbruksbebyggelse och småtorp5. Den kuperade dalgången upptas av åker- och betesmarker med
skogsmark främst knutet till områdets höjdpartier.

Bevarandeplanen för odlingslandskapet tangerar i väster den ädellövskog (LÖV 1) som identifierades
i samband med länsstyrelsens inventering av ädellövskogar i Uddevalla kommun år 1988. Objektet
omfattar ett höjdparti i Grötån och har naturvärdesklass 3 (av påtagligt naturvärde). Objektet omfattar
äldre ekskog med inslag av gran, sälg, asp, björk och tall6. Längs bäcken växer enstaka klenare
almar. Motsvarande ca 650 m av befintlig ledning berör ädellövskogen.

Utöver ovan objekt återfinns även enskilda skyddsvärda träd i form av ekar i närområdet. Av dessa
återfinns en ek (Träd 1) i nära anslutning till ledningsgatan.

3 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kustområdet och skärgården i Bohuslän, 2000:8, http://ext-
dokument.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Samby/Obruten_kust/Rapport_2000_8_Kustomradet_och_skargarden_i_Bohuslan.pdf
4 Uddevalla kommun, Översiktsplan Miljökonsekvensbeskrivning,
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc607c/1458127747208/%C3%96versiktsplan%20kommunen,%20milj%C3%B6k
onsekvensbeskrivning.pdf
5 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Värdefulla odlingslandskap Göteborgs och Bohus län, http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:880022/FULLTEXT01.pdf
6 Länsstyrelsen i Västra Götaland, Inventering av ädellövskog i Uddevalla kommun, http://naturvardsverket.diva-
portal.org/smash/get/diva2:879820/FULLTEXT01.pdf, 1988
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Figur 5. Värdefulla naturmiljöer i ledningens närområde. Förkortning hänvisar till förklaring i tabell 2, avsnitt 5.

5.3.1 Artdatabanken
Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade arter och arter upptagna i artskyddsförordningens
bilaga 1 och 2 har gjorts för den senaste 10 års perioden. För kärlväxter och svampar gjordes uttag
inom 50 m från ledningens mitt och för djurarter 500 m. Inga rödlistade eller i artskyddsförordningen
utpekade kärlväxter finns registrerade i anslutning till befintlig ledningsgata. I tabell 3 redovisas de
övriga rödlistade eller i artskyddsförordningen utpekade arter som finns registrerade i anslutning till
befintlig ledningsgata:

Tabell 3. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade eller i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 utpekade
djurarter från befintlig lednings närområde. Utdrag gjordes under september 2019.

Namn Art Klassad som
Ejder Fågel Sårbar (VU)

Gråtrut Fågel Sårbar (VU)
Hussvala Fågel Sårbar (VU)

Mindre hackspett Fågel Nära hotad (NT)
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 Kulturmiljö
Ca 1100 m av ledningen korsar området Brandseröd – Gusseröd som omfattas av ett
kulturmiljövårdsprogram (KMP 1). Området omfattar en bördig dalgång med äldre jordbruks-
bebyggelse och ett skogsområde med torplämningar7. Jordbruksfastigheterna Brandseröd och
Gusseröd finns omnämnda i skriftliga källor från 1300-talet och utgör den sydligaste delen av Ljungs
socken i övergången mellan utmark och åkermark.

Inom 100 m från befintlig ledning återfinns åtta kulturmiljöobjekt (KM 1–8), se tabell 2 i avsnitt 5 och
Figur 6. Av dessa utgörs fem av lämningarna fornlämningar och övriga tre lämningar är klassade som
möjliga fornlämningar.

Figur 6. Översiktskarta över kulturmiljöobjekt längs ledningens sträckning. Förkortningar hänvisar till tabell 2 i avsnitt 5.

7 Uddevalla kommun, kulturmiljövårdsprogram, Miljö 9:4 Brandseröd – Gusseröd, 2002
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 Friluftsliv
Ca 350 m av ledningssträckningen närmast Grötån är lokaliserad inom ett riksintresseområde för
friluftslivet, Havstensfjorden (RI Fri 1), se Figur 7. Riksintresset omfattar ca 15 000 ha, varav 5000 ha
land och 10 000 ha vatten.8 Huvudkriterier för riksintresset utgör att området bedöms ha särskilt goda
förutsättningar för bl.a. vattenanknutna friluftsaktiviteter och allmänt berikande natur- och kultur-
miljöer.

Mellan Grötån och Branseröd korsar ledningen vandringsleden Kustleden (V-led 1).

Figur 7. Friluftslivsintressen i närheten av befintlig ledningssträckning. Förkortning hänvisar till tabell 2 i avsnitt 5.

8 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län, FO 15 Havstensfjorden
värdebeskrivning, 2016
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 Landskapsbild
Berört område omfattar ett kuperat skogsmarksområde med inslag av jordbruks- och hagmarker
mellan höjdpartier. De höjder som återfinns i området sträcker sig i nord-sydlig riktning. Ledningen
sträcker sig i nordöstlig – sydvästlig riktning och följer den bäck som utgör en av få naturliga riktningar
i områdets landskapsbild, se Figur 8.

I landskapet finns även tydliga riktningar i E6:an (RI Kom 1) och länsväg 659, vilka båda sträcker sig
i nord-sydlig riktning.

Figur 8. Karta över områdets nordöstliga-sydvästliga riktningar från befintlig ledningssträckning, kommunikationsleder och
vattendrag.
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 Boendemiljö
Området som ledningen sträcker sig genom omfattar spridd bebyggelse, framförallt i närheten av
Grötån. Antalet byggnader för stadigvarande vistelse inom 100 m från ledningen uppgår till 12
stycken, se tabell 4. Avståndet till närmaste byggnad för stadigvarande vistelse uppgår till ca 13 m
(på fastighet Uddevalla Grötån 1:1 (1)).

Tabell 4. Förteckning över fastigheter med byggnader för stadigvarande vistelse inom 100 m från ledningen.

Fastighet Uppmätt avstånd till ledning från byggnad
Uddevalla Branseröd 1:66 Ca 40 m

Uddevalla Grötån 1:5 Ca 70 m
Uddevalla Grötån 1:27 Ca 60 m

Uddevalla Grötån 1:1 (1) Ca 13 m
Uddevalla Grötån 1:1 (2) Ca 35 m
Uddevalla Grötån 1:1 (3) Ca 60 m
Uddevalla Grötån 1:1 (4) Ca 15 m
Uddevalla Grötån 1:26 Ca 25 m
Uddevalla Grötån 1:32 Ca 65 m
Uddevalla Grötån 1:2 Ca 65 m

Uddevalla Grötån 1:22 Ca 45 m
Stenungsund Tegen 1:2 Ca 95 m

5.7.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö,
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det
elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per m (kV/m).
Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet
avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält
inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara
relevant att redovisa.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek
även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med
kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära
kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström
alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas
inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga
elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha
betydande miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som
rekommenderar följande:

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

I Figur 9 redovisas magnetfältsberäkning för den i tabell 4 närmast belägna fastigheten till ledningen
Uddevalla Grötån 1:1 (1). Magnetfältsnivåerna har beräknats på en höjd motsvarande 1,5 m över
mark. Beräkningen har upprättats utifrån ett s.k. ”värsta fall”, vilket innebär att ledningen används
kontinuerligt under ett helt år. I och med att ledningen utgör en reservledning är det faktiska
magnetfältet från denna ledning lägre än vad denna graf illustrerar.

Figur 9. Magnetfältsnivåer från Sökandens ledning vid kontinuerligt användande av ledningen under ett år. Negativa
värden på x- axeln visar fältets utbredning mot väster.
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6 MILJÖEFFEKTER
En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter
som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till verksamhetsområdet.
Nedan anges en beskrivning av bedömd påverkan på potentiella motstående intressen. Om inte annat
anges innebär konsekvensen av en förlängd koncession för befintlig ledning att nuvarande
förhållanden bibehålls.

 Markanvändning
En förlängd koncession för den aktuella luftledningen innebär samhällsnytta genom att befintlig
ledning bibehålls som därmed kan säkerställa matningen av Orust och Tjörn vid ett eventuellt fel på
huvudledningen till dessa öar. Ett bibehållande av ledningen i dess nuvarande utformning och
sträckning innebär ingen förändring av den nuvarande markanvändningen i området.

Eftersom en förlängd koncession för befintlig ledning inte innebär någon förändring av ledningens
utformning eller sträckning uppstår ingen ny påverkan på varken riksintresseområdet Havsstens-
fjorden eller på, i översiktsplanen utpekade, områden, Kustzon av riksintresse för natur- och
kulturvärden enl. miljöbalkens 4 kap., ädellövskog eller bevarandeprogram för odlingslandskapet vid
Brandseröd och Gusseröd.

Sökandens erfarenhet är att underhållsröjning av befintlig ledningsgata ej motiverar behov av
strandskyddsdispens. Sökanden planerar att genomföra samråd enl. 12 kap 6§ miljöbalken innan
betydande underhållsåtgärder (såsom röjning av ledningsgatan) utförs.

 Naturmiljö
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på det område som omfattas av bevarandeplan
för odlingslandskapet vid Brandseröd och Gusseröd. Detta eftersom nuvarande utformning och
sträckning bibehålls.

För den utpekade ädellövskogen som berörs av ledningen innebär den kontinuerliga underhålls-
röjningen av ledningsgatan att höga lövträd inte kommer att tillåtas växa såpass höga att de vid fall
riskerar att skada ledningen.

6.2.1 Artdatabanken
Både nya och befintliga ledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med
ledningarna eller förolyckas till följd av elektrifiering.

En forskningsrapport avseende risken för fågelkollisioner och förolyckande till följd av elektrifiering
med kraftledningar i Sverige mellan 1990–2017 visar att av över 10 000 återfynd av förolyckade
ringmärkta fåglar kunde 8,6 % kopplas till kraftledningar9. Av ledningsfynden angavs 38 % vara
orsakade av elström, skillnaden är dock stor och för vissa arter är elektrifieringsrisken betydligt större.
Studien visar också att andelen återfynd orsakade av antingen elström eller kollisioner uppvisar en
signifikant minskning jämfört med tidigare rapporter. Rovfåglar, stora ugglor, kråkfåglar och storkar

9 Fransson T, Jansson L, Kolehmainen T, Wenninger T, Collisions with power lines and electrocutions in birds – an analysis based on
Swedish ringing recoveries 1990-2017, 2019
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utgör de fågelgrupper som oftast rapporteras omkomna till följd av elektrifiering10. Gemensamt för
dessa fåglar är att de ofta använder kraftledningsstolpar som sittplatser och är stora nog att komma
åt två strömförande komponenter samtidigt, vilket är nödvändigt för att strömgenomgång ska kunna
ske. Vilka typer av stolpkonstruktioner, isolatorer och transformatorer som är farliga för fåglarna är
relativt väl känt. I Sverige förekommer eldödade fåglar främst i lokalnätet.

Kunskapen om vilka fågelarter som är mer utsatta för kollisioner indikerar att det främst är större fåglar
med sämre manövreringsförmåga som svanar, gäss, storkar, tranor och hönsfåglar. Rovfåglar med
bra syn och som är goda flygare är bättre på att manövrera undan och därmed undvika kollisioner
löper störst risk att förolyckas. Småfåglar har även påträffats som kollisionsoffer, men i relativt låga
antal.

Fler kollisionsolyckor sker i fågelrika områden såsom längs kustlinjer, våtmarker, över större vatten-
drag och längs bergsryggar. Rekommendationer kring val av stolptyp i förhållande till lägst kollisions-
risk för fåglarna saknar ofta vetenskapligt stöd. Det finns dock en förhöjd risk med luftledningar
utformade med topplina vilket kan bero på att denna sitter högst upp där fåglarna oftare flyger eller
att den oftast är en tunnare lina och därmed svårare att upptäcka.

De arter som finns registrerade i artdatabanken från området utgör inte arter som normalt betraktas
som riskarter vad gäller risken för att förolyckas p.g.a. kraftledningar. Sökanden har heller inga
indikationer på att aktuell ledning utgör ett betydande problem för fågellivet.

Eftersom ledningen har stått på samma plats i mer än 60 år är de arter som idag förekommer inom
den befintliga ledningsgatan sådana arter som är anpassade till den förkommande naturmiljön.
Eftersom en förlängd koncession inte medför någon ny påverkan på naturmiljön bedöms inte heller
detta medföra någon ny påverkan på, i området förekommande, arter. Sökanden bedömer därav att
verksamheten inte medför någon betydande påverkan på rödlistade arter eller arter utpekade i
artskyddsförordningens bilaga 1 och 2.

Inför röjnings- och underhållsåtgärder kommer Sökanden att genomföra samråd enl. 12 kapitlet, 6 §
miljöbalken. Detta följs upp i projektets miljöåtgärdsplan.

 Kulturmiljö
En förlängd koncession för ledningen innebär ingen direkt påverkan på områdets kulturmiljövärden
eftersom nuvarande utformning och sträckning bibehålls.

Den potentiella risk för påverkan som kan uppstå från nuvarande verksamhet är framförallt kopplad
till hur framtida underhållsåtgärder utförs på ledningen. Vid röjning är utgångspunkten att denna görs
motormanuellt vilket inte bedöms orsaka någon risk för negativ påverkan. I de fall det bedöms finnas
risk för påverkan, exempelvis vid användandet av maskiner, ska lämningarna kunna undvikas genom
att dessa markeras/snitslas i fält.

Om det vid det framtida underhållet skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall
den del av arbetet som berör lämningen omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen
enligt kulturmiljölagens 2 kap. 10 §.

10 Ottvall, R & Green, M. 2020 Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport. Rapport, Lunds universitet.
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 Friluftsliv
En kortare del av den befintliga ledningen är lokaliserad inom riksintresseområdet för friluftslivet
Havstensfjorden. Ledningen korsar även vandringsleden Kustlinjen. En förlängd koncession innebär
ingen ny påverkan på riksintressets värdekriterier eller områdets friluftsliv eftersom ledningens
nuvarande utformning och sträckning bibehålls.

 Landskapsbild
Den aktuella ledningen har stått på samma plats i mer än 60 år och utgör en del av dagens landskaps-
bild. Ledningens nordöst-sydvästliga sträckning harmoniserar väl med områdets övriga riktningar.

Sammantaget medför en förlängd koncession för ledningen ingen ny påverkan på landskapsbilden.

 Boendemiljö
Utifrån resultatet av upprättad magnetfältsberäkning och avståndet från ledningen till närmaste
byggnad för stadigvarande vistelse gör Sökanden bedömningen att det inte föreligger någon risk för
förhöjda magnetfältsnivåer till följd av en förlängd nätkoncession för befintlig ledning. Sammantaget
medför en förlängd koncession för ledningen att nuvarande magnetfältsnivåer bibehålls.

 Hänsynsåtgärder
Inför underhållsarbeten och röjningar av befintlig ledningsgata kommer Sökanden att genomföra
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Om det vid det framtida underhållet skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall
den del av arbetet som berör lämningen omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen
enligt kulturmiljölagens 2 kap. 10 §.

 Sammanfattning – bedömning av väsentliga miljöeffekter
Sammantaget medför en förlängd koncession för befintlig ledning ingen förändring av ledningens
nuvarande utformning. Med det samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken som Sökanden kommer att
genomföra innan betydande underhållsarbeten som ex. röjning bedömer Sökanden att en förlängd
koncession inte ger upphov till några betydande miljöeffekter. Befintlig ledning kommer fortsatt att
finnas i området och vara i behov av regelbunden skötsel och underhåll. Eftersom detta behov redan
finns idag och att behovets omfattnings inte förändras vid en förlängd koncession är Sökandens
sammantagna bedömning att en förlängd koncession inte medför några väsentliga miljöeffekter från
verksamheten.
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1 (1)  REMISS 

Datum 

2021-06-24 

Ärendenummer 

2020-102295 

  
 

  
 

Tillstånd och prövning 

Ebba Hård af Segerstad 
  

ebbahardafsegerstad@ei.se 

Uddevalla kommun 

 
Kommunen@uddevalla.se 

 
 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en Luftledning från Skogen till Kolhättan i Uddevalla kommun i 

Västra Götalands län. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och 

konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen 

ska få fortsatt tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön 

och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208). Vi behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå 

• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga 

• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning. 

Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2020-102295. 

Vi vill ha ert yttrande senast den 24 september 2021. Skicka ert yttrande till Ei 

genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 

2020-102295 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte 

skicka originalet per post. 

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

Ebba Hård af Segerstad 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-09-07 Dnr KS 2020/00718 

  
 

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

 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 
Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras på grund av nya löneavtal samt 
fördelning av extra generella statsbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 
överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 20 503 tkr för ökade personalkostnader till 
följd av nya löneavtal för 2021, 
 
att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag om 1 399 tkr avs. extra 
statsbidrag till skolan, 
 
att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 170 tkr avs. insatser för våldsutövare,  
 
att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Löneavtal 2021 
Löneavtalen för lärarna är färdigförhandlade för 2021. Avtalen gäller från 2021-04-01 
och personalen har fått ny lön under sommaren. Avtalet innehåller dels en nivåhöjning 
och dels en engångsersättning. Nämndernas kommunbidrag föreslås utökas med 19 003 
tkr för att kompensera för de ökade kostnaderna, vilket finansieras av pris- och 
lönereserven.  
 
Löneökningarna har effekt på kostnaden för ökning av de intjänade semesterdagarna 
som nämnderna har. Tidigare års semesterlöneskuld har räknats upp med motsvarade 
%-sats som samtliga löneavtal gett. Nämndernas kommunbidrag ökar med 1 444 tkr för 
att kompensera för de ökade kostnaderna. 
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Personal inom socialtjänsten har erhållit en arbetsmiljökompensation som ett 
engångsbelopp under sommaren. Eftersom socialtjänsten har ett starkt positivt resultat 
för året, föreslås att nämnden själv svarar för merkostnaden för arbetsmiljö-
kompensationen. Kostnaden uppgår till 6,9 mkr. 
 
Löneökningarna för den skattefinansierade verksamheten blev genomsnittligt 2,28 % för 
2021 exkl. engångsersättningar. Helårseffekten för 2021 blev 66,2 mkr.  

 
Extra statsbidrag - skolmiljard 
Regeringen har tidigare beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard 
kronor 2021. Under sommaren har stödet utökats med ytterligare 250 mkr. Syftet med 
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  
 
Uddevalla har tidigare erhållit 5 575 tkr. Nu tillkommer ytterligare 1 399 tkr, vilket 
överförs till barn-och utbildningsnämnden som ett extra kommunbidrag.   
 
Extra statsbidrag – insatser för våldsutövare 
Från 1 augusti 2021 ska socialnämnden verka för att den som utsätter eller har utsatt en 
närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Kommunerna erhåller 
ett utökat generellt statsbidrag om 3 kr per invånare för 2021, vilket ger 170 tkr för 
Uddevalla. Beloppet överförs till socialnämnden som ett extra kommunbidrag. 
 
Fördelning per nämnd framgår av nedanstående tabell. 
 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Kommunbidragsjusteringar 2021, belopp i tkr

Nämnd
Ingående 

kommunbidrag
Nya 

löneavtal Skolmiljard
Insatser för 

våldsutövare
Utgående 

kommunbidrag
Kommunfullmäktige 11 937 35 11 972
Kommunstyrelsen 371 061 143 371 204
Barn och utbildningsnämnden 1 558 574 19 089 1 399 1 579 062
Socialnämnden 1 428 430 659 170 1 429 089
Samhällsbyggnadsnämnden 113 009 296 113 305
Kultur och fritidsnämnden 148 879 281 149 160
Valnämnden 100 100
Summa nämnder/styrelse 3 631 990 20 503 3 653 892
Pris- och lönereserv 23 676 -20 503 3 173
Riktade statsbidrag tillskott 25 -1 399 -170 -1 544
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 
Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 
Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras på grund av nya löneavtal samt 
fördelning av extra generella statsbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 
överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 32 664 tkr för ökade personalkostnader till 
följd av nya löneavtal för 2020, 
 
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 20 100 tkr för ökade personalkostnader till 
följd av nya löneavtal för 2021, 
 
att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 340 tkr avs. insatser för våldsutövare,  
 
att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Löneavtal 2020 och 2021 
Kompensation för löneökningar sker enligt principen att nämnderna ska ha 
kommunbidrag för 2021 års gällande löner vid ingången av 2022. 
 
Löneavtalen 2020 för Vision, SSR och Kommunal förhandlades sent på året och har 
inte medräknats vid omräkningen till löpande pris för 2022. Helårseffekten är 32 664 tkr 
och finansieras ur pris- och lönereserven. 
 
Samtliga löneavtal 2021, förutom lärarnas, har kompenserats vid tidigare omräkning till 
löpande pris. Lärarnas avtalsområde är nu färdigförhandlat vilket medför att nämnderna 
kompenseras för de ökade kostnaderna. Helårseffekten är 20 100 tkr och finansieras ur 
pris- och lönereserven. 
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Medel för 2022 års löneökningar kvarstår i pris- och lönereserven till dess 
förhandlingarna är klara. Den kvarstående reserven bedöms vara tillräcklig för att 
finansiera 2022 års löneökningar.  
 
Extra statsbidrag – insatser för våldsutövare 
Från 1 augusti 2021 ska socialnämnden verka för att den som utsätter eller har utsatt en 
närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Kommunerna erhåller 
ett utökat generellt statsbidrag om 6 kr per invånare för 2022, vilket ger 340 tkr för 
Uddevalla. Beloppet överförs till socialnämnden som ett extra kommunbidrag. 
 
Fördelning per nämnd framgår av nedanstående tabell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 

Kommunbidragsjusteringar 2022, belopp i tkr

Nämnd
Ingående 

kommunbidrag
Löneavtal 

2020
Löneavtal 

2021
Insatser för 

våldsutövare
Utgående 

kommunbidrag
Kommunfullmäktige 12 000 101 43 12 144
Kommunstyrelsen 390 400 2 000 187 392 587
Barn och utbildningsnämnden 1 566 600 5 518 19 418 1 591 536
Socialnämnden 1 428 500 22 605 46 340 1 451 491
Samhällsbyggnadsnämnden 118 500 1 364 59 119 923
Kultur och fritidsnämnden 149 300 1 076 347 150 723
Valnämnden 1 600 1 600
Summa nämnder/styrelse 3 666 900 32 664 20 100 3 720 004
Riktade statsbidrag 4 000 -340 3 660
Pris- och lönereserv 101 400 -32 664 -20 100 48 636



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 
protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 
 
2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2021/00383  

Skoltrafik i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 
och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 
kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 
aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 
grundskolans elever (stängd skoltrafik). 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till Västtrafiks 
erbjudande om att utföra upphandlingen av skoltrafik. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-08-17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,  2021-07-23 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 
Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-
26. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västtrafik AB. 
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Handläggare 
Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Skoltrafik i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 
och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 
kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 
aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 
grundskolans elever (stängd skoltrafik). 
 
Västtrafik har tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av skoltrafiken i 
Uddevalla som underlag för kommunens beslut. Öppen skoltrafik ger alla resenärs-
grupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks reseplanerare. 
Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och trafiken är inte 
sökbar hos Västtrafik. När den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom 
ramen för samma trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare 
används i bägge trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon 
som idag används i skoltrafiken. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 
gymnasieelever och utan öppen skoltrafik måste dessa elever finna andra sätt att 
transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 
kollektivtrafikstråken.  
 
Skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter och nämnden har lämnats 
tillfälle att yttra sig men beslutade 2021-06-11 att avstå från att lämna synpunkter till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att öppen skoltrafik i Västtrafiks regi innebär den 
mest fördelaktiga lösningen för kommunen med avseende på resenärsnytta och den 
praktiska hanteringen av skolskjutsfrågan. Trafikupphandlingar förutsätter hög 
beställarkompetens. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 
ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 
Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 
Västtrafik den enda möjligheten.  

Beslutsunderlag 
Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-23. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 

mailto:sven.andersson@uddevalla.se
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att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik upphandlar skoltrafik för 
kommunens räkning i förestående upphandling med trafikstart 2024 samt  
 
att skoltrafiken i Uddevalla kommun ska hållas öppen för allmänresenärer.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt skollagen (SFS 2010:800), om det behövs, ombesörja kostnadsfri 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För elever i 
gymnasieskolan finns inte någon rätt till skolskjuts, men kommunen ska upp till en viss 
nivå stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om 
färdvägen är minst sex kilometer. Kommunen tillhandahåller därför, då det är aktuellt, 
skolkort även till gymnasieelever.   
 
Kommunen har sedan 1994 ombesörjt skolskjuts för sina elever i Västtrafiks (tidigare 
Bohustrafikens) regi. Skoltrafiken har upphandlats och utförts av Västtrafik och därmed 
också samordnats med den allmänna linjetrafiken. Överenskommelsen med Västtrafik 
har också inneburit att skoltrafiken hållits öppen för allmänheten vilket skapat ett bättre 
trafikutbud på landsbygd än vad som annars varit fallet. Ambitionen med samordnad 
skoltrafik har redan från början varit att genom effektivisering och samordning minska 
kommunens kostnader. 
 
Dagens öppna skoltrafik innebär att trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet men att 
alla som har ett giltigt Västtrafik färdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats 
skolskjuts får skolkort som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 
 
Ny upphandling 
Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut juni 2024 
och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 
kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 
aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 
grundskolans elever (stängd skoltrafik). Trafikavtal i Västtrafik ingås med stöd av LUF 
(Lagen om försörjningstjänster) och omfattar normalt tio år. Svar ska lämnas senast den 
1 september 2021.  
 
Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska upphandla skoltrafiken, kommer ett 
förstudiearbete att fortgå under hösten för att ta fram trafikeringslösningar utifrån de 
krav eller förändringar som kommunen vill göra i skoltrafiken tillsammans med förslag 
om fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och målsättningar om drivmedel osv. 
Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår också en förstudie för den allmänna 
kollektivtrafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnas då det finns beroenden 
och kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas. 
Samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafik vid årsskiftet 2021/2022. 
 
Förstudie skoltrafik 
Västtrafiks upphandling aktualiserar frågan på vilket sätt kommunen vill lösa sin 
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skolskjuts. Västtrafik har därför tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av 
skoltrafiken i Uddevalla som underlag för kommunens beslut (bilaga Förstudierapport). 
Förstudien ger en bild över hur skoltrafiken organiseras och hur denna fungerar idag 
och vilka alternativ eller andra typer av skoltrafik som kan bedrivas. Alternativskiljande 
är om trafiken ska vara öppen eller stängd för allmänheten. Öppen skoltrafik ger alla 
resenärsgrupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks 
reseplanerare. Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och 
trafiken är inte sökbar hos Västtrafik. Separat (stängd) skolskjuts kan utföras med 
enklare fordon och med större flexibilitet i förhållande till skolverksamheten men har 
ingen koppling till den allmänna kollektivtrafiken i övrigt. 
 
Enligt förstudien finns ekonomiska fördelar med samordnad och öppen skoltrafik. När 
den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom ramen för samma 
trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare användas i bägge 
trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon som idag används 
i skoltrafiken. Samordning innebär dock en begränsning i trafikens flexibilitet och att 
skoltrafiken måste planeras med längre framförhållning. Större förändringar i 
skoltrafiken på grund av ändrade undervisningstider, upptagningsområden osv. sker 
dock i praktiken relativt sällan.  
 
Barn och utbildningsnämnden 
Ansvaret för skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter. Nämnden ska 
enligt kommunens reglemente utföra uppgifter kopplat till vad skollagen föreskriver om 
kommunernas ansvar på detta område. Nämnden har därför lämnats tillfälle att yttra sig 
över skoltrafiken. Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2021-06-11 att avstå 
från att lämna synpunkter till kommunstyrelsen om huruvida Västtrafik ska ges i 
uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun. Nämnden har inte heller 
uttalat sig i frågan om skoltrafiken ska vara öppen eller stängd eller om det finns 
verksamhetsmässiga faktorer att ta hänsyn till vid valet av skoltrafik. Typen av 
skoltrafik påverkar som förstudierapporten beskriver trafikens flexibilitet, kostnader, 
fordonstyper, planeringsansvar osv. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock 
medverkat i förstudien av skoltrafiken varför verksamhetssynpunkter som framkommit 
under utredningen har belysts i rapporten.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i andra sammanhang och vid andra tidpunkter 
framfört synpunkter på skoltrafikens höga kostnader och avsaknaden av samordning 
med annan kollektivtrafik. Av förstudien om skolstrafiken i Uddevalla framgår dock 
tydligt att trafiktyperna är väl samordnade och att kommunen på grund av detta också 
har ekonomiska fördelar av denna samordning. Kommunen betalar inte för alla fordon 
och all förartid som skoltrafiken genererar. Skoltrafikens kostnader måste därför ställas i 
relation till vad kommunen köper, dvs trafikens omfattning och värderas utifrån vad 
kommunen får, dvs den nytta för olika resenärsgrupper som uppnås. Utredningen visar 
att dagens öppna skoltrafik förutom för grundskoleeleverna är till mycket stor nytta för 
framför allt gymnasieeleverna. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 
gymnasieelever och utan denna möjlighet måste dessa elever finna andra sätt att 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(5) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00341 

  
 

 

 

transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 
kollektivtrafikstråken.  
 
Alternativet stängd skoltrafik (skolskjuts) i kommunal regi innebär att trafiken separeras 
från den allmänna kollektivtrafiken. Skoltrafiken har då sina egna fordon och förare och 
ingen samordning/samnyttjande kan ske med kollektivtrafiken hos Västtrafik. För att 
minska skolskjutskostnaderna måste då skolornas ramtider förändras avsevärt för att 
fordonsbehovet ska kunna minskas och därmed sänka transportkostnaderna på ett 
avgörande sätt. Skoltrafikens kostnader påverkas främst av hur skolornas verksamhet 
organiseras vilket barn- och utbildningsnämnden bestämmer. Att överföra ansvaret för 
skolskjuts till annan part som saknar inflytande över skolverksamhetens planering och 
organisering innebär ingen garanti för fördelaktigare skolskjutskostnader. Det bör dock 
framhållas att kommunen ur ett kommunekonomiskt perspektiv bör värdera även 
skolskjutskostnader vid planering nya bostäder. Bostäder med tillgång till befintlig 
kollektivtrafik minskar kommunens kostnader medan en spridd bebyggelse utanför 
kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja och finansiera skolskjuts. 
Kommunens förprövning i samband med planbesked ger idag möjlighet att beskriva 
effekter av framtida bebyggelse på en rad olika områden.   
 
Även om skoltrafikens kostnader i hög grad kan kopplas till skolverksamhetens 
organisering ska en effektivisering av skoltrafiken inte uteslutas. Tackar kommunen ja 
till upphandling i Västtrafiks regi kommer trafikplanering för skoltrafiken att fortsätta 
under hösten 2021 innan förfrågningsunderlaget lämnas ut. Skoltrafik är dock i grunden 
ett kommunalt ansvar varför ansvaret för regelrätta linjeutredningar eller liknande inte 
ingår i Västtrafiks uppgifter. Det är kommunen som beställer sin skoltrafik vare sig 
trafiken upphandlas av kommunen själv eller genom Västtrafik. Västtrafiks uppdrag för 
den allmänna kollektivtrafiken grundas i kollektivtrafiknämndens (Västra Götalands-
regionens) trafikförsörjningsprogram och övriga regionala strategier. Regionens ansvar 
är att upprätthålla allmän kollektivtrafik i de regionalt prioriterade stråken och mellan 
tätorter och kommunhuvudorter vilket definieras i Trafikförsörjningsprogrammet 
respektive Landsbygdsutredningen.   
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontorets bedömning av skoltrafiken grundar sig på vad som 
framkommit i förstudien och i viss mån på iakttagelser av verksamhetens utförande 
sedan 1994. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 
ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 
Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 
Västtrafik den enda möjligheten.  
 
Erfarenheten från tidigare upphandlingsperioder är i huvudsak goda och skoltrafiken har 
genomförts i en anda av att få denna att fungera så väl som möjligt. Ett av skälen kan 
vara att trafiken utförts av Uddevalla Omnibus med god lokal förankring och att bolaget 
också haft till uppgift att sköta lokaltrafiken i övrigt inom kommunen. Betydelsen av 
skoltrafik och lokal allmän kollektivtrafik i samma trafikavtal förefaller vara av mycket 
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stor betydelse vilket talar för att trafiken bör upphandlas genom Västtrafik så att samma 
trafikoperatör tilldelas trafikuppdragen.  
 
Alternativet kommunal upphandling av skolskjuts innebär att kommunen på egen hand 
upphandlar skolskjuts inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för perioder om 
högst fyra år i taget. Egen upphandling av trafiktjänster förutsätter hög beställar-
kompetens. Kommunledningskontoret bedömer att denna kompetens f.n. saknas inom 
kommunen.  
 
Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) innebär att det ska finna en 
kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Västra Götaland har detta ansvar lämnats till 
regionen sedan 2012. I avtalet är regionen och kommunerna överens om att verka för en 
samordning av bl.a. skolskjuts med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnads-
effektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare.  
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att fortsatt öppen skoltrafik är viktig för 
gymnasieeleverna och till viss del för allmänheten i kommunens landsbygd. 
Samordning av skoltrafik med den allmänna kollektivtrafiken minskar fordonsbehovet 
vilket talar för samordnad upphandling av bägge trafiktyperna i Västtrafiks regi. 
Kommunen saknar för närvarande egen upphandlingskompetens på detta område och 
stängd skoltrafik ställer stora krav på organisering av skolverksamheten för att uppnå 
större ekonomiska effekter på transportkostnaderna. Vid upphandling i Västtrafiks regi 
svarar Västtrafik för kostnaden för förstudie och upphandling. 
 
Effektivisering av skoltrafiken kan främst ske genom fortsatt engagemang från 
verksamhetsansvarig nämnd och behovet av skoltrafik överhuvudtaget kan långsiktigt 
påverkas med en genomtänkt samhällsplanering. Det är i övrigt positivt att kommunen 
fortsätter att stödja inriktning och ambitioner i överenskommelsen med Västra 
Götalandsregionen och länets övriga kommuner.   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Västtrafik AB 
Barn- och utbildningsnämnden 
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1 Bakgrund 
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun har tidigare 
ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och 
kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och 
färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar 
och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att 
Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att 
upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.  
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den 
allmänna busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och 
behöver därför handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 
upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 
upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 
in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 
upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 
kommunen behöver de få beslut om det senast 1 september 2021.  
Som ett underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om kommunen vill 
uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så fall vilken typ av 
skoltrafik, har denna rapport arbetats fram tillsammans av tjänstemän hos 
kommunen och Västtrafik.  
Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska handla upp skoltrafiken åt dem 
kommer förstudiearbetet att fortgå under hösten med att ta fram 
trafikeringslösningar utifrån de förändringar som kommunen vill göra i 
skoltrafiken samt förslag till fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och 
målsättningar om drivmedel.  
Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna 
trafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnats då det finns beroenden och 
kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, 
och där förändringar i en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även 
i den andra trafiken.  
Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom 
ramen för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där 
samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till 
årsskiftet 2020/2021.  
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 1 
september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 
följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller 

’stängd’? 
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1.1  Definitioner och ansvar 

1.1.1 Samordning allmän trafik och skoltrafik 
Västra Götalandsregionen har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i regionen 
och det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens utveckling. Skolskjuts för 
grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns dock 
målsättningar och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och 
skolskjuts för att eftersträva:  
- ökad tillgänglighet för regionens invånare, främst på landsbygden 
- minskad miljöpåverkan där skoltrafik och allmänna linjer trafikerar parallellt 
- en mer samhällsekonomisk trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer 
etc.  
Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kollektivtrafik mellan tätort och 
kommunhuvudort samt i de regionalt prioriterade stråken, vilket definieras i 
Trafikförsörjningsprogrammet respektive Landsbygdsutredningen.  
I kartan nedan visas vilka relationer som regionen ska ta ansvar för inom 
Uddevalla kommun, vilken funktion trafiken ska ha samt vilket minsta utbud som 
ska erbjudas. Det finns dock flera sätt att uppfylla funktionen på och det innebär 
inte alltid att det erbjuds en direktförbindelse i den utpekade relationen. Det kan 
även finnas kollektivtrafikförbindelser i andra relationer eller ett högre utbud om 
det finns ett större resandeunderlag och efterfrågan på resor.  

 
Relationer och tillhörande grundutbud som Västra Götalandsregionen har ansvar för enligt 
Trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen 
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Den allmänna kollektivtrafiken kan och bör anpassas efter grundskolebehov i de 
fall det kan ske utan negativa konsekvenser för allmänresenärernas behov, eller 
där det finns motsättningar mellan en skolanpassning och andra funktioner som 
den allmänna kollektivtrafiken behöver uppfylla. Det bör dock påpekas att i den 
allmänna kollektivtrafiken kan krav inte ställas på sittplats, bälten osv då 
skolelever i denna trafik likställs med vilken resenär som helst.  
I de relationer där kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafiken 
kan transportbehoven samordnas. Detta innebär ofta en samhällsekonomisk 
fördelaktig lösning, dels eftersom skolelevernas resor ger ett utökat underlag för 
den allmänna kollektivtrafiken, dels för att kommunens kostnad för skolskjuts kan 
minskas. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan ovanstående vara en god 
anledning till att detta beaktas vid bland annat utbyggnadsplanering, då en spridd 
bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja 
och finansiera skolskjuts.  
På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 
kollektivtrafikstråken saknas det generellt allmän kollektivtrafik förutom 
Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven för 
grundskoleelever med skoltrafik. Samordning och erbjudande om fler 
kollektivtrafikförbindelser för kommuninvånarna kan dock ske på dessa platser 
om även allmänheten tillåts resa med skoltrafiken – för att kunna göra detta 
behöver denna då upphandlas genom Västtrafik som öppen skoltrafik.  
Kommunen ska enligt skollagen tillhandahålla skolskjuts för grundskolans elever. 
Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn 
ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev 
eller annan särskild omständighet. Utifrån det kan det vara så att den allmänna 
kollektivtrafiken inte alltid är lämplig som skolskjuts. 
Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska enligt lag stå för 
kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen 
är minst sex kilometer. 

1.1.2 Olika typer av skoltrafik 
Om/när den allmänna trafiken inte kan tillgodose skolresebehovet behöver 
kommunen ansvara för att skolskjutsar/skollinjer upprättas. Kommunen kan 
antingen välja att handla upp trafiken själv eller ge Västtrafik i uppdrag att göra 
det. Om Västtrafik handlar upp trafiken kan den vara antingen ”stängd” eller 
”öppen” för allmänresenärer, vilket kommunen tar beslut om. 
 

1. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad 
för elever och endast öppen för elever. 
 

2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. 
Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever. 
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3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, 
men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. 
Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 
 

4. Som alternativ eller komplement kan kommunen dessutom ingå avtal med 
Västtrafik om att tillhandahålla skolkort som eleverna får använda för 
resor med det allmänna linjenätet. Gäller när kommunen anser att elever 
bor för långt från skola för att kunna gå eller cykla men att det finns 
allmän kollektivtrafik att hänvisa till, men ej specifik skollinje.  Här gäller 
då Västtrafiks allmänna resevillkor. 

 

1.2  Öppen kontra stängd skoltrafik 
Den viktigaste frågan för kommunen att ställa sig gällande om att ha ett öppet 
skollinjenät eller stängd skolskjuts är vad kommunen prioriterar.  
Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 
transporter som skoltrafiken utgör även för andra kommuninvånare så är öppna 
skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 
Västtrafiks reseplanerare. Förändringar sker för öppen skollinjetrafik främst i 
samband med Västtrafiks ordinarie tidtabellsskiften, dvs i juni, augusti och 
december. Detta beror på att fordon och linjer samplaneras med den allmänna 
trafiken, varför förändringar av skollinjerna kan påverkan även de allmänna 
linjerna. Finns det från kommunens sida önskemål om förändringar mellan de 
ordinarie tidtabellsskiftena och det är praktiskt genomförbart försöker dock 
Västtrafik att tillgodose det.  
Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken ska kunna anpassas utifrån 
skolresebehovet och snabbare kunna göra förändringar efter ändrade behov är 
stängd skoltrafik att föredra. Då kan skoltrafiken köras i separata omlopp som inte 
påverkar den allmänna trafiken och därmed snabbare anpassas efter förändrade 
behov som utökade ramtider osv. Ledtiderna är kortare för förändringar än för 
motsvarade öppna skollinjer och förändringar kan göras mer löpande. Dock 
behövs det ändå vanligtvis några veckors framförhållning för att trafikföretagen 
ska kunna ta fram nya förarscheman, planera om trafiken med mera. 
Nedan finns en sammanställning och en jämförelse mellan öppen och stängd 
skoltrafik 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

RE
SE

NÄ
RS

PE
RP

EK
TI

VE
T 

Målgrupp Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Vilka får resa med Endast öppen för elever som beviljats 
skolskjuts. 

Alla som har ett giltigt Västtrafikfärdbevis. Elever 
som beviljats skolskjuts behöver skolkort. 

Landsbygdsutredningen Påverkar inte möjlighet till tex Närtrafik 

Påverkar inte möjligheten till tex Närtrafik. 
Eftersom tillgång till Närtrafik utgår ifrån ett "året 
runtutbud" av linjetrafik bör öppna skollinjer inte 
innebära att områden blir "vita" i 
närtrafikkartorna till följd av att trafiken öppnats 
upp för allmänheten.  

Tillgänglighet Påverkar inte tillgängligheten. 

Skapar (fler) resmöjligheter främst på 
landsbygden för de som inte bor längsmed det 
allmänna linjenätet, men längsmed skollinjenätet. 

Alla skolskjutsberättigade elever får dessutom ett 
skolkort som innebär att de kan välja att resa i 
hela det öppna linjenätet i kommunen/taxezonen. 

Resevillkor - Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

Övrigt   Tidtabeller och var bussen är blir sökbar i 
reseplaneraren. 

 
 
  



 8 (17) 

 

    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
EK

ON
OM

I 

Förstudie- och 
upphandlingskostnad 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien. 
Självkostnadspris för upphandlingen. 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien 
och upphandlingen. 

Övriga kostnader 

Direkta trafikkostnader baserat på genomförda 
uppdragskilometer och -timmar. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på för 
närvarande 75 tkr/år. 

Kommunen betalar de direkta kostnaderna, 
där intäkter från skolkort och 
allmänresenärer dras av. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på 
för närvarande 75 tkr/år. 

SA
M

VE
RK

AN
 

Med trafikföretag 
Kommunen ansvarar för dialog, 
leveransuppföljning, planeringsförutsättningar 
och planering av trafiken. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Kommunen ansvarar för att trafikföretaget 
får rätt planeringsförutsättningar inför varje 
nytt trafikår. 

Med Västtrafik 
Förändringar av trafiken ska kommuniceras till 
Västtrafik för justering av beställningar och 
ekonomisk ersättning. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Västtrafik behöver involveras i samtliga 
beslut om förändringar. 

FO
RD

ON
 

Standard och 
utrustning 

Krav på fordon beslutas tillsammans under 
Upphandlingsprojektet, men Västtrafik har ett 
antal obligatoriska krav främst kopplat till 
trafiksäkerhet som måste följas. 

Krav enligt Västtrafiks standardkrav för 
linjebussar, tex 

- krav på låggolv och övriga 
tillgänglighetskrav 

- krav på Västtrafikdesign 

- krav på betal- och realtidssystem 

- kundräkningssystem 
 
Västtrafik tillhandahåller kostnadsfritt den 
IT-utrustning som krävs i fordonen för att de 
ska kunna nyttjas i linjetrafik.  

Miljökrav 

Euro 5-motorer eller bättre (rek) 
Enligt Västtrafiks miljöplan. Inriktningen för 
drivmedel är i urvalsordning: 
1-Biogas 
2-Eldrift 
3-Biodiesel 
4-Reduktionspliktig diesel. 

Om inte biogas eller eldrift önskas 
rekommenderas biodiesel och som lägstanivå 
reduktionspliktig diesel. 

Ålderskrav och 
fordonsreserv 

Max 13,0 år (rek) 

Enligt Västtrafiks standardkrav Inget krav på medelålder (rek) 
 
Krav på minst 10% fordonsreserv (rek) 
 

Samnyttjande Fordon som inte följer Västtrafik standard kan 
inte samnyttjas med den allmänna trafiken. 

Fordon som följer Västtrafiks standard kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
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SM
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LIG
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Trafikering och 
trafikeringsvolymer Kommunen bestämmer. Kommunen bestämmer. 

Förändringar 

Så snart som möjligt, utifrån trafikföretags 
möjlighet att lösa ändringen. 

Ändringar i linjesträckning bör primärt 
endast ske i samband med tidtabellsskiften 

Vid samordning med allmän trafik kan ändringen 
ta längre tid. 

Kommunen kan därmed under en viss period 
tex behöva lösa nyinflyttades resbehov med 
skoltaxi. 

Merutnyttjande av 
fordon 

Möjligt för tex skolaktiviteter. Styrs främst av 
förarnas arbetstider enl. kollektivavtal. 

Det finns begränsade möjligheter till 
merutnyttjande av fordon och förare då de i 
vissa fall används till annan linjetrafik. 

Resenärer och sittplats 
Kommunen bestämmer vilka som får åka med 
och har möjlighet att garantera sittplats för alla 
elever. 

Inte möjlighet att prioritera skolbarn, neka 
allmänresenärer att resa med eller garantera 
sittplats. 

 

1.2.1 Fordon- och miljökrav 
Om kommunen väljer att handla upp skoltrafiken själv väjer kommunen själv 
vilka fordons- och miljökrav som ska ställa i upphandlingen.  
Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad stängd skoltrafik 
ska kommunen tillsammans med Västtrafik bestämma vilka fordon- och miljökrav 
som ska ställas, se tabellen ovan. 
Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad öppen skoltrafik 
kommer Västtrafiks standardkrav för linjebussar i allmän kollektivtrafik att följas. 
Enligt Västtrafiks miljö och klimatstrategi, som följer Västra Götalandsregionens 
Miljö- och klimatmål, bör de fordon som trafikerar öppna skollinjer i första hand 
drivas med biogas. Där det inte är möjligt, till exempel på grund av behov av 
mindre fordonstyper som inte finns med biogasdrift på marknaden, bör bränslet i 
första hand vara biodrivmedel och om så ej är möjligt reduktionspliktig diesel. I 
enstaka fall kan det även bli aktuellt med el om linjerna kör korta sträckor och i 
anslutning till andra linjer som drivs med el. 
Öppen skoltrafik på linjer som av infrastrukturella skäl eller beräknat 
resandeunderlag upphandlas för att köras med små fordon av klass B innebär en 
risk utifrån att kapaciteten är begränsad då denna fordonstyp inte tillåter ståenden. 
För dessa linjer behöver det finnas visst kapacitetsutrymme kvar för att kunna 
hantera eventuella allmänresenärer. Som alternativ finns även mindre fordon av 
klass II som får ta stående passagerare. 
Västtrafik kommer kunna ta beslut om vilka fordonstyper och därmed även vilka 
drivmedel som ska kravställas först efter att trafikeringsupplägg med tillhörande 
kapacitetsbehov har beslutats. Arbete med detta kommer att pågå under hösten 
2021 om kommunen ger Västtrafik upphandlingsuppdrag. 
Se även bilaga som redovisar fordonskrav för skoltrafik samt fordonskartor som 
visar vilka fordonstyper som kan väljas om Västtrafik handlar upp skoltrafiken. 



 10 (17) 

 

1.2.2 Egna eller gemensamma trafikavtal 
Om en upphandling omfattar linje- och/eller öppen skoltrafik ska LUF (Lag 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna) tillämpas då tjänsten 
tillhandahålls till allmänheten. 
Om skoltrafik handlas upp avskild från annan linjetrafik och endast omfattar 
skolelever (s.k. stängd) tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska 
därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling).  
Om en upphandling omfattar linjetrafik och stängd skoltrafik, det vill säga ett 
blandat kontrakt som avser flera olika slag, ska upphandlingen genomföras i 
enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet. 
Om linjetrafiken kan anses utgöra den huvudsakliga delen av trafiken ska LUF 
tillämpas. På motsvarande sätt ska LOU tillämpas om skoltrafiken utgör den 
huvudsakliga delen av trafiken. 
LUF har ett mer flexibelt regelverk än LOU. Till exempel skiljer sig avtalstiden åt 
där LUF tillåter längre avtalstider än LOU som endast tillåter fyraåriga avtal. 
Kortare avtalstider innebär till exempel kortare avskrivningstider och därmed 
ökade årliga kostnader för fordon. 
Västtrafik handlar vanligtvis upp kollektivtrafik enligt LUF då de tillhandahåller 
en transporttjänst för allmänheten.  

2 Dagens skoltrafik 
Uddevalla kommun har idag så kallad öppen skollinjetrafik, vilket innebär att 
trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet, men att alla som har ett giltigt 
Västtrafiksfärdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats skolskjuts får 
skolkort, som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 
Skoltrafiken har varit samordnad med den allmänna linjetrafiken sedan 1994. 
Ambitionen har redan från början varit att genom effektivisering och samordning 
minska kommunens kostnader. 

2.1.1 Trafikbeskrivning 
Inom Uddevalla kommun finns det idag 24 skollinjer som i första hand 
säkerställer behovet av resor för kommunens grundskoleelever. Skollinjenätet 
kompletterar idag linjenätet för den allmänna kollektivtrafiken. De sträckor där 
näten överlappar varandra, så kallade parallellkörning, är få och kan motiveras 
främst utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektivet för de yngre skolbarnen.    
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Dagens skollinjenät i Uddevalla kommun som trafikeras av Västtrafik. 

 
Linjerna baserar sig på skolornas resandebehov utifrån var eleverna bor, vilka 
skolor eleverna skall till och utifrån skolornas start- och sluttider. 
Skoltrafiken i Uddevalla kommun är idag samplanerad med den allmänna trafiken 
i kommunen, vilket innebär att förare och fordon samnyttjas för att hålla nere 
kostnaderna för trafiken. 
 

2.1.2 Resandeuppföljning skoltrafik 
I Uddevalla är det främst linje 903, 910, 915 och 923 som har ett lite större antal 
allmänresor, men på i princip samtliga linjer finns det ett visst allmänresande med 
skollinjerna. Gymnasieresor är inräknade i ”andel med skolkort” då de inte kan 
särskiljas i statistiken då de reser med samma biljettyp som grundskoleeleverna. 
De allmänresor som genomförs kan vara av vuxna, men även dagliga skolresor av 
barn som inte är skolskjutsberättigade men där föräldrarna bekostar biljetten samt 
barn som följer med kompisar hem. 
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Resor med dagens skoltrafik. Andel skolkort omfattar så väl grundskole- som gymnasieelever då de inte går 
att särskilja i statistiken. 

I förstudien används 2019 års statistik då framför allt det allmänna resandet, men 
även till viss del skolresandet, kan ha påverkats av Coronapandemin.  
Resandestatistik visar att ca 90 % av resorna på 900-linjer utförs med skolbiljett. 
Avvikelser finns mellan olika linjer (se tabell ovan). Andelen gymnasieelever 
bland resenärer med skolbiljetter framgår inte av resandestatistiken eftersom 
grundskoleelever och gymnasieelever reser med samma färdbevis och därmed inte 
kan särskiljas i statistiken. Fördelningen av färdbevis mellan grundskola och 
gymnasium inom kommunen ser dock ut enligt följande: 
 

Antal elever* 
inkl friskola 
och särskola 

Antal 
elever 

Antal 
skolkort 

Antal utanför 
Uddevalla tätort 
(zon C) 

Antal inom 
Uddevalla tätort 
(Mini) 

Grundskola 6 917 1 668 1 300 368 
Gymnasium 2 006 950 600 350 
Summa: 8 923 2 618 1 900 718 

Data från BUO vt2021    * Redovisar endast elever bosatta i Uddevalla kommun 

 

Linjenummer Sträckning Resor 2019
Andel 

skolkort
Allmänresor 

/år
901 Dragsmark-Skår-Bokenäs skol 5 444 99% 70
902 Börsås-Finnsland-Berg-Bokenäs 12 909 98% 294
903 UA-Eriksberg-Bokenäs-Hällebäck 27 161 90% 2 694
904 Finnsland-Utby gård-Herrestad 3 472 98% 83
905 Dragsmark-Källeviken-Herrestad 12 574 96% 555
906 Havsten Båröd-Rotvik-Herrestad 16 427 95% 788
907 Sunningen-Herrestad 3 117 48% 1 619
908 Gunneröd-Skredsvik-UA 12 167 91% 1 114
909 Gunneröd-Skredsvik-Hogstorp 3 512 88% 429
910 UA-Hogane-Kåröd-Laneryr-UA 14 835 84% 2 398
911 Nordmanneröd-Fagerhu-LaneR-UA 12 082 93% 874
912 Lönnebergshage-LaneR-Uddevalla 8 846 94% 560
913 Fagerhult-LaneR-Gräskärr-UA 2 320 89% 251
914 Övre Bräcke-Katrinedal-UA 3 202 93% 231
915 Sillered-Stenshult-Råsseröd-UA 7 977 78% 1 718
916 Ljungski-Vägeryr-Forsh sk-UA 3 355 92% 285
917 Elversröd-Resteröd-Ljunsk-UA 11 555 89% 1 222
918 Ljungsk-Ranneberg-Forshälla-UA 19 705 94% 1 155
919 Sund-Ammenäs-Forshälla-UA 21 131 92% 1 609
920 Hälgån-Forshälla skola 6 650 95% 311
921 Hässelröd-Vassbovik-Forsh-UA 8 161 84% 1 346
922 Rörbäck 949 98% 23
923 Bokenäs-Hällebäck-UA 26 414 91% 2 405
925 Uddevalla-Forshälla-Ammenäs-Ljungskile 4 743 98% 114
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Gymnasieeleverna innehar totalt ca 36 % av skolkorten. 32 % av korten avser Zon 
C och 49 % av korten tätort. Ett antagande kommunen gör utifrån detta är att 
gymnasieeleverna svarar för minst en tredjedel av alla resor som utförs med 
skolkort på skollinjerna.  
900-linjerna är idag anpassade för att möjliggöra byten vid vissa knutpunkter. 
Några av linjerna går även vidare till gymnasieskolan. Med hänvisning till antalet 
skolkort bland gymnasieeleverna och linjenätets utformning kan fastslås att de 
öppna skollinjerna har en viktig betydelse för gymnasieelevernas resor.  
Kommunen köper för närvarande skolkort till skolkortberättigade elever som 
färdbevis på skollinjerna som idag bedrivs som öppen trafik. Skolkorten räknas 
dock som biljettintäkt på skollinjerna vilket innebär att kommunen inte har någon 
kostnad för dessa skolkort. Skolkortsintäkten på skollinjerna beräknas utifrån hur 
många skolkort kommunen ”tvingas” köpa ytterligare just för att skollinjerna är 
öppna och färdbevis krävs. Antalet skolkort som köps för användning på 
skollinjer beräknas för närvarande till 825 st/läsår. Det innebär att knappt 1 800 
skolkort används för resor med det allmänna linjenätet. 
Utifrån resandet på skollinjerna år 2019 har Västtrafik beräknat att antalet resor 
per dag uppgår till ca 1 400 resor (totalt, ej endast skolkort). Om det antas att det 
görs 2 resor per person och dag innebär det att ca 700 personer gör en tur- och 
returresa/dag på dessa linjer. Differensen mellan resande och beräknade intäkter 
för skolkort i linjenätet beror troligtvis på att elever som är beviljade skolkort inte 
reser varje dag bland annat på grund av sjukdom, ledigheter eller andra orsaker.    
Resorna på skollinjerna av allmänheten i övrigt utgör genomsnittligt ca 10 %. 
Dessa resor genomförs av vuxna samt grundskole- och gymnasieelever som inte 
är berättigade skolskjuts, utan betalar sin resa själva. Dessutom ingår i denna 
statistik de elever som inte har behov av skolskjuts varje dag och som därmed får 
ett kontoladdningskort istället för ett skolkort av kommunen. Antalet allmänresor 
varierar mellan skollinjerna och 6-7 av skollinjerna förefaller av störst intresse för 
allmänna resor. Biljettintäkter på skollinjerna från allmänheten är låga och utgör 
ca 1-2 % av de totala trafikkostnaderna. 
 

2.1.3 Fordon 
Skoltrafiken omfattar idag 26 ordinarie fordon, varav hälften samnyttjas med den 
allmänna kollektivtrafiken. Därutöver tillkommer reservfordon som även de 
samnyttjas med den allmänna trafiken.  
Samtliga fordon i avtalet uppfyller Västtrafiks standardkrav och är därmed 
möjliga att samnyttja mellan allmänna linjer och skollinjer. 
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I nuvarande avtal används för skoltrafik fordon av typen Landsbygd Normalbuss 
med låggolv (LN2L) med ca 40 sittplatser eller Landsbygd Boggibuss med 
låggolv (LB2L) med ca 50 sittplatser. Linje 920 går inte att vända vid Rörbäck 
med normalstora bussar då vändplatsen är för trång, varför linjen måste trafikeras 
med en mindre fordonstyp, Landsbygd Småbuss med låggolv (LS2L) som har ca 
20 sittplatser. Samtliga fordon drivs idag med biodiesel. 
 

      
Fordonstyp som används i nuvarande avtal. 

 

2.1.4 Nuvarande trafiks omfattning 
2020 års produktion för kommunens skollinjer 901-925,  

Produktion 2020 
20 097 turer 
481 782 km 
13 265 timmar 

 
Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning, vilket 
bland annat är kopplat till planerat bostadsbyggande. Omfattande 
bostadsbyggnation pågår och planeras fortsätta framför allt i kommunens södra 
delar (Fräknestranden och Ljungskile). Befolkningsökningen medför betydande 
elevökningar i främst Forshällaskolan (alt. nya Skärets skola) samt 
Ljungskileskolan. 
   

2.1.5 Övrig trafik som bekostas av kommunen 

2.1.5.1 Tillköp turer på linje 821 och 822 
Uddevalla kommun köper sedan augusti 2020 till trafik på linje 821 och 822 för 
att tillgodose de skolresbehov till Ljungskileskolan och Linnéaskolan som linjerna 
inte uppfyllde i berörda stråk. Tillköpet omfattar även kostnaden för ett 
tillkommande fordon.  
På linje 821 betalar kommunen för en justering av linjesträckningen.  
På linje 822 köper kommunen till fyra turer på hela eller delar av 
linjesträckningen. 
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2.1.5.2 Skoltaxi
Förutom skollinjerna köper kommunen även vid behov särskild skolskjuts – 
skoltaxi. Skälen till att elever i grundskolan har taxi kan vara permanenta 
funktionshinder, att allmänna kommunikationer saknas eller att tidtabeller inte på 
ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans start- och sluttider, 
trafikförhållanden eller andra särskilda skäl.  
Antal taxielever (ca):  
Grundskolan   111 st  
Grundsärskolan 71 st 
Gymnasiesärskolan 25 st 
Behovet av skoltaxi kan påverkas/minskas av skollinjernas linjesträckning. 
Skoltaxi ingår inte i den kommande upphandlingen av skoltrafiken, utan tillhör ett 
annat avtal.  
 

3 Vad är viktigt/alternativavgörande för 
kommunen? 

3.1  Synergier 
Skoltrafiken i Uddevalla är idag samplanerad med den allmänna trafiken. På så 
sätt har kostnaderna för trafiken kunnat hållas nere genom att fordon och förare 
har samnyttjats och därmed varit färre än om trafiken planerats var för sig. 
Idag används 26 fordon för att hantera skoltrafiken i Uddevalla. 13 av dessa 
används endast på skollinjer, medan 13 är samplanerade med den allmänna 
trafiken. Därutöver tillkommer fem reservfordon som också samnyttjas för 
skoltrafik och allmän trafik. Uddevalla kommun betalar idag en kostnad som 
motsvarar 20 fordon. 
Om kommunen väljer att handla upp trafiken själva behöver dessa skolturer brytas 
ut och trafikera i egna omlopp. Det kommer att innebära att det behövs fler fordon 
för att kunna bedriva trafiken om förutsättningar som ramtider med mera är de 
samma som idag, och därmed ökade fordonskostnader för kommunen (och 
Västtrafik). Dessutom kommer trafikeringskostnaderna att öka då förarna inte kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken och kommunen därmed får stå för hela 
förarnas inställelsetid på tre timmar, även om en förare endast kör en tur.  
Om kommunen väljer stängd skoltrafik som Västtrafik upphandlar åt kommunen 
kan det fortfarande finnas viss möjlighet till att samnyttja förare och fordon. De 
fordon som ska samnyttjas behöver då uppfylla Västtrafiks standard när det gäller 
tillgänglighet, drivmedel och utrustning samt att de fordon som inte är det endast 
får köra skollinjer. Fördelen med att vid stängd skoltrafik snabbare kunna 
genomföra förändringar minskar i så fall då skoltrafiken ändå behöver planeras 
ihop med den allmänna trafiken.  
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3.2  Fordon – skillnader i krav och pris 
Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling av 
skoltrafiken är det i grund och botten samma fordon som kan väljas och 
skillnaderna i pris är därmed inte så stora, se bilaga med fordonstyper. Det som 
främst skiljer fordonen åt och som därmed medför olika kostnader är val av 
bränsle samt krav på tillgänglighet med låggolv och rullstolsplats eller inte, vilket 
i sin tur innebär något färre sittplatser.  
Om kommunen väljer att handla upp skoltrafik i egen regi är det i stort samma 
typer av fordon som bussbolagen kommer att kunna välja mellan på marknaden 
och kostnaden bedöms därmed bli ungefär densamma som om Västtrafik 
upphandlar om nya fordon ska köpas in till avtalet.  
Där kommunen möjligen kan spara in kostnader genom att handla upp trafiken i 
egen regi är om kommunen väljer att ställa lägre krav på tillgänglighet, 
fordonsålder, miljö med mera. 

3.3  Flexibilitet att ändra trafiken under avtalstid 
Skoltrafikens anpassning till skolans verksamhet är generellt viktigt för 
kommunen/Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolans verksamhet förändras 
över tid och anpassningar av trafiken även inom avtalsperioderna måste därför 
vara möjlig.  
Verksamhetsförändringar genom det nya strukturförslaget inom grundskolan 
kommer att påverka skoltrafiken. Förändring av upptagningsområden kommer att 
påverka elevernas behov av resor och resmål. Förändrade timplaner som innebär 
att undervisningstimmar omfördelas mellan årskurser kan påverka ramtider och 
därmed skoltrafiken. Möjligheten till anpassning av skoltrafiken och dess 
omfattning måste vara möjlig inom avtalstiden. 

3.4  Resenärsperspektivet 
En fördel med om kommunen väljer att fortsätta med öppen skoltrafik är att den 
finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Där framgår information om 
avgångstider, förseningar, var bussen befinner sig med mera, vilket är till nytta för 
så väl barn och föräldrar när resor ska ske som för skolskjutshandläggare vid 
planering och analyser av trafiken. 
Gymnasieelever räknas som allmänresenärer då de inte omfattas av skollagens 
krav om skolskjuts. Gymnasieelever utgör en betydande resenärsgrupp i 
skollinjenätet i Uddevalla. Kommunen uppskattar att andelen gymnasieelever i 
skollinjenätet uppgår till ca en tredjedel av alla skolresor. Gymnasieeleverna är 
därför en viktig målgrupp för skollinjetrafiken och det öppna skollinjenätet tillför 
troligtvis en högre servicegrad gentemot gymnasieelever än vad som skulle kunna 
erbjudas om trafiken stängs för allmänresenärer. Antalet övriga allmänresenärer 
utgör omkring 10 % av resandet och som resandegrupp är dessa antal och 
andelsmässigt få, men troligtvis är det öppna skollinjenätet viktigt på individnivå.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 
På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 
kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen 
ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med 
allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. Dagens 
skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än 
grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att 
skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna 
på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för 
allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter 
skollinjerna erbjuder.  
Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna 
kollektivtrafiken behöver anskaffa ett mindre antal fordon än vad som skulle varit 
nödvändigt med separerad trafik. Kommunen betalar således inte för alla fordon 
som används i skoltrafiken. Även förarna samnyttjas för de olika trafikslagen 
vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal inte kan nyttjas för korta 
arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken 
måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska kostnaderna 
för skoltrafiken.  
När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF tillämpas vilket 
innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i kommunens 
regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 
skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 
tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad 
då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  
Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, 
föräldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var 
bussen befinner sig med mera.  
Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras 
snabbare och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med 
sina långa processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar 
osv. Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket 
kommer att påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner 
i årskurserna påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning 
och förändringar i skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och 
möjligheten till anpassning av skoltrafiken är därför betydelsefull.   
De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen 
upphandla öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre 
trafikeringskostnader samt den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna 
vilka utöver grundskolan och en mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun    

Sammanfattning 
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 
busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 
handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 
behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 
kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 
genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 
Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 
 
Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 
för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-
studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  
 
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 
upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 
möjlighet att lämna synpunkter.   
  
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 
Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 
huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 
busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 
handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 
behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 
kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 
genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 
Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 
 
Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 
för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga 
förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  
 
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 
upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 
möjlighet att lämna synpunkter. En förstudie har genomförts med deltagare från 
kommunledningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen samt Västtrafik. I 
förstudien lämnas en redogörelse över vilka alternativ som finns och dess konsekvenser.  
Sammanfattningsvis framförs följande i förstudien: På landsbygden utanför tätorterna 
och de regionalt prioriterade kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektiv-
trafik. Kommunen ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa 
inte kan ske med allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. 
Dagens skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än grund-
skolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att skoltrafiken 
i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna på skollinjerna) 
och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för allmänheten får dessa 
grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter skollinjerna erbjuder.  
Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna kollektivtrafiken. 
Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken behöver anskaffa 
ett mindre antal fordon än vad som skulle varit nödvändigt med separerad trafik. 
Kommunen betalar således inte för alla fordon som används i skoltrafiken. Även 
förarna samnyttjas för de olika trafikslagen vilket är fördelaktigt då förare enligt 
gällande avtal inte kan nyttjas för korta arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken 
och den allmänna kollektivtrafiken måste skolverksamhetens ramtider förändras 
radikalt för att minska kostnaderna för skoltrafiken.  
 
När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF (lag om upphandling 
inom försörjningssektorerna) tillämpas vilket innebär längre upphandlingstider (10 år). 
Upphandlas skoltrafiken i kommunens regi gäller LOU vilket innebär kortare 
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upphandlingstider (4 år). Vid stängd skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås 
och lägre krav kan ställas på tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella 
skillnaden är troligen begränsad då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder 
så stor variation.  
 
Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, för-
äldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var bussen 
befinner sig med mera.  
 
Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras snabbare 
och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med sina långa 
processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar osv. Kommunen 
har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket kommer att påverka 
skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner i årskurserna påverkar 
ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning och förändringar i skol-
trafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och möjligheten till anpassning av 
skoltrafiken är därför betydelsefull.   
 
De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen upphandla 
öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre trafikeringskostnader samt 
den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna vilka utöver grundskolan och en 
mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
 
Frågan huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla 
kommun är av principiell beskaffenhet och en övergripande kommunal angelägenhet.  
 
 
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 96 Dnr BUN 2021/00493  

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 
busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 
handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 
behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 
kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 
genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 
Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 
  
Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 
för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-
studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  
  
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 
upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 
möjlighet att lämna synpunkter.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 
Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 
huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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Pernilla Gustafsson 
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Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 
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Handläggare 
Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda de organisatoriska, 
ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 
organisation gällande samhällsbetalda resor 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de 
organisatoriska, ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 
organisation gällande samhällsbetalda resor i Uddevalla kommun samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att föreslå organisatoriska förändringar utifrån utredningens 
slutsatser. 
 
De samhällsbetalda resor kommunen ansvarar för omfattar huvudsakligen skolskjuts 
och färdtjänst jml Skollag och Lag om färdtjänst. Dessa resor har kommunen överlåtit 
till Västtrafik. Västtrafik samordnar färdtjänstresor med andra kommuners och 
regionens resor av liknande typ. Skoltrafiken samordnas med den allmänna kollektiv-
trafiken. Västtrafiks förstudie beskriver flera fördelar med en samordnad trafik som 
också hålls öppen för allmänheten. Detta ger gymnasieelever och boende på landsbygd 
tillgång till busstrafik och kommunen slipper betala för alla fordon och förare som 
skoltrafiken genererar.   
 
Kommunledningskontoret ser inga uppenbara fördelar med en samordnad organisation 
för kommunens samhällsbetalda resor, dvs färdtjänst och skolskjuts, och föreslår därför 
ingen förändring av nuvarande ansvar/organisation för dessa restyper. 
Kommunledningskontoret menar dock att det finns ekonomiska och servicemässiga 
fördelar med samordning av denna trafik genom ett fortsatt samarbete med Västtrafik.  
 
Önskar kommunstyrelsen skapa ett större fokus på frågor kring persontransporter kan 
ett råd för denna typ av frågor inrättas. Rådet kan kanalisera upplevda problem och 
skapa en ökad dialog mellan kommunens förvaltningar/verksamheter i frågor som rör 
persontransporter och bidra till ökad samsyn i frågor med koppling till 
samhällsplanering, miljö, infrastruktur osv.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09. 
Kommunledningskontorets rapport Samhällsbetalda resor i Uddevalla kommun. 
Västtrafiks förstudie – underlag för upphandling av skoltrafik 2021-05-26. 
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunledningskontorets rapport om samhällsbetalda resor i Uddevalla 
kommun. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Kommunledningskontoret 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 
 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 
0522-69 60 01 

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

 

Rapport Samhällsbetalda resor i Uddevalla Kommun 
 

Utredningsuppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de 
organisatoriska, ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 
organisation gällande samhällsbetalda resor i Uddevalla kommun samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att föreslå organisatoriska förändringar utifrån utredningens 
slutsatser. 
 
Bakgrunden till detta beslut är en hemställan från barn och utbildning att 
kommunstyrelsen ska initiera en utredning om hur ansvaret för samhällsbetalda resor 
ska vara organiserad i kommunen. Barn och utbildningsförvaltningen menar att en 
gemensam organisation skulle kunna innebära flera fördelar.   
 
Denna rapport avgränsar sig till frågan om organisation och ansvar för kommunens 
samhällsbetalda resor.  
 

Terminologi och förklaringar 
Begreppet samhällsbetalda resor är inte helt entydigt och omfattar olika restyper.  En 
generell förståelse för begreppet är resor som samhället genom lag föreskriver eller 
som samhället på frivillig väg tillhandahåller och bekostar för att ge god service till sina 
invånare. I kommunen dominerar två typer av samhällsbetalda resor nämligen 
skolskjuts och färdtjänst.  
 
Allmän kollektivtrafik tillhör inte de samhällsbetalda resorna eftersom kollektivtrafiken 
är öppen för alla resenärer och till övervägande del bekostas av dem som reser. 
Samhället stöttar dock kollektivtrafiken genom att täcka underskott i verksamheten 
därför att kollektivtrafikens samhällsnytta bedöms viktig. 

Skolskjuts 
Skolskjuts är ett kommunalt ansvar jml skollagen (2010:800). Kommunen ska 
ombesörja eller tillse att elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola får sina resor mellan bostad och skola tillgodosedda om avståndet är 
tillräckligt långt eller om skolvägen farlig el.likn.  

Färdtjänst 
Färdtjänst regleras i lag om Färdtjänst (1997:736) och är ett kommunalt ansvar. 
Färdtjänst är särskilt ordnade transporter för personer med särskilda behov, dvs. 
personer som inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är därför en 
del av kollektivtrafiken men samtidigt tvingande för kommunerna genom en särskild 
lag. Kommunen får ta ut en skälig avgift för färdtjänstresor.  
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Arbetsresor 
Arbetsresor regleras av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
och kan t.ex. avse resor till och från daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Socialtjänsten ombesörjer sådana 
resor. I Uddevalla används flexlinjens bussar morgon och eftermiddag för sådana resor.   

Övriga personresor 
Ytterligare resor som kan räknas som samhällsbetalda kan vara omsorgsresor, badresor, 
utbildningsresor, kulturresor, fritidsresor för grupper inom ramen för kommunens olika 
verksamheter. Omfattningen är vid jämförelse med övriga restyper liten och sporadisk 
och direkt kopplad till olika verksamheter. 

Samhällsbetalda resor som betalas av andra huvudmän  
Samhällsbetalda resor finns även hos andra huvudmän än kommunerna, framför allt hos 
regionen som svarar för sjukresor. Regionala verksamheter kan också ombesörja 
persontransporter kopplade till olika verksamheter.   

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik definieras som transporter som anordnas inom ett län och som 
huvudsakligen är ägnade att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling. Ansvaret 
regleras i lag om kollektivtrafik (2010:1065) som säger att det i varje län ska finnas en 
kollektivtrafikmyndighet. Västra Götalandsregionen är sedan 2012, genom avtal med 
kommunerna, länets kollektivtrafikmyndighet med ensamt ansvar för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland. I målbilder och programhandlingar beskrivs hur kollektivtrafiken ska 
utvecklas för att på bästa sätt bidra till önskad regional utveckling. Den allmänna 
kollektivtrafiken finansieras genom biljettintäkter och skatter då trafikhuvudmannen 
täcker det underskott kollektivtrafiken genererar.  
 
Regionen och kommunerna är överens om att verka för att underlätta samordning av 
skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva 
lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. 
 
En kommun kan inte utan Västra Götalandsregionens medgivande på egen hand starta 
eller bedriva persontransporter som vänder sig till allmänheten. Kommunen får endast 
anordna persontransporter som genom lagstiftning åligger kommunen. Kollektivtrafik 
utgör inte samhällsbetalda resor.  
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Hur ska de samhällsbetalda resorna organiseras? 
Ansvaret för persontransporter är idag fördelat på olika huvudmän: 
 
Kollektivtrafik Skolskjuts Färdtjänst Arbetsresor/verksamhetsresor 
VGR Kommun Kommun Verksamhetsansvarig 
 
Kollektivtrafik räknas inte som samhällsbetalda resor. De samhällsbetalda resor 
kommunen enligt lag har att anordna utgörs huvudsakligen av skolskjuts och färdtjänst. 
Övriga resor är av liten omfattning. Kommunen kan själv upphandla skolskjuts och 
färdtjänst vilket i så fall måste ske inom ramen för LOU. Kommunen kan också överlåta 
till regionen att anordna och utföra resorna.    
 
Skolskjuts 
Kommunen har sedan 1994 uppdragit åt Västtrafik (tidigare Bohustrafiken) att utföra 
skolskjuts för kommunens räkning. Uppdraget till Västtrafik ger Västtrafik möjlighet att 
samordna skoltrafiken med kollektivtrafiken vilket ger flera synergier. Skoltrafiken är 
f.n. också öppen för alla vilket bl.a. ger gymnasieelever och allmänheten boende på 
landsbygd möjlighet att resa med skolbussarna. Om kommunen upphandlar 
skolskjutsverksamheten själv kan trafiken inte hållas öppen för allmänheten eftersom 
kollektivtrafikansvaret överlämnats till Västra Götalandsregionen.  
 
Färdtjänst 
Kommunen har liksom flertalet av kommunerna i Västra Götaland överlåtit till 
Västtrafik att utföra färdtjänsten. Samordning av olika typer av beställningsresor sker 
genom en gemensam beställningscentral och system för optimering av transporterna. 
Varje kommun fastställer själv villkor och taxa för resor i färdtjänst. 
 
Organisation 
Skolskjuts och färdtjänst ska behovsbedömas utifrån lagens krav och de särskilda regler 
kommunen fastställer på området. Barn och utbildningsnämnden fastställer 
skolskjutsregler som definierar vilka elever som ska ha rätt till skolskjuts och på vilket 
sätt. Hos förvaltningen finns därför skolskjutshandläggare för hantering av dessa 
ärenden. Elever med rätt till skolskjuts får ett skolkort som färdbevis på skolbussarna, 
men som också ger möjlighet att resa i kollektivtrafiken.   
 
Färdtjänstregler och avgift för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige. Hos 
socialförvaltningen finns handläggare som beslutar om färdtjänsttillstånd. Bedömningen 
grundar sig på den enskildes behov och tillgången till allmänna färdmedel, flexlinje osv.  

Handläggningen hos barn och utbildning och socialtjänsten handlar i hög grad om 
tillstånd och administrativa uppgifter kopplat till de tillstånd som medges. 
Skolskjutsresor och färdtjänstresor är olika till sin karaktär. Skolresor är regelbundna 
och sker på förutbestämda tider och organiseras i huvudsak som bussturer. 
Färdtjänstresor är individuella och anpassade efter enskildas behov och utförs vanligtvis 
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med taxifordon på varierande tider. Det finns även skolresor som utförs med taxi liksom 
färdtjänstresor som sker på regelbundna tider och dessa resor kan idag samordnas i 
Västtrafiks regi.    

Organisatoriska förändringar såsom en sammanslagning av tillståndsgivningen för 
skolskjuts och färdtjänst ger små effekter på ekonomi och service. Varje tillstånd 
baseras på ett väl definierat regelverk och hanteringen torde vara densamma oavsett 
organisationsform. Vid tillståndsbedömning är det dock av betydelse att dessa kan fattas 
i sitt sammanhang, dvs har koppling till den verksamhet respektive förvaltning ansvarar 
för.  

Det är svårt att se någon uppenbar vinst eller andra rationella skäl till att samordna 
besluten om skolskjuts och färdtjänst i en gemensam organisation. En samordning av 
tillståndsbedömningen påverkar inte möjligheten att samordna resorna i ökad 
utsträckning. En effektivisering av de persontransporter kommunen ansvarar för bör 
därför i stället fokusera på hur trafiken för de olika trafikslagen kan effektiviseras och 
bli bättre för användarna. Kan resor ske med trafik som redan utförs för något annat 
ändamål och på detta sätt mer utnyttjas kan resultatet innebära positiva effekter för 
samhälle och resenär.  
 

Samordning av samhällsbetalda resor och kollektivtrafik 
Kommunen har under lång tid låtit Västtrafik utföra både skoltrafiken och färdtjänsten 
för kommunens räkning. Detta möjliggörs genom det avtal kommunerna tecknat med 
Västra Götalandsregionen om ansvar för kollektivtrafiken.  
 
Uppdraget om färdtjänst innebär att Västtrafik upphandlar färdtjänsttrafiken och 
samordnar denna med t.ex. sjukresor och annan beställningstrafik Västtrafik utför för 
kommunernas/regionens räkning. Flertalet av kommunerna i Västra Götaland har 
överlämnat ansvaret att utföra färdtjänsten till Västtrafik som samordnar transporterna 
genom en gemensam beställningscentral. Kommunen bestämmer taxan och kommunen 
faktureras för tjänstens nettokostnader.  
 
Uppdraget om skolskjuts innebär att Västtrafik upphandlar skolskjuts tillsammans med 
kollektivtrafiken över en längre tidsperiod. Kommunen har fortfarande beslutanderätt 
över trafikens omfattning och utformning. Kommunen faktureras för tjänstens 
nettokostnader.  
 
Förstudie - underlag för upphandling av skoltrafik i Uddevalla kommun 
Västtrafik har under våren 2021 genomfört en förstudie av skoltrafiken i Uddevalla som 
underlag för den upphandling av lokal kollektivtrafik Västtrafik ska genomföra med 
trafikstart juni 2024. Förstudien beskriver förutsättningar och effekter av att låta 
skoltrafiken vara öppen eller stängd för allmänheten.   
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På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade kollektivtrafikstråken 
saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen ansvarar för att tillgodose 
grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med allmän kollektivtrafik. Detta 
sker med skolbussar eller med taxi. Dagens skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten 
vilket ger andra resenärer än grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på 
landsbygd. Förstudien visar att skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever 
(drygt en tredjedel av resorna på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). 
Stängs skoltrafiken för allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de 
resmöjligheter skollinjerna erbjuder.  
 
Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna kollektivtrafiken. 
Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken behöver anskaffa 
ett mindre antal fordon än vad som skulle varit nödvändigt med separerad trafik. 
Kommunen betalar således inte för alla fordon som används i skoltrafiken. Även förarna 
samnyttjas för de olika trafikslagen vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal 
inte kan nyttjas för korta arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna 
kollektivtrafiken måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska 
kostnaderna för skoltrafiken.  
 
När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik hos Västtrafik kan LUF 
tillämpas vilket innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i 
kommunens regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 
skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 
tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad då 
fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  
 
Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, föräldrar 
och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var bussen befinner 
sig med mera.  
 
Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras snabbare 
och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med sina långa 
planeringsprocesser och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar osv. 
Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket kommer att 
påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner i årskurserna 
påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning och förändringar i 
skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och möjligheten till anpassning av 
skoltrafiken är därför betydelsefull.   
 
De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen upphandla 
öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre trafikeringskostnader samt 
den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna vilka utöver grundskolan och en 
mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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Samordning av skoltrafik med den allmänna kollektivtrafiken innebär organisatoriska 
ekonomiska och servicemässiga fördelar.  
 

Samhällsplanering 
En av orsakerna till ökande kostnader för skolskjutsverksamheten kan kopplas till 
samhällsplanering och tillkomsten av nya bostäder i en spridd geografi. 
Kommunledningskontoret har under en längre tid önskat visa konsekvenserna av en 
fortsatt utglesning av bebyggelsestrukturen och vikten av en samhällsplanering som tar 
hänsyn till flera perspektiv.  
 
Förprövning av nya detaljplaner är därför ett viktigt verktyg för att bedöma 
konsekvenser av ny bebyggelse innan projekt kommer i gång. Verksamhets-
konsekvenser såsom skolskjutsar utgör ett av kriterierna i denna bedömning och bäraren 
av detta kriterium kan i förprövningsprocessen beskriva verksamhetseffekter för nya 
bebyggelseprojekt.  
 

Slutsats  
Barn och utbildningsnämnden oroas över att skolskjutsverksamheten ökar i omfattning 
både vad gäller volym och kostnad. Kommunstyrelsen vill veta om en samordnad 
organisation för samhällsbetalda resor kan ge positiva effekter. De samhällsbetalda 
resor kommunen ansvarar för omfattar i huvudsak skolskjuts och färdtjänst. Bägge 
transporttyperna utgår från lagstiftning på området och mycket litet talar för att en 
samordnad organisation av dessa två restyper ger några vinster varken ekonomiskt eller 
servicemässigt.  Skoltransporter sker dagligen med stora volymer resande. 
Färdtjänstresor sker i normalfallet vid olika tillfällen utifrån enskilda människors behov.  
 
Eftersom det är själva transporterna som kostar bör fokus för effektivisering läggas vid 
samordning av resorna. Kommunen har sedan en lång tid tillbaka valt att överlåta till 
Västtrafik att sköta såväl färdtjänst som skolskjuts för kommunens räkning. Genom 
detta förfarande kan själva transporterna samordnas med andra persontransporter som 
Västtrafik ansvarar för. Färdtjänsten samordnas mellan kommunerna, med sjukresor, 
skolresor och annan beställningstrafik osv. Genom en gemensam beställningscentral 
och system för samordning av transporterna kan effektiva transporter skapas. Skolskjuts 
samordnas med kollektivtrafiken vilket innebär färre antal fordon och förare och lägre 
kostnader för kommunen och en högre servicegrad genom att skoltrafiken hålls öppen 
för allmänheten. 
 
Skolskjuts kostar mycket pengar men är samtidigt en del av den verksamhet skolan jml 
skollagen ska bedriva. Det är därför naturligt att tänka att barn och utbildning som 
ansvarar för skolverksamheten också planerar denna utifrån förutsättningen att elever 
också ska transporteras till och från skolorna. Skolskjutskostnader kan påverkas genom 
skolornas ramtider.  
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Kommunledningskontoret föreslår ingen förändring av organisationen kring de 
samhällsbetalda resorna. Det finns inga uppenbara fördelar. De samhällsbetalda resorna 
utgörs huvudsakligen av skolskjuts och färdtjänst – två restyper av olika karaktär. 
Kommunledningskontoret menar dock att en samordning av dessa resor med andra 
restyper är värdefull. Färdtjänst och skolskjuts kan därför med fördel utföras i 
Västtrafiks regi även i fortsättningen. Västtrafik har kompetens att upphandla trafik och 
möjlighet att samordna trafiken med den allmänna kollektivtrafiken och transporter som 
sker genom andra huvudmän.  
 
Resor och transporter skapar ofta frågor och tankar om förbättringar eller effektivisering 
som kan leda till lägre kostnader eller högre kvalitet för resenären. Området är dock 
komplext och det finns ofta orsaker eller samband som gör att enskilda problem inte kan 
lösas utan att påverka andra förhållanden. Frågor om persontransporter förtjänar därför 
att få ett större fokus i kommunens planering och beslutsfattande. Kommunen vill öka 
de hållbara resorna och ett engagemang bör då skapas för fler frågor än de samhälls-
betalda resor som kommunen ansvarar för. Resor bör ses i ett helhetsperspektiv. 
Samhällsplanering påverkar människors resbehov och resvanor, tillgång till och 
utformning av infrastruktur har stor betydelse för transportval och frågor kopplade till 
trygghet och säkerhet i olika miljöer spelar en viktig roll. Kollektivtrafikens status 
påverkar dess attraktivitet. Resor är mer än bara trafik. Det finns därför anledning att 
överväga om frågor kring persontransporter ska få större uppmärksamhet inom 
kommunen. Alla förvaltningar och nämnder kan medverka. En möjlig väg kan vara att 
skapa ett råd för persontrafikfrågor. Rådet ska inte överta det ansvar för resor som barn 
och utbildning och socialtjänsten jml lag har ansvar för och som är starkt kopplade till 
respektive verksamhet. Rådet kan dock kanalisera upplevda problem och bidra till en 
samsyn och finna vägar till lösningar av dessa. En ökad dialog mellan kommunens 
förvaltningar/verksamheter i frågor som rör persontransporter kan bidra till ökad 
samsyn i frågor med koppling till samhällsplanering, miljö, infrastruktur osv.  
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1 Bakgrund 
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun har tidigare 
ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och 
kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och 
färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar 
och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att 
Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att 
upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.  
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den 
allmänna busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och 
behöver därför handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 
upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 
upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 
in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 
upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 
kommunen behöver de få beslut om det senast 1 september 2021.  
Som ett underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om kommunen vill 
uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så fall vilken typ av 
skoltrafik, har denna rapport arbetats fram tillsammans av tjänstemän hos 
kommunen och Västtrafik.  
Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska handla upp skoltrafiken åt dem 
kommer förstudiearbetet att fortgå under hösten med att ta fram 
trafikeringslösningar utifrån de förändringar som kommunen vill göra i 
skoltrafiken samt förslag till fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och 
målsättningar om drivmedel.  
Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna 
trafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnats då det finns beroenden och 
kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, 
och där förändringar i en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även 
i den andra trafiken.  
Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom 
ramen för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där 
samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till 
årsskiftet 2020/2021.  
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 1 
september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 
följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller 

’stängd’? 
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1.1  Definitioner och ansvar 

1.1.1 Samordning allmän trafik och skoltrafik 
Västra Götalandsregionen har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i regionen 
och det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens utveckling. Skolskjuts för 
grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns dock 
målsättningar och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och 
skolskjuts för att eftersträva:  
- ökad tillgänglighet för regionens invånare, främst på landsbygden 
- minskad miljöpåverkan där skoltrafik och allmänna linjer trafikerar parallellt 
- en mer samhällsekonomisk trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer 
etc.  
Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kollektivtrafik mellan tätort och 
kommunhuvudort samt i de regionalt prioriterade stråken, vilket definieras i 
Trafikförsörjningsprogrammet respektive Landsbygdsutredningen.  
I kartan nedan visas vilka relationer som regionen ska ta ansvar för inom 
Uddevalla kommun, vilken funktion trafiken ska ha samt vilket minsta utbud som 
ska erbjudas. Det finns dock flera sätt att uppfylla funktionen på och det innebär 
inte alltid att det erbjuds en direktförbindelse i den utpekade relationen. Det kan 
även finnas kollektivtrafikförbindelser i andra relationer eller ett högre utbud om 
det finns ett större resandeunderlag och efterfrågan på resor.  

 
Relationer och tillhörande grundutbud som Västra Götalandsregionen har ansvar för enligt 
Trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen 
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Den allmänna kollektivtrafiken kan och bör anpassas efter grundskolebehov i de 
fall det kan ske utan negativa konsekvenser för allmänresenärernas behov, eller 
där det finns motsättningar mellan en skolanpassning och andra funktioner som 
den allmänna kollektivtrafiken behöver uppfylla. Det bör dock påpekas att i den 
allmänna kollektivtrafiken kan krav inte ställas på sittplats, bälten osv då 
skolelever i denna trafik likställs med vilken resenär som helst.  
I de relationer där kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafiken 
kan transportbehoven samordnas. Detta innebär ofta en samhällsekonomisk 
fördelaktig lösning, dels eftersom skolelevernas resor ger ett utökat underlag för 
den allmänna kollektivtrafiken, dels för att kommunens kostnad för skolskjuts kan 
minskas. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan ovanstående vara en god 
anledning till att detta beaktas vid bland annat utbyggnadsplanering, då en spridd 
bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja 
och finansiera skolskjuts.  
På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 
kollektivtrafikstråken saknas det generellt allmän kollektivtrafik förutom 
Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven för 
grundskoleelever med skoltrafik. Samordning och erbjudande om fler 
kollektivtrafikförbindelser för kommuninvånarna kan dock ske på dessa platser 
om även allmänheten tillåts resa med skoltrafiken – för att kunna göra detta 
behöver denna då upphandlas genom Västtrafik som öppen skoltrafik.  
Kommunen ska enligt skollagen tillhandahålla skolskjuts för grundskolans elever. 
Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn 
ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev 
eller annan särskild omständighet. Utifrån det kan det vara så att den allmänna 
kollektivtrafiken inte alltid är lämplig som skolskjuts. 
Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska enligt lag stå för 
kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen 
är minst sex kilometer. 

1.1.2 Olika typer av skoltrafik 
Om/när den allmänna trafiken inte kan tillgodose skolresebehovet behöver 
kommunen ansvara för att skolskjutsar/skollinjer upprättas. Kommunen kan 
antingen välja att handla upp trafiken själv eller ge Västtrafik i uppdrag att göra 
det. Om Västtrafik handlar upp trafiken kan den vara antingen ”stängd” eller 
”öppen” för allmänresenärer, vilket kommunen tar beslut om. 
 

1. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad 
för elever och endast öppen för elever. 
 

2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. 
Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever. 
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3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, 
men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. 
Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 
 

4. Som alternativ eller komplement kan kommunen dessutom ingå avtal med 
Västtrafik om att tillhandahålla skolkort som eleverna får använda för 
resor med det allmänna linjenätet. Gäller när kommunen anser att elever 
bor för långt från skola för att kunna gå eller cykla men att det finns 
allmän kollektivtrafik att hänvisa till, men ej specifik skollinje.  Här gäller 
då Västtrafiks allmänna resevillkor. 

 

1.2  Öppen kontra stängd skoltrafik 
Den viktigaste frågan för kommunen att ställa sig gällande om att ha ett öppet 
skollinjenät eller stängd skolskjuts är vad kommunen prioriterar.  
Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 
transporter som skoltrafiken utgör även för andra kommuninvånare så är öppna 
skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 
Västtrafiks reseplanerare. Förändringar sker för öppen skollinjetrafik främst i 
samband med Västtrafiks ordinarie tidtabellsskiften, dvs i juni, augusti och 
december. Detta beror på att fordon och linjer samplaneras med den allmänna 
trafiken, varför förändringar av skollinjerna kan påverkan även de allmänna 
linjerna. Finns det från kommunens sida önskemål om förändringar mellan de 
ordinarie tidtabellsskiftena och det är praktiskt genomförbart försöker dock 
Västtrafik att tillgodose det.  
Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken ska kunna anpassas utifrån 
skolresebehovet och snabbare kunna göra förändringar efter ändrade behov är 
stängd skoltrafik att föredra. Då kan skoltrafiken köras i separata omlopp som inte 
påverkar den allmänna trafiken och därmed snabbare anpassas efter förändrade 
behov som utökade ramtider osv. Ledtiderna är kortare för förändringar än för 
motsvarade öppna skollinjer och förändringar kan göras mer löpande. Dock 
behövs det ändå vanligtvis några veckors framförhållning för att trafikföretagen 
ska kunna ta fram nya förarscheman, planera om trafiken med mera. 
Nedan finns en sammanställning och en jämförelse mellan öppen och stängd 
skoltrafik 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

RE
SE

NÄ
RS

PE
RP

EK
TI

VE
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Målgrupp Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Vilka får resa med Endast öppen för elever som beviljats 
skolskjuts. 

Alla som har ett giltigt Västtrafikfärdbevis. Elever 
som beviljats skolskjuts behöver skolkort. 

Landsbygdsutredningen Påverkar inte möjlighet till tex Närtrafik 

Påverkar inte möjligheten till tex Närtrafik. 
Eftersom tillgång till Närtrafik utgår ifrån ett "året 
runtutbud" av linjetrafik bör öppna skollinjer inte 
innebära att områden blir "vita" i 
närtrafikkartorna till följd av att trafiken öppnats 
upp för allmänheten.  

Tillgänglighet Påverkar inte tillgängligheten. 

Skapar (fler) resmöjligheter främst på 
landsbygden för de som inte bor längsmed det 
allmänna linjenätet, men längsmed skollinjenätet. 

Alla skolskjutsberättigade elever får dessutom ett 
skolkort som innebär att de kan välja att resa i 
hela det öppna linjenätet i kommunen/taxezonen. 

Resevillkor - Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

Övrigt   Tidtabeller och var bussen är blir sökbar i 
reseplaneraren. 
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Förstudie- och 
upphandlingskostnad 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien. 
Självkostnadspris för upphandlingen. 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien 
och upphandlingen. 

Övriga kostnader 

Direkta trafikkostnader baserat på genomförda 
uppdragskilometer och -timmar. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på för 
närvarande 75 tkr/år. 

Kommunen betalar de direkta kostnaderna, 
där intäkter från skolkort och 
allmänresenärer dras av. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på 
för närvarande 75 tkr/år. 

SA
M

VE
RK

AN
 

Med trafikföretag 
Kommunen ansvarar för dialog, 
leveransuppföljning, planeringsförutsättningar 
och planering av trafiken. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Kommunen ansvarar för att trafikföretaget 
får rätt planeringsförutsättningar inför varje 
nytt trafikår. 

Med Västtrafik 
Förändringar av trafiken ska kommuniceras till 
Västtrafik för justering av beställningar och 
ekonomisk ersättning. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Västtrafik behöver involveras i samtliga 
beslut om förändringar. 

FO
RD

ON
 

Standard och 
utrustning 

Krav på fordon beslutas tillsammans under 
Upphandlingsprojektet, men Västtrafik har ett 
antal obligatoriska krav främst kopplat till 
trafiksäkerhet som måste följas. 

Krav enligt Västtrafiks standardkrav för 
linjebussar, tex 

- krav på låggolv och övriga 
tillgänglighetskrav 

- krav på Västtrafikdesign 

- krav på betal- och realtidssystem 

- kundräkningssystem 
 
Västtrafik tillhandahåller kostnadsfritt den 
IT-utrustning som krävs i fordonen för att de 
ska kunna nyttjas i linjetrafik.  

Miljökrav 

Euro 5-motorer eller bättre (rek) 
Enligt Västtrafiks miljöplan. Inriktningen för 
drivmedel är i urvalsordning: 
1-Biogas 
2-Eldrift 
3-Biodiesel 
4-Reduktionspliktig diesel. 

Om inte biogas eller eldrift önskas 
rekommenderas biodiesel och som lägstanivå 
reduktionspliktig diesel. 

Ålderskrav och 
fordonsreserv 

Max 13,0 år (rek) 

Enligt Västtrafiks standardkrav Inget krav på medelålder (rek) 
 
Krav på minst 10% fordonsreserv (rek) 
 

Samnyttjande Fordon som inte följer Västtrafik standard kan 
inte samnyttjas med den allmänna trafiken. 

Fordon som följer Västtrafiks standard kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken. 
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Trafikering och 
trafikeringsvolymer Kommunen bestämmer. Kommunen bestämmer. 

Förändringar 

Så snart som möjligt, utifrån trafikföretags 
möjlighet att lösa ändringen. 

Ändringar i linjesträckning bör primärt 
endast ske i samband med tidtabellsskiften 

Vid samordning med allmän trafik kan ändringen 
ta längre tid. 

Kommunen kan därmed under en viss period 
tex behöva lösa nyinflyttades resbehov med 
skoltaxi. 

Merutnyttjande av 
fordon 

Möjligt för tex skolaktiviteter. Styrs främst av 
förarnas arbetstider enl. kollektivavtal. 

Det finns begränsade möjligheter till 
merutnyttjande av fordon och förare då de i 
vissa fall används till annan linjetrafik. 

Resenärer och sittplats 
Kommunen bestämmer vilka som får åka med 
och har möjlighet att garantera sittplats för alla 
elever. 

Inte möjlighet att prioritera skolbarn, neka 
allmänresenärer att resa med eller garantera 
sittplats. 

 

1.2.1 Fordon- och miljökrav 
Om kommunen väljer att handla upp skoltrafiken själv väjer kommunen själv 
vilka fordons- och miljökrav som ska ställa i upphandlingen.  
Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad stängd skoltrafik 
ska kommunen tillsammans med Västtrafik bestämma vilka fordon- och miljökrav 
som ska ställas, se tabellen ovan. 
Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad öppen skoltrafik 
kommer Västtrafiks standardkrav för linjebussar i allmän kollektivtrafik att följas. 
Enligt Västtrafiks miljö och klimatstrategi, som följer Västra Götalandsregionens 
Miljö- och klimatmål, bör de fordon som trafikerar öppna skollinjer i första hand 
drivas med biogas. Där det inte är möjligt, till exempel på grund av behov av 
mindre fordonstyper som inte finns med biogasdrift på marknaden, bör bränslet i 
första hand vara biodrivmedel och om så ej är möjligt reduktionspliktig diesel. I 
enstaka fall kan det även bli aktuellt med el om linjerna kör korta sträckor och i 
anslutning till andra linjer som drivs med el. 
Öppen skoltrafik på linjer som av infrastrukturella skäl eller beräknat 
resandeunderlag upphandlas för att köras med små fordon av klass B innebär en 
risk utifrån att kapaciteten är begränsad då denna fordonstyp inte tillåter ståenden. 
För dessa linjer behöver det finnas visst kapacitetsutrymme kvar för att kunna 
hantera eventuella allmänresenärer. Som alternativ finns även mindre fordon av 
klass II som får ta stående passagerare. 
Västtrafik kommer kunna ta beslut om vilka fordonstyper och därmed även vilka 
drivmedel som ska kravställas först efter att trafikeringsupplägg med tillhörande 
kapacitetsbehov har beslutats. Arbete med detta kommer att pågå under hösten 
2021 om kommunen ger Västtrafik upphandlingsuppdrag. 
Se även bilaga som redovisar fordonskrav för skoltrafik samt fordonskartor som 
visar vilka fordonstyper som kan väljas om Västtrafik handlar upp skoltrafiken. 
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1.2.2 Egna eller gemensamma trafikavtal 
Om en upphandling omfattar linje- och/eller öppen skoltrafik ska LUF (Lag 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna) tillämpas då tjänsten 
tillhandahålls till allmänheten. 
Om skoltrafik handlas upp avskild från annan linjetrafik och endast omfattar 
skolelever (s.k. stängd) tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska 
därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling).  
Om en upphandling omfattar linjetrafik och stängd skoltrafik, det vill säga ett 
blandat kontrakt som avser flera olika slag, ska upphandlingen genomföras i 
enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet. 
Om linjetrafiken kan anses utgöra den huvudsakliga delen av trafiken ska LUF 
tillämpas. På motsvarande sätt ska LOU tillämpas om skoltrafiken utgör den 
huvudsakliga delen av trafiken. 
LUF har ett mer flexibelt regelverk än LOU. Till exempel skiljer sig avtalstiden åt 
där LUF tillåter längre avtalstider än LOU som endast tillåter fyraåriga avtal. 
Kortare avtalstider innebär till exempel kortare avskrivningstider och därmed 
ökade årliga kostnader för fordon. 
Västtrafik handlar vanligtvis upp kollektivtrafik enligt LUF då de tillhandahåller 
en transporttjänst för allmänheten.  

2 Dagens skoltrafik 
Uddevalla kommun har idag så kallad öppen skollinjetrafik, vilket innebär att 
trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet, men att alla som har ett giltigt 
Västtrafiksfärdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats skolskjuts får 
skolkort, som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 
Skoltrafiken har varit samordnad med den allmänna linjetrafiken sedan 1994. 
Ambitionen har redan från början varit att genom effektivisering och samordning 
minska kommunens kostnader. 

2.1.1 Trafikbeskrivning 
Inom Uddevalla kommun finns det idag 24 skollinjer som i första hand 
säkerställer behovet av resor för kommunens grundskoleelever. Skollinjenätet 
kompletterar idag linjenätet för den allmänna kollektivtrafiken. De sträckor där 
näten överlappar varandra, så kallade parallellkörning, är få och kan motiveras 
främst utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektivet för de yngre skolbarnen.    
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Dagens skollinjenät i Uddevalla kommun som trafikeras av Västtrafik. 

 
Linjerna baserar sig på skolornas resandebehov utifrån var eleverna bor, vilka 
skolor eleverna skall till och utifrån skolornas start- och sluttider. 
Skoltrafiken i Uddevalla kommun är idag samplanerad med den allmänna trafiken 
i kommunen, vilket innebär att förare och fordon samnyttjas för att hålla nere 
kostnaderna för trafiken. 
 

2.1.2 Resandeuppföljning skoltrafik 
I Uddevalla är det främst linje 903, 910, 915 och 923 som har ett lite större antal 
allmänresor, men på i princip samtliga linjer finns det ett visst allmänresande med 
skollinjerna. Gymnasieresor är inräknade i ”andel med skolkort” då de inte kan 
särskiljas i statistiken då de reser med samma biljettyp som grundskoleeleverna. 
De allmänresor som genomförs kan vara av vuxna, men även dagliga skolresor av 
barn som inte är skolskjutsberättigade men där föräldrarna bekostar biljetten samt 
barn som följer med kompisar hem. 



 12 (18) 

  
Resor med dagens skoltrafik. Andel skolkort omfattar så väl grundskole- som gymnasieelever då de inte går 
att särskilja i statistiken. 

I förstudien används 2019 års statistik då framför allt det allmänna resandet, men 
även till viss del skolresandet, kan ha påverkats av Coronapandemin.  
Resandestatistik visar att ca 90 % av resorna på 900-linjer utförs med skolbiljett. 
Avvikelser finns mellan olika linjer (se tabell ovan). Andelen gymnasieelever 
bland resenärer med skolbiljetter framgår inte av resandestatistiken eftersom 
grundskoleelever och gymnasieelever reser med samma färdbevis och därmed inte 
kan särskiljas i statistiken. Fördelningen av färdbevis mellan grundskola och 
gymnasium inom kommunen ser dock ut enligt följande: 
 

Antal elever* 
inkl friskola 
och särskola 

Antal 
elever 

Antal 
skolkort 

Antal utanför 
Uddevalla tätort 
(zon C) 

Antal inom 
Uddevalla tätort 
(Mini) 

Grundskola 6 917 1 668 1 300 368 
Gymnasium 2 006 950 600 350 
Summa: 8 923 2 618 1 900 718 

Data från BUO vt2021    * Redovisar endast elever bosatta i Uddevalla kommun 

 

Linjenummer Sträckning Resor 2019
Andel 

skolkort
Allmänresor 

/år
901 Dragsmark-Skår-Bokenäs skol 5 444 99% 70
902 Börsås-Finnsland-Berg-Bokenäs 12 909 98% 294
903 UA-Eriksberg-Bokenäs-Hällebäck 27 161 90% 2 694
904 Finnsland-Utby gård-Herrestad 3 472 98% 83
905 Dragsmark-Källeviken-Herrestad 12 574 96% 555
906 Havsten Båröd-Rotvik-Herrestad 16 427 95% 788
907 Sunningen-Herrestad 3 117 48% 1 619
908 Gunneröd-Skredsvik-UA 12 167 91% 1 114
909 Gunneröd-Skredsvik-Hogstorp 3 512 88% 429
910 UA-Hogane-Kåröd-Laneryr-UA 14 835 84% 2 398
911 Nordmanneröd-Fagerhu-LaneR-UA 12 082 93% 874
912 Lönnebergshage-LaneR-Uddevalla 8 846 94% 560
913 Fagerhult-LaneR-Gräskärr-UA 2 320 89% 251
914 Övre Bräcke-Katrinedal-UA 3 202 93% 231
915 Sillered-Stenshult-Råsseröd-UA 7 977 78% 1 718
916 Ljungski-Vägeryr-Forsh sk-UA 3 355 92% 285
917 Elversröd-Resteröd-Ljunsk-UA 11 555 89% 1 222
918 Ljungsk-Ranneberg-Forshälla-UA 19 705 94% 1 155
919 Sund-Ammenäs-Forshälla-UA 21 131 92% 1 609
920 Hälgån-Forshälla skola 6 650 95% 311
921 Hässelröd-Vassbovik-Forsh-UA 8 161 84% 1 346
922 Rörbäck 949 98% 23
923 Bokenäs-Hällebäck-UA 26 414 91% 2 405
925 Uddevalla-Forshälla-Ammenäs-Ljungskile 4 743 98% 114
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Gymnasieeleverna innehar totalt ca 36 % av skolkorten. 32 % av korten avser Zon 
C och 49 % av korten tätort. Ett antagande kommunen gör utifrån detta är att 
gymnasieeleverna svarar för minst en tredjedel av alla resor som utförs med 
skolkort på skollinjerna.  
900-linjerna är idag anpassade för att möjliggöra byten vid vissa knutpunkter. 
Några av linjerna går även vidare till gymnasieskolan. Med hänvisning till antalet 
skolkort bland gymnasieeleverna och linjenätets utformning kan fastslås att de 
öppna skollinjerna har en viktig betydelse för gymnasieelevernas resor.  
Kommunen köper för närvarande skolkort till skolkortberättigade elever som 
färdbevis på skollinjerna som idag bedrivs som öppen trafik. Skolkorten räknas 
dock som biljettintäkt på skollinjerna vilket innebär att kommunen inte har någon 
kostnad för dessa skolkort. Skolkortsintäkten på skollinjerna beräknas utifrån hur 
många skolkort kommunen ”tvingas” köpa ytterligare just för att skollinjerna är 
öppna och färdbevis krävs. Antalet skolkort som köps för användning på 
skollinjer beräknas för närvarande till 825 st/läsår. Det innebär att knappt 1 800 
skolkort används för resor med det allmänna linjenätet. 
Utifrån resandet på skollinjerna år 2019 har Västtrafik beräknat att antalet resor 
per dag uppgår till ca 1 400 resor (totalt, ej endast skolkort). Om det antas att det 
görs 2 resor per person och dag innebär det att ca 700 personer gör en tur- och 
returresa/dag på dessa linjer. Differensen mellan resande och beräknade intäkter 
för skolkort i linjenätet beror troligtvis på att elever som är beviljade skolkort inte 
reser varje dag bland annat på grund av sjukdom, ledigheter eller andra orsaker.    
Resorna på skollinjerna av allmänheten i övrigt utgör genomsnittligt ca 10 %. 
Dessa resor genomförs av vuxna samt grundskole- och gymnasieelever som inte 
är berättigade skolskjuts, utan betalar sin resa själva. Dessutom ingår i denna 
statistik de elever som inte har behov av skolskjuts varje dag och som därmed får 
ett kontoladdningskort istället för ett skolkort av kommunen. Antalet allmänresor 
varierar mellan skollinjerna och 6-7 av skollinjerna förefaller av störst intresse för 
allmänna resor. Biljettintäkter på skollinjerna från allmänheten är låga och utgör 
ca 1-2 % av de totala trafikkostnaderna. 
 

2.1.3 Fordon 
Skoltrafiken omfattar idag 26 ordinarie fordon, varav hälften samnyttjas med den 
allmänna kollektivtrafiken. Därutöver tillkommer reservfordon som även de 
samnyttjas med den allmänna trafiken.  
Samtliga fordon i avtalet uppfyller Västtrafiks standardkrav och är därmed 
möjliga att samnyttja mellan allmänna linjer och skollinjer. 
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I nuvarande avtal används för skoltrafik fordon av typen Landsbygd Normalbuss 
med låggolv (LN2L) med ca 40 sittplatser eller Landsbygd Boggibuss med 
låggolv (LB2L) med ca 50 sittplatser. Linje 920 går inte att vända vid Rörbäck 
med normalstora bussar då vändplatsen är för trång, varför linjen måste trafikeras 
med en mindre fordonstyp, Landsbygd Småbuss med låggolv (LS2L) som har ca 
20 sittplatser. Samtliga fordon drivs idag med biodiesel. 
 

      
Fordonstyp som används i nuvarande avtal. 

 

2.1.4 Nuvarande trafiks omfattning 
2020 års produktion för kommunens skollinjer 901-925,  

Produktion 2020 
20 097 turer 
481 782 km 
13 265 timmar 

 
Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning, vilket 
bland annat är kopplat till planerat bostadsbyggande. Omfattande 
bostadsbyggnation pågår och planeras fortsätta framför allt i kommunens södra 
delar (Fräknestranden och Ljungskile). Befolkningsökningen medför betydande 
elevökningar i främst Forshällaskolan (alt. nya Skärets skola) samt 
Ljungskileskolan. 
   

2.1.5 Övrig trafik som bekostas av kommunen 

2.1.5.1 Tillköp turer på linje 821 och 822 
Uddevalla kommun köper sedan augusti 2020 till trafik på linje 821 och 822 för 
att tillgodose de skolresbehov till Ljungskileskolan och Linnéaskolan som linjerna 
inte uppfyllde i berörda stråk. Tillköpet omfattar även kostnaden för ett 
tillkommande fordon.  
På linje 821 betalar kommunen för en justering av linjesträckningen.  
På linje 822 köper kommunen till fyra turer på hela eller delar av 
linjesträckningen. 
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2.1.5.2 Skoltaxi
Förutom skollinjerna köper kommunen även vid behov särskild skolskjuts – 
skoltaxi. Skälen till att elever i grundskolan har taxi kan vara permanenta 
funktionshinder, att allmänna kommunikationer saknas eller att tidtabeller inte på 
ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans start- och sluttider, 
trafikförhållanden eller andra särskilda skäl.  
Antal taxielever (ca):  
Grundskolan   111 st  
Grundsärskolan 71 st 
Gymnasiesärskolan 25 st 
Behovet av skoltaxi kan påverkas/minskas av skollinjernas linjesträckning. 
Skoltaxi ingår inte i den kommande upphandlingen av skoltrafiken, utan tillhör ett 
annat avtal.  
 

3 Vad är viktigt/alternativavgörande för 
kommunen? 

3.1  Synergier 
Skoltrafiken i Uddevalla är idag samplanerad med den allmänna trafiken. På så 
sätt har kostnaderna för trafiken kunnat hållas nere genom att fordon och förare 
har samnyttjats och därmed varit färre än om trafiken planerats var för sig. 
Idag används 26 fordon för att hantera skoltrafiken i Uddevalla. 13 av dessa 
används endast på skollinjer, medan 13 är samplanerade med den allmänna 
trafiken. Därutöver tillkommer fem reservfordon som också samnyttjas för 
skoltrafik och allmän trafik. Uddevalla kommun betalar idag en kostnad som 
motsvarar 20 fordon. 
Om kommun 
en väljer att handla upp trafiken själva behöver dessa skolturer brytas ut och 
trafikera i egna omlopp. Det kommer att innebära att det behövs fler fordon för att 
kunna bedriva trafiken om förutsättningar som ramtider med mera är de samma 
som idag, och därmed ökade fordonskostnader för kommunen (och Västtrafik). 
Dessutom kommer trafikeringskostnaderna att öka då förarna inte kan samnyttjas 
med den allmänna trafiken och kommunen därmed får stå för hela förarnas 
inställelsetid på tre timmar, även om en förare endast kör en tur.  
Om kommunen väljer stängd skoltrafik som Västtrafik upphandlar åt kommunen 
kan det fortfarande finnas viss möjlighet till att samnyttja förare och fordon. De 
fordon som ska samnyttjas behöver då uppfylla Västtrafiks standard när det gäller 
tillgänglighet, drivmedel och utrustning samt att de fordon som inte är det endast 
får köra skollinjer. Fördelen med att vid stängd skoltrafik snabbare kunna 
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genomföra förändringar minskar i så fall då skoltrafiken ändå behöver planeras 
ihop med den allmänna trafiken.  

3.2  Fordon – skillnader i krav och pris 
Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling av 
skoltrafiken är det i grund och botten samma fordon som kan väljas och 
skillnaderna i pris är därmed inte så stora, se bilaga med fordonstyper. Det som 
främst skiljer fordonen åt och som därmed medför olika kostnader är val av 
bränsle samt krav på tillgänglighet med låggolv och rullstolsplats eller inte, vilket 
i sin tur innebär något färre sittplatser.  
Om kommunen väljer att handla upp skoltrafik i egen regi är det i stort samma 
typer av fordon som bussbolagen kommer att kunna välja mellan på marknaden 
och kostnaden bedöms därmed bli ungefär densamma som om Västtrafik 
upphandlar om nya fordon ska köpas in till avtalet.  
Där kommunen möjligen kan spara in kostnader genom att handla upp trafiken i 
egen regi är om kommunen väljer att ställa lägre krav på tillgänglighet, 
fordonsålder, miljö med mera. 

3.3  Flexibilitet att ändra trafiken under avtalstid 
Skoltrafikens anpassning till skolans verksamhet är generellt viktigt för 
kommunen/Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolans verksamhet förändras 
över tid och anpassningar av trafiken även inom avtalsperioderna måste därför 
vara möjlig.  
Verksamhetsförändringar genom det nya strukturförslaget inom grundskolan 
kommer att påverka skoltrafiken. Förändring av upptagningsområden kommer att 
påverka elevernas behov av resor och resmål. Förändrade timplaner som innebär 
att undervisningstimmar omfördelas mellan årskurser kan påverka ramtider och 
därmed skoltrafiken. Möjligheten till anpassning av skoltrafiken och dess 
omfattning måste vara möjlig inom avtalstiden. 

3.4  Resenärsperspektivet 
En fördel med om kommunen väljer att fortsätta med öppen skoltrafik är att den 
finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Där framgår information om 
avgångstider, förseningar, var bussen befinner sig med mera, vilket är till nytta för 
så väl barn och föräldrar när resor ska ske som för skolskjutshandläggare vid 
planering och analyser av trafiken. 
Gymnasieelever räknas som allmänresenärer då de inte omfattas av skollagens 
krav om skolskjuts. Gymnasieelever utgör en betydande resenärsgrupp i 
skollinjenätet i Uddevalla. Kommunen uppskattar att andelen gymnasieelever i 
skollinjenätet uppgår till ca en tredjedel av alla skolresor. Gymnasieeleverna är 
därför en viktig målgrupp för skollinjetrafiken och det öppna skollinjenätet tillför 
troligtvis en högre servicegrad gentemot gymnasieelever än vad som skulle kunna 
erbjudas om trafiken stängs för allmänresenärer. Antalet övriga allmänresenärer 
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utgör omkring 10 % av resandet och som resandegrupp är dessa antal och 
andelsmässigt få, men troligtvis är det öppna skollinjenätet viktigt på individnivå.  
 

4 Sammanfattning och slutsatser 
På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 
kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen 
ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med 
allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. Dagens 
skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än 
grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att 
skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna 
på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för 
allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter 
skollinjerna erbjuder.  
Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna 
kollektivtrafiken behöver anskaffa ett mindre antal fordon än vad som skulle varit 
nödvändigt med separerad trafik. Kommunen betalar således inte för alla fordon 
som används i skoltrafiken. Även förarna samnyttjas för de olika trafikslagen 
vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal inte kan nyttjas för korta 
arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken 
måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska kostnaderna 
för skoltrafiken.  
När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF tillämpas vilket 
innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i kommunens 
regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 
skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 
tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad 
då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  
Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, 
föräldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var 
bussen befinner sig med mera.  
Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras 
snabbare och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med 
sina långa processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar 
osv. Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket 
kommer att påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner 
i årskurserna påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning 
och förändringar i skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och 
möjligheten till anpassning av skoltrafiken är därför betydelsefull.   
De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen 
upphandla öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre 
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trafikeringskostnader samt den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna 
vilka utöver grundskolan och en mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2021/00470  
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Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för januari-augusti 2021 för 
kommunstyrelsen. 

Delårsresultatet uppgår till 16,4 mkr. Intäkternas avvikelse uppgår till ca -1,5 mkr, 
medan kostnadernas avvikelse visar 17,9 mkr. Nämndens årsprognos uppgår till 
1,5 mkr. Utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) visar 
dock -3,0 mkr. Stadsutvecklingens årsprognos är -5,9 mkr, en stor del av kostnaderna 
uppstår senare under året. Underskottet beror på förstudien om nytt stadshus. Flera 
avdelningar visar en positiv budgetavvikelse både i delåret och i sin årsprognos.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15. 
Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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1 Sammanfattning 

Delårsresultatet uppgår till 16,4 mkr. Intäkternas avvikelse uppgår till ca -1,5 mkr, medan 
kostnadernas avvikelse visar 17,9 mkr. Nämndens årsprognos uppgår till 1,5 mkr. Utbetalningar 
kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) visar dock -3,0 mkr. Stadsutvecklingens 
årsprognos är -5,9 mkr, en stor del av kostnaderna uppstår senare under året. Underskottet beror på 
förstudien om nytt stadshus. Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse både i delåret och i 
sin årsprognos. 

Under perioden januari till och med augusti har bland annat följande hänt: 

Stadsutvecklingsprojektet har fortsatt bland annat med planprogramsarbetet för Västra centrum för 
att ta fram en helhetsbild för hur denna nya stadsdel ska utformas och gestaltas. Vid 
Rimnersområdet har markarbeten för Rimnersbadet påbörjats och en trafikutredning gjorts. Ett 
förslag om renovering av Rimnersvallen är på väg att behandlas av kommunfullmäktige. 

Hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2 har tecknats. Upphandling av 
totalentreprenad är klar. Samråd för skola på Skäret har genomförts. Kommunstyrelsen har också 
tagit beslut om tidplan och projektbudget för Ljungskileskolan. Ett förslag till ny översiktsplan har 
tagits fram och samråd har hållits. 

Regionalt, nationellt och internationellt har arbetet med Skagerrakbanan förstärkts. En Request For 
Information har genomförts som också bekräftat att en planerad byggnation till 2028 är fullt möjlig 

Kommunstyrelsen har under tertialet beslutat om att anta ett samverkansarbete med fastighetsägare i 
centrum. Samverkansnamnet är Uddevalla City BID. 

Det slutgiltiga resultatet för NKI (Insiktsmätningen) som mäter företagarnas nöjdhet med 
myndighetskontakter hamnade för Uddevalla på 77 vilket innebär en ökning av förbättringstakten 
(+3 jämfört med tidigare års +1). I rankingen klättrar Uddevalla från 81 till 48. 

Inom området säkerhet och trygghet har en fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med 
representanter för kommunala verksamheter, bildats och en kommunövergripande handlingsplan är 
under framtagande. Ett system för kartläggning av otrygghet har också tagits fram. 

Under tertial 2 har uppföljning skett av företagens, främst besöksnäringsföretagens, nuläge. En 
återhämtning av affärsverksamheten syns men också kompetensbrist och rekryteringsutmaningar 
för att kunna återgå till mer normaliserad verksamhet. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2021 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
augusti 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-22,4 -25,2 2,8 4,1 

Kommunledningskontoret -175,5 -188,7 13,2 -1,4 

Räddningstjänsten -34,4 -34,8 0,4 -1,2 

Kommunbidrag 247,4 247,4 0,1 0,0 

Resultat 15,1 -1,3 16,4 1,5 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -30,7 -33,7 -50,6 -53,3 

Investeringsutgiften uppgår till 30,7 mkr för perioden januari-augusti. Årsbudgeten enligt 
flerårsplanen är 50,6 mkr och prognosen för helåret visar 53,3 mkr. Utfallet för brandstationerna är 
högre än årets avsatta budget och beror på ändrad tidplan. Investeringen kring arkivlokal utgår i 
avvaktan på förstudien kring nytt stadshus. IT-avdelningens investeringar förväntas bli lite lägre än 
avsatt budget. Dock har det tillkommit två investeringar som inte var kända inför budgetprocessen 
2021, gäller inköp av fiskeräknare och glascontainer (utställning). 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

 

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan-augusti

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

helår 

Kommunstyrelsens omkostnader 9,7 0,8 0,6

Sociala investeringar/IOP 5,0 2,9 3,8

Partistöd 1,5 0,1 0,2

Sponsring 1,7 -0,6 -0,1

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,6 0,4 0,4

Medlemskap, bidrag, m.m. 

inkl. inköp av munskydd till vht ca 1 mkr 11,2 -0,9 -0,9

SUMMA 37,8 2,8 4,1
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Efter andra tertialet visas en budgetavvikelse på 2,8 mkr och prognosen för helåret visar 4,1 mkr. 
Överskottet beror till största del på ett lägre utfall jämfört med de avsatta 5,0 mkr för sociala 
investeringsmedel och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Det blir även ett lägre utfall för 
partistöd då utbetalning till ett parti har uteblivit. Kollektivtrafikens omkostnader förväntas bli 
något lägre jämfört med budget. Dock begränsas överskottet utav kostnad på 1,0 mkr för inköp av 
munskydd till verksamheterna. 

Kommunledningskontoret 

 

Kommunledningskontorets budgetavvikelse uppgår till 13,2 mkr efter andra tertialet. Intäkterna 
visar en budgetavvikelse på -1,6 mkr. Avvikelsen på kostnadssidan uppgår till 14,8 mkr. Den 
enskilt främsta orsaken beror på stadsutvecklingen som visar en budgetavvikelse på 4,8 mkr för 
perioden. Här uppstår dock högre kostnader senare under året, då stadsutvecklingen visar -5,9 mkr i 
sin årsprognos. Underskottet är en följd av förstudien kring nytt stadshus. En annan större avvikelse 
på kostnadssidan avser det nya lön- och HR-systemet ”eCompanion” som visar en budgetavvikelse 
på 1,7 mkr för perioden. Här räknar man med positiv avvikelse även för helåret på 2,3 mkr då vissa 
årliga avgifter uppstår först nästkommande år. Den webbaserade lösningen eCompanion är en 
digital och användarvänlig helhetslösning inom lön och HR för kommuner. Lösningen stöttar alla 
organisationens användare direkt via webb eller mobil. Tanken är att systemet ska minska det 
administrativa arbetet och frigöra tid i vardagen. Målet är att det ska vara i full drift sommaren 
2022. 

I och med pandemin har det varit ett lägre utfall jämfört med budget för resor, kurs/konferens och 
personalaktiviteter, dessutom har verksamheterna erhållit statsbidrag på 0,9 mkr som kompensation 

                                        Belopp i mkr

Avdelning

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan-augusti

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

helår 

Förvaltningsledning, kommundirektör,

Enheten trygghet & samhällsskydd 27,1 2,3 3,1

Stadsutveckling 15,6 4,8 -5,9

Avd för juridik och administration 12,9 0,9 0,4

Ekonomiavdelning 27,5 1,5 0,5

Personal- och kommunikationsavd 48,6 4,2 3,7

Arbetsmarknadsavdelning 134,6 -1,5 -3,6

IT-avdelning 2,5 0,0 0,8

Avd för hållbar tillväxt 12,4 1,0 -0,4

SUMMA 281,1 13,2 -1,4
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för sjuklönekostnaderna. 

Kommunledningskontorets årsprognos visar en budgetavvikelse på -1,4 mkr. Den negativa 
avvikelsen inom stadsutvecklingen på -5,9 mkr för året beror på förstudien kring nytt stadshus. För 
utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) har 74,0 mkr avsatts i 
budget, prognosen visar på 77,0 mkr. Snittet av antal hushåll per månad under de åtta första 
månaderna ligger på 813 hushåll. Denna budgetavvikelse på -3,0 mkr utgör merparten av 
arbetsmarknadsavdelningens underskott på -3,6 mkr. Inom avdelningen för hållbar tillväxt uppgår 
årsprognosen till -0,4 mkr, en följd av kostnader förknippade med Skagerrakkorridoren. 
Kommunledningskontorets underskott på grund utav nämnda orsaker, begränsas av positiva 
avvikelser inom övriga avdelningar/verksamheter. 

Prognostiserad avvikelse för förvaltningsledningen, kommundirektören och enheten för trygghet 
och samhällsskydd uppgår till 3,1 mkr. Anledningen är bland annat att den budget som avsatts för 
eventuella kostnader för utveckling av verksamhet, utredningar med mera inte används fullt ut. 
Budgeten för kameraövervakning kommer inte förbrukas under året, då kommunen inte har fått 
tillstånd efter den ansökan som gjorts. Dessutom har det varit försenade rekryteringar inom enheten 
trygghet och samhällsskydd. Avdelningen juridik och administration förväntas visa ett överskott 
mot budget på 0,4 mkr. Överskottet är bl.a. en följd av lägre omkostnader på grund av covid-19 
såsom mindre kaffebeställningar och kurs- och resekostnader. Det förväntas även bli något lägre 
utfall för försäkringarna jämfört med avsatt budget. Ekonomiavdelningens överskott om 0,5 mkr är 
en följd av vakanta tjänster på upphandlingsenheten och även på enheten redovisning och service 
under vissa perioder. Inom samtliga enheter är kostnaderna för utbildning lägre än budgeterat på 
grund av pandemin. Personalavdelningens överskott i årsprognosen visar 3,7 mkr och är främst en 
följd av det nya lön- och HR-systemet som tidigare nämnts. Även lägre kostnader för 
företagshälsovården bidrar till överskottet, samt lägre kostnader för kontaktcenter till följd av 
vakanser. 

Arbetsmarknadsavdelningens underskott på -3,6 mkr i årsprognosen beror främst på kostnader 
förknippade med ekonomiskt bistånd som tidigare har nämnts. Även dess organisation visar en 
negativ avvikelse på grund av högre personalstyrka i och med att antalet hushåll fortfarande ligger 
på runt 800 hushåll i genomsnitt. Dessutom har det varit ersättnings-rekryteringar som både går 
dubbelt och är under introduktion. En annan negativ budgetavvikelse inom avdelningen avser 
verksamheten NIKE som är ett samarbete med gymnasiet och arbetsmarknadsavdelningen för 
elever. Här uppstår det ett underskott för året till följd av lokalanpassningar då verksamheten har 
lämnat externa lokaler till förmån för interna lokaler. 

IT-avdelningens förväntade överskott om 0,8 mkr beror på att flera av de planerade 
digitaliseringsprojekten har ej kunnat genomföras på grund av pandemin. Dessutom har kommunen 
träffat ett nytt telefonavtal där ny leverantör är Telia. Det nya avtalet ger lägre kostnader och 
påverkar överskottet. Kommunen har även tecknat avtal med Microsoft och går in i projekt kring 
gemensam digital plattform, Power Plattform/Dynamics. Årets kostnad för avtalet delas mellan 
Socialtjänsten, kommunledningskontorets förvaltningsledning och IT-avdelningen. Projektet 
innebär att kommunen får tillgång till ett flertal appar, utbildning och extra konsultstöd kring 
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digitalisering. Socialtjänsten är först ut. 

Årsprognosen för avdelningen för hållbar tillväxt uppgår till -0,4 mkr. Avdelningen har som 
kommunen i helhet bara kunnat hantera digitala möten istället för fysiska, personliga arbetsinsatser. 
Vilket man konstaterar är en av flera naturliga anledningar till att avdelningen hittills i år visar ett 
positivt resultat mot budget. En annan bidragande orsak är en medveten avvaktan att ersättnings-
anställa vakanser då man kan se att det i höstens tillväxtarbete kommer att upparbetas stora 
projektkostnader från upphandlingar kopplade till Tillväxt, bland annat Uddevalla hamn och 
Skagerrakkorridoren. Kommundirektören har givit uppdraget att skapa förslag på en bolagsstruktur 
för Skagerrakkorridoren, vilket medför kostnader. Avdelningen har också via nystartade projekt 
kunnat intern-köpa viss personal, dock mycket mindre än tidigare år. Sammantaget är att årets totala 
projektportföljsresultat därmed prognostiseras att bli negativ trots att flera framgångsrika 
projektuppstarter skett under våren. När pandemirestriktionerna nu helt släppts för hösten så 
förväntas avdelningens arbete återgå till normalläge. Resultatmässigt kommer det innebära att 
nuvarande budgetöverskott tillsammans med prognostiserade projektkostnader jämnas ut något. 

 Räddningstjänsten 

 

För perioden visas en budgetavvikelse på 0,4 mkr. För helåret visar prognosen -1,2 mkr, det är en 
följd av att pensionskostnaden beräknas bli högre än avsatt budget. 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T2 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T2 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T2 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,86 2,26 3,49 3,51 3,11 2,76 

Kommentar Från T1 2021 till T2 ser vi en svag minskning av korttidsjukfrånvaro. Minskningen har succesivt skett 
även under T1 dock noteras en viss ökning av sjukfrånvaro bland män medan kvinnornas sjukfrånvaro sjunker stadigt. 
Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet i 
kommunen. 
 
 

 

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan-augusti

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

helår 

Köp av räddningstjänst 52,2 0,4 -1,2

SUMMA 52,2 0,4 -1,2
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  Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

  Prognos: målet kommer att nås. 

  Antal företag i kommunen, 
ska öka 

I slutet av tertial 2 fanns 5523 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla (AB, 
HB/KB och EF). Detta är en ökning med 32 företag sedan slutet av april månad. 
Under tertial 2 har 99 företag nyregistrerats i Uddevalla kommun (AB, HB/KB och 
EF med säte i Uddevalla kommun), vilket innebär en minskning med 15 företag 
jämfört med tertial 1. 
 
Prognos. målet kommer att nås. 

  Företagsklimat, ska bli bättre Preliminär NKI-mätning för tertial 1 är 80 vilket är än bättre än tidigare 
förbättringar. Preliminär mätning för tertial 1 kommer i oktober (5 – 6 veckor efter 
mätperiodens slut). En intern konferens hölls i april med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare lyfta vikten av bra 
företagsklimat. Möjligt problemområde har identifierats och fördjupad 
analys/utredning inletts. 
 
Företagsklimat är fortsatt prioriterat område inom nätverket för Fyrbodals 
näringslivsutvecklare. Samarbetet med Svenskt Näringsliv är fortsatt vilande. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 
 

Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Mäts på årsbasis, inget att rapportera T2. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 
 

Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Mäts på årsbasis, inget att rapportera tertial 2. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 
 

Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Mäts på årsbasis, inget att rapportera tertial 2. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

  Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

 

  Soliditeten ska förbättras  

  Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

 

  Finansiell profil, kommunens 
placering 

Årsvis uppföljning 

  Budgetföljsamhet i % Årsvis uppföljning 

  Prognossäkerhet i % Årsvis uppföljning 

 
 

Trä som byggnadsmaterial, 
ska öka 

Inget att rapportera tertial 2. 

 
 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

 

  Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 

Resultat totalt är 23,6 procent. I gruppen män så är det vanligare att efter 
avslutad insats gå vidare till arbete medan det bland kvinnorna är vanligare att 
börja studera. 
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  Mått Kommentar 

deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

 
Prognos: Målet kommer att nås. 

3.1 Övergripande strategi: Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Företagsklimatsarbetet är idag främst inriktat på infrastruktur och attityder, vilket gynnar såväl 
målgruppen som övriga företag i kommunen. Mobilisering och sjösättande av samarbetsavtalet med 
Västsvenska Handelskammaren har pågått. Preliminär NKI-mätning för tertial 1 är 80 vilket är än 
bättre än tidigare förbättringar. Preliminär mätning för tertial 1 kommer i oktober (5 – 6 veckor efter 
mätperiodens slut). En intern konferens hölls i april med samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
ytterligare lyfta vikten av bra företagsklimat. Möjligt problemområde har identifierats och fördjupad 
analys/utredning inletts. 
 
Företagsklimat är fortsatt prioriterat område inom nätverket för Fyrbodals näringslivsutvecklare. 
 
En särskild process har startats upp mellan Avdelningen för hållbar tillväxt och ledningsgruppen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att hantera och prioritera satsningar kopplade till 
industriområden. 
 
Under tertial 2 har uppföljning skett av företagens, främst besöksnäringsföretagens, nuläge. En 
återhämtning av affärsverksamheten syns men också kompetensbrist och rekryteringsutmaningar 
för att kunna återgå till mer normaliserad verksamhet. 
 
Några etableringsärenden har tillkommit och en avsiktsförklaring har undertecknats om möjlig 
exploatering och etablering av en klinkerskvarn i nära koppling till hamnområde. Verksamheten 
ökar godsanlöpen väsentligt. 
 
Den partsgemensamma arbetsgruppen med representanter från idéburen sektor och från Uddevalla 
kommun har under ledning av processledarna, färdigställt ett förslag till revidering av ÖK idé, 
överenskommelsen om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i Uddevalla. 
Förslaget kommer att lyftas politiskt under början av hösten inför beslut i kommunfullmäktige. 
Ambitionen med processen och resultatet har varit att öka möjligheten till dialog och samverkan. 
 
Kommunen deltar i ett ESF-projekt lett av SKR för att främja socialt företagande i kommunen. 
Styrgrupp för projektet har bildats. Kommunens projektkoordinator deltar regelbundet på projektets 
nätverksmöten och frukostseminarier. Styrgruppen har fått digitalt besök från andra parter i 
projektet för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Fokus har också varit på ökad kunskap 
kring socialt företagande via nätverk SKR 
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Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala 
ekonomin/det sociala 
företagandet 

Den partsgemensamma arbetsgruppen med representanter från idéburen sektor 
och från Uddevalla kommun har under ledning av processledarna, färdigställt ett 
förslag till revidering av ÖK idé, överenskommelsen om samverkan mellan 
Uddevalla kommun och idéburen sektor i Uddevalla. Förslaget kommer att lyftas 
politiskt under början av hösten inför beslut i kommunfullmäktige. Ambitionen med 
processen och resultatet har varit att öka möjligheten till dialog och samverkan. 
 
Kommunens processledaruppdrag har för första gången utgjorts av en 100 % 
tjänst och innehållet i tjänsten håller på att utvecklas. Båda parters processledare 
har gemensamt påbörjat en utbildning för fördjupad kunskap om civilsamhällets 
roll i samhället. 
 
Processledare samordnar processen kring framtagande av två 
förvaltningsövergripande initiativ till idéburet offentligt partnerskap, vilket innebär 
dialogmöten mellan berörda förvaltningar och initiativtagande föreningar och 
förbund. 
 
Kommunen deltar i ett ESF-projekt lett av SKR för att främja socialt företagande i 
kommunen. Styrgrupp för projektet har bildats. Kommunens projektkoordinator 
deltar regelbundet på projektets nätverksmöten och frukostseminarier. 
Styrgruppen har fått digitalt besök från andra parter i projektet för 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-
9 anställda (KF ÖS 1) 

En kommunövergripande enkät har gått ut till särskilda målgrupper av tjänstemän 
och politiska företrädare. Sammanställning av resultatet är ännu inte presenterat. 

  Kommunfullmäktige har 
2021-02-10 (Dnr KS 
2020/00694) gett 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att göra en översyn av 
bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen (KF ÖS 1) 

Kommunfullmäktige beslutade att revidera bolagsdokument i koncernen i juni 
2021.  

  Kommunfullmäktige har 
2021-05-12 (Dnr KS 
2019/00832) gett 
kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i 
uppdrag att utreda frågan om 
samlad kommunal tillsyn 

Utredningen är påbörjad och informationsinhämtning från berörda förvaltningar 
pågår. 

 

  Mått Kommentar 

  Antalet anställda i företag 
med 2-9 anställda, ska öka 

Under arbete 
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3.2 Övergripande strategi: Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Ett intensivt arbete har pågått under perioden, då bl.a. beslutsunderlag arbetats fram, både vad gäller 
riktlinjer, parkering och kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. 
 
Regionalt, nationellt och internationellt har arbetet med Skagerrakbanan förstärkts. En Request For 
Information (RFI) har genomförts som också bekräftat att en planerad byggnation till 2028 är fullt 
möjlig. Samarbete har inletts med Länsstyrelsen. Vidare fortsätter arbetsplanearbetet med 
kompletterande utredningar, samverkan med norska kommuner, analys av alternativa 
finansieringsmodeller samt detaljerad spårprojektering. 
 
Södra Bohusbanan har en central roll för pendlingsnavet Uddevalla. Västra Götalandsregionen vill 
att tåget ska vara stommen för de regionala resorna. Trafikverket föreslår i en åtgärdsvalsstudie ett 
antal kostnadseffektiva åtgärder som ökar kapacitet och framkomlighet på södra Bohusbanan. 
Föreslagna åtgärder lämnas som underlag till den nationella planen för transportinfrastrukturen 
2022 och framåt 
 
Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 att genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för 
stadsbussarna. 
 
Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, bland annat längs 
väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid sin bedömning av 
kommunernas ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. Nytt 
ansökningstillfälle inväntas.  

Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb 
järnvägs- och 
transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter 
ska Uddevalla kommun bli en 
del av både Göteborgs och 
Oslos arbetsmarknadsregioner 

Regionalt, nationellt och internationellt har arbetet med Skagerrakbanan förstärkts. 
En Request For Information (RFI) har genomförts som också bekräftat att en 
planerad byggnation till 2028 är fullt möjlig. Samarbete har inletts med 
Länsstyrelsen. Vidare fortsätter arbetsplanearbetet med kompletterande 
utredningar, samverkan med norska kommuner, analys av alternativa 
finansieringsmodeller samt detaljerad spårprojektering. 

Den lokala trafikinfrastrukturen 
skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018) utgör en av 
utgångspunkterna för stadens planering. Inriktningen innebär bl.a. att 
transportsystemet ska stärka möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv 
stad. 
 
Planering inom områden kopplade till trafik, transportsystem och parkering ska 
harmonisera och sträva mot kommunens målsättningar i översiktsplan, 
samhällsbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram osv. I en attraktiv stad 
måste människan få större utrymme i stadsrummet. Staden ska vara trygg och 
inbjuda till aktivitet och vistelse. Strategin är därför transportslagsövergripande, 
dvs. behandlar alla trafikslag från gång och cykel till olika slag av 
motorfordonstrafik. 
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Nämndstrategier Kommentar 
Södra Bohusbanan har en central roll för pendlingsnavet Uddevalla. Västra 
Götalandsregionen vill att tåget ska vara stommen för de regionala resorna. 
Trafikverket föreslår i en åtgärdsvalsstudie ett antal kostnadseffektiva åtgärder 
som ökar kapacitet och framkomlighet på södra Bohusbanan. Föreslagna åtgärder 
lämnas som underlag till den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022 
och framåt. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, 
bl.a. längs väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. 
Trafikverket har vid sin bedömning av kommunernas ansökningar inte föreslagit 
någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. Kommunen inväntar nästa 
ansökningstillfälle. 

3.3 Övergripande strategi: Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 
Under 2021 års första åtta månader, har 426 personer varit inskrivna i sysselsättning/åtgärd via 
arbetsmarknadsavdelningen. Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och 
personer som uppbär försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. 
 
Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning (ama) samordnar de arbetsmarknadspolitiska 
insatser som kommunen är inblandad i. Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända 
och personer som uppbär försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Handläggare från 
arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen träffas digitalt varje vecka 
för att diskutera ärenden. Deltar regelbundet gör även Samordningsförbundet. De flesta personer 
anvisas sedan en insats via arbetsmarknadsenheten på ama. Genom aktiviteter såsom 
kartläggning/introduktion, jobbcoachning, arbetsträning och subventionerad anställning rustas och 
stärks personer som står långt från arbetsmarknaden. Under 2021 års första åtta månader, har 426 
personer varit inskrivna i sysselsättning/åtgärd via ama. Könsfördelningen är 50 % kvinnor och 
50 % män. 25 % av de 426 har en nedsatt arbetsförmåga. 57 % är utrikes födda. 45 % bor i något av 
våra tre utpekade socioekonomiskt eftersatta områdena (Dalaberg, Hovhult och Tureborg). 
 
Av de 145 personer som under perioden avslutat sin insats via ama, så gick 23 % vidare till arbete 
eller utbildning. 91 av dessa 145 avslutade hade vid start en försörjning i form av försörjningsstöd. 
38 av dessa (42 %) hade vid avslutad insats lämnat försörjningsstöd. Det rör sig om lön, A-kassa, 
studiebidrag eller sjukersättning. 
 
Ett fortsatt högt antal hushåll erhåller försörjningsstöd. Snittet av antal hushåll per månad under de 
åtta första månaderna ligger på 813 hushåll. Det kan jämföras med samma period förra året där 
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snittet var 833. Snittkostnaden de åtta första månaderna ligger på 6,48 mkr/månad. Årets prognos är 
att vi ska hamna på ett snitt på ca 6,42 mkr/månad, för att nå den ursprungliga prognosen på 
ca 77 mkr. Av samtliga hushåll så har 45 % en adress i något av våra tre mest socioekonomiskt 
eftersatta områden (Dalaberg, Hovhult och Tureborg). 
Avdelningen driver två arbetsmarknadsprojekt, samt deltar i ett tredje. Ett nytt arbetssätt har startats 
med Digital Jobbcoachning och avdelningen har startat upp tre lokala Jobbspår. Jobbcafé bedrivs 
på Dalaberg. 
 
Översiktsplanen varit ute på remiss och arbetet är nu att hantera en stor mängd inkomna yttranden.  
Inom idéburna offentliga partnerskap finns två pågående förvaltningsövergripande initiativ och 
totalt sju pågående. Plan Välfärd 2030 har antagits av fullmäktige.  Välfärdsredovisning 2022 har 
påbörjats och ska utvecklas i digital form. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens 
utveckling genom ett 
kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Samrådsförslaget till översiktsplan 2022 var ute på samråd mellan 3 maj och 15 
augusti, därefter har arbetet med att revidera planen utifrån inkomna yttranden 
tagit vid. Totalt har cirka 65 yttrande inkommit från länsstyrelsen, Trafikverket, 
politiska partier, föreningar och medborgare. Yttranden med projektledningens 
svar kommer att redovisas i en samrådsredogörelse. Granskningen av 
översiktsplanen beräknas pågå vid årsskiftet och då kommer man kunna ta del av 
samrådsredogörelsen. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de 
fem nationella minoriteterna. Förslaget på riktlinjer för kommunens arbete för 
nationella minoriteter antogs av Kommunfullmäktige den 13 maj 2020. Riktlinjerna 
klargör innehållet av kommunens minoritetspolitiska arbete och 
ansvarsfördelningen mellan olika nämnder. 
 
Coronapandemin har lett till att de som redan varit eller riskerat utsatthet fått det 
ännu svårare. Många förebyggande och främjande verksamheter har ställts in eller 
anpassats vilket gjort att främjande arenor försvunnit och verksamheter tappat 
kontakt med sina målgrupper. Hälsopolitiska rådet har beviljat medel till projekt 
som syftar till att mildra konsekvenserna av coronapandemin hos barn och unga i 
Uddevalla. Detta är projekt som syftar till att åter knyta kontakt med målgrupper, 
kompetensutveckling riktat till personal för att möta barn och deras familjer i 
särskilda, utsatta situationer, dämpa social oro och att främja hälsa. 

Trygga viktiga 
samhällsfunktioner genom att 
ställa ökade hållbarhets- och 
totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Säkerhetschefen får titta igenom alla planerade upphandlingar för 2021 och göra 
en bedömning av vilka av dessa där kravställning behöver göras utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för ökade hållbarhet vid 
upphandlingar. 

Sträva efter att där så är möjligt 
att bygga i trä 

 

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

Ny energi- och klimatplan vars syfte är att minska utsläpp från koldioxid, minska 
energianvändningen och använda förnybara energikällor, är nu ute på remiss. 
Genomförandet av de 11 klimatlöften som antogs för 2021 pågår. Bland annat har 
ett arbete påbörjats med att ta fram en teknisk handbok för att minska byggnaders 
klimatpåverkan. Förslag på nya klimatlöften för 2022 har presenterats för 
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Nämndstrategier Kommentar 
kommunstyrelsen och planeras att beslutas om i september. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den 
civilsamhället och att träffa 
fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) (KF 
ÖS 3) 

Bestämmelser för styrning av ÖK Idé samt handläggningsordning för 
samverkansformer med idéburen sektor antogs i Kommunfullmäktige under maj 
månad. Den nya handläggningsordningen för idéburna offentliga partnerskap 
innebär att varje nämnd har möjlighet att själva besluta om att ingå IOP med 
idéburen sektor, men att förvaltningsövergripande partnerskap samordnas 
centralt av processeldare för ÖK Idé och beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Processledare för ÖK Idé samordnar arbetet kring två förvaltningsövergripande 
initiativ om idéburet offentligt partnerskap. 
 
Uddevalla kommun har totalt sju överenskommelser om IOP med idéburna 
parter. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 3) 

Planen är antagen av kommunfullmäktige 

  Kommunfullmäktige har 
2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00053) givit 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att revidera ÖK Idé (KF ÖS 
3) 

Revidering av ÖK-Idé pågår och väntas bli klar under hösten 2021. 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) gett 
kommunstyrelsen i uppdrag 
genomföra en utökad 
medborgarundersökning, 
trygghet 

Uddevalla kommun har beviljats medel från Delmos (delegationen mot 
segregation) för strategisk samverkan och gemensamt agerande kring 
segregation. Projektmedlen har använts till att förankra och implementera nya 
plan Integration 2030. För att få ett bredare perspektiv och underlag för 
kommande arbete, så har en extern aktör genomfört en medborgarundersökning 
under år 2021, för att få kommuninvånarnas synpunkter. Företaget HKL 
Research har intervjuat 500 Uddevallabor kring ett 20-tal frågeställningar inom 
planens tre utpekade områden; Boende och Trygghet, Arbete och Studier, samt 
Demokrati. 
Personerna som intervjuats har varit väl spridda geografiskt i kommunen, samt 
väl representerade utifrån kön och ålder. Majoriteten av intervjuerna har utförts 
via telefon. Vissa grupper (bland annat ungdomar och utrikes födda) har även 
intervjuats direkt ute på gator/torg i Uddevalla. 
Områdesindelningen som använts är välfärdsindelning (13 områden). Alla 
områden är representerade och antalet intervjuade personer varierar mellan 21 
och 91 från de olika områdena. 15 % är utrikes födda, vilket speglar kommunen 
väl. Av resterande är 47 % födda i Uddevalla och 38 % i övriga Sverige. 
Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 % män. Åldersfördelningen är: 13 % 
18–29 år, 18 % 30–39 år, 19 % 40–49 år, 28 % 50–64 år och 22 % 65 år och 
äldre. 
 
Resultatet av undersökningen har redovisats och förts dialog kring i 
demokratiberedningen, förvaltningsövergripande integrationsgruppen ”SIV” 
(Samverkan Integration Verksamhet) och arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet. Resultatet fortsätter nu att leva vidare i olika forum för 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
dialoger. 

 

  Mått Kommentar 

  Vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 

Resultat för år 2020 levereras under första halvåret 2021 

  Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
de hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

Inför årets kommunrankning över de hållbaraste kommunerna i Sverige, har 
enkätfrågorna besvarats. Utav 24 enkätfrågor och två följdfrågor är 12 frågor och 
en följdfråga nya. De nya enkätfrågorna i år handlar bland annat om 
stadsplanering, cirkulär ekonomi och industriell symbios. För att svara ja på 
enkätfrågan är kravet att arbetet ska vara dokumenterat och att allmänheten kan 
ta del av det. I nästan alla frågor pågår någon form av arbete i Uddevalla 
kommun t. ex. livscykelanalys för att minska miljöpåverkan i byggnader, som 
ingår i arbetet med klimatlöftena, men det saknas resultat och dokumentation 
som allmänheten kan ta del av. Krav för att svara ja på enkätfrågorna förutom 
krav på dokumentationen är exempelvis att bolagen ska vara inkluderat i vissa av 
enkätfrågorna. Som exempelvis systematiskt arbete för kunskapsutveckling för 
de anställda i Agenda 2030, där arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten 
ska kunna ta del av samt att det ska vara aktuellt, pågående och regelbunden 
uppföljning. 
 
Kommunrankningen i år består av tre delar en enkätdel, en genomgång av 
extern data samt en del kopplad till klimatdata. Årets kommunrankning kommer 
att lanseras den 11 maj. Prognosen är att kommunen kommer att få ett sämre 
resultat i år jämfört med 2020, då kommunen för vissa frågor saknar resultat, 
dokumentation som allmänheten kan ta del av och inkludering av bolagen kring 
några av frågorna. 

3.4 Övergripande strategi: Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
En fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med representanter för kommunala verksamheter, 
har bildats. En kommunövergripande handlingsplan är under framtagande. Till arbetet finns 
kopplad nämndpresidierna i berörda nämnder. Ett system för kartläggning av otrygghet har också 
tagits fram. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

En fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med representanter för 
kommunala verksamheter, har bildats. Inriktningen är Ungdomar. En 
kommunövergripande handlingsplan är under framtagande. Till arbetet finns 
kopplad nämndpresidierna i berörda nämnder. 
 
Ett system för kartläggning av otrygghet har tagits fram. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
arbeta med 
trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka det 
kommunala säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade 
möjligheter att arbeta med gemsamma kommunala säkerhetsfrågor. 
 
Ett system för kartläggning av trygghet/otrygghet har tagits fram och börjat 
användas under tertial 1. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att förstärka och 
skapa en tydligare 
organisation för 
säkerhetsarbetet (KF ÖS 4) 

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka det 
kommunala säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade 
möjligheter att arbeta med gemensamma kommunala säkerhetsfrågor. 

3.5 Övergripande strategi: Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt förebyggande arbete 
kommunstyrelsen berörs ej av strategin. 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande 
arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

Tidigare förebyggande och främjande arenor har påverkats av pandemin och dess 
restriktioner, nu pågår insatser för att åter kunna möta kommuninvånare i ett tidigt 
skede då fortfarande främjande och förebyggande insatser kan minska riskerna för 
ohälsa. Hälsopolitiska rådet och folkhälsostrateg är bärare av ett hälsofrämjande 
och förebyggande perspektivet i planering av insatser och processer kopplade till 
folkhälsoområdet. 
 
Flera mindre projekt, med medel från Hälsopolitiska rådets extrautlysning med 
syfte att mildra konsekvenserna av corona bland barn och unga, drar igång nu 
under tidig höst. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
förbättra den 
drogförebyggande 
samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta 
arbete  (KF ÖS 5) 

En fokusgrupp med representanter för kommunala verksamheter har bildats. 
Inriktningen är Ungdomar. En kommunövergripande handlingsplan är under 
framtagande. Till arbetet finns kopplad nämndpresidierna i berörda nämnder. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 
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3.6 Övergripande strategi: Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering 
RUN-projektet (Fyrbodals kommunalförbund) ”Digitala processer” fortsatt pausat och återupptas i 
september. 
 
I Socialförvaltningens TUFF projekt, som processleds av Hållbar tillväxt, har en verifieringsprocess 
för testande av välfärdsteknologi prövats. 
 
Under tertial 2 valde kommunen att gå med i ESF-projektet digital mognad som drivs av SKR via 
ADDA-kompetens. Projektet handlar om att mäta/följa upp organisationens digitala mognad med 
DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och framtagen av Göteborgs universitet på uppdrag av 
regeringen. Med stöd av forskare kommer kommuner få tillgång till metodstöd, grundutbildning i 
digital, nätverk och samarbetsyta (Digital mognad — Adda - f.d. SKL Kommentus). Projektet pågår 
till 2023-02-28. 

Inom kommunledningskontoret har en lokal handlingsplan tillhörande Digital agenda blivit 
fastställd. Den innehåller elva aktiviteter där sex av dessa prioriteras under år 2021-2022. Bland 
prioriterade områden ingår att ta fram en modell för nyttoreasliering och effekthemtagningsanalys, 
utveckla kommunens projektmodell, implementera ny tjänst för e-underskrift och digitalisera 
processen för försörjningsstöd. 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en 
attraktiv arbetsgivare bland 
annat med fokus på 
medarbetarnas 
kompetensutveckling, 
arbetsmiljö och friskvård 

Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med implementering av de nya 
kompetenskriterierna. Nya mallar för medarbetarsamtal och lönedialog är 
framtagen och nu finns det möjlighet för att utföra medarbetarsamtal och 
lönedialog digitalt.  Rutin för kompetensinventering samt successionsplanering är 
framtagen.  Ett arbetet med att hitta systemstöd för att kunna implementera 
arbetssättet inom kommunen pågår. Dialog pågår inom IT rådet för KLK. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 1) 

Utredningsarbete har pågått men inväntar för närvarande resultatet av 
förhandlingar om området Anegrund 10. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 och 
2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens 
verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie 
arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En 
projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt 
grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och 
där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

RUN-projektet (Fyrbodals kommunalförbund) ”Digitala processer” fortsatt pausat 
och återupptas i september. 
 
I Socialförvaltningens TUFF projekt, som processleds av Hållbar tillväxt, har en 
verifieringsprocess för testande av välfärdsteknologi prövats. 
 
Digital Mognad 
Under tertial 2 valde kommunen att gå med i ESF-projektet som drivs av SKR via 
ADDA-kompetens. Projektet handlar om att mäta/följa upp organisationens digitala 
mognad med DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och framtagen av Göteborgs 
universitet på uppdrag av regeringen. Med stöd av forskare kommer kommuner få 
tillgång till metodstöd, grundutbildning i digital, nätverk och samarbetsyta (Digital 
mognad — Adda - f.d. SKL Kommentus). Projektet pågår till 2023-02-28. 
Ett arbete med att kartlägga administrativa arbetsuppgifter inom KLK har 
genomförts. Efter analysarbetet identifierades 16 områden med potential att 
digitaliseras eller samordnas. Av dessa valdes nedanstående fyra områden för 
vidare kartläggning: kontering Raindance, Beställningar i Raindance, 
systemförvaltare, systemsupport. 

  Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att i samråd med 
kommunfullmäktiges 
presidium ta fram underlag 
och därefter upphandla ett 
närvaro- och 
voteringssystem i förening 
med tjänst för webbsändning 
som ska vara i bruk senast i 
januari 2022 (KF ÖS 6) 

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

 
 

Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i 
uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar 
som förtydligar kommunens 
förvärv och försäljning av 
mark (KF ÖS 6) 

Kommundirektören har redovisat uppdraget till kommunstyrelsen. Direktören 
föreslår två åtgärder med anledning av rapporten. Dels att kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över kommunens långsiktiga 
markbehov som ska vara styrande för verkställande nämnder och förvaltningar. 
Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av kommunal mark överförs 
till kommunstyrelsen. Förslagen är remitterade till samhällsbyggnadsnämnden. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan (KF ÖS 6) 

Uddevalla kommun erbjuder heltid, och deltid anställning som en möjlighet till alla 
anställda.  

 

  Mått Kommentar 

  Attraktiv arbetsgivarindex, 
ska öka 

Följs upp på årsbasis, inget att rapportera tertial 1. 
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  Mått Kommentar 

  Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

 

3.7 Övergripande strategi: Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och 
förbättrade studieresultat 
Verksamheten Nike vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 
grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. Verksamheten jobbar 
utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier. Verksamheten på Nike Ungdom ser lite 
annorlunda ut under vårterminen 2021 jämfört med tidigare. Vi kör likt höstterminen 2020 
verksamheten uppdelad i en för- och eftermiddagsgrupp pga Covid-19. Antalet inskrivna ungdomar 
når nya höjder återigen. Under läsåret 2020/2021 har 30 ungdomar varit inskrivna. Att så pass 
många kunnat vara inskrivna beror på flera saker: Samarbeten med Steget, Fenix, och IM vilket 
medför flexibla lösningar och att antalet ungdomar på plats på Nike inte blir för stort. Ett tydligare 
fokus på studier kan vara anledningen till att det delats ut 25 betyg under läsåret. Efter terminsslut i 
juni arbetade Nike med sommarlovspraktik. 

3.8 Övergripande strategi: Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, 
företagande eller utbildning 
Projekt "Startsträckan" arbetar med språksvaga deltagare som står allra längst ifrån 
arbetsmarknaden. Etableringen av nyanlända samordnas genom den förvaltningsövergripande grupp 
EG (Etableringsgruppen). Avdelningen ansvarar själva för etableringsaktiviteterna; 
bostadsanvisningar, mottagningssamtal och samhällsorientering. Avdelningen bedriver även 
samhällsvägledning, Samhällsguide Uddevalla, föräldracirklar i föräldrastöd, samt Pappa och 
Mamma grupper. Övrigt integrationsarbete samordnas genom den förvaltningsövergripande 
gruppen SIV (samverkan, integration, verksamhet). Flera aktuella ämnen och informationer har 
behandlats. Bland annat har gruppen tagit del av den medborgarundersökning som genomförts, med 
syfte att bredda underlaget till Plan Integration 2030. Uppdragsbilagan till det strategiska 
dokumentet Plan Integration 2030, antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2021. Den innehåller 
23 uppdrag för förbättrad integration, som ska genomföras under åren 2021-2022. En ny 
uppdragsbilaga ska sedan tas fram för nästa mandatperiod år 2023-2026. 
 
Under perioden har planeringsarbete pågått för det fortsatta arbetet med rådgivningssamtal. Det nya 
namnet för funktionen har bestämts till ”Eget Företag – steg 1” i samråd med 
Arbetsmarknadsenheten. Rådgivningssamtalen har genomförs med personal från båda 
avdelningarna eller var för sig. Planeringen är ett något mer utåtriktat arbete med några timmars 
fysisk närvaro på Mötesplats Dalaberg/Jobbcenter varje vecka, samt deltagande i kommande 
arbetsmarknads- och utbildningsmässa som Uddevalla kommun arrangerar i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Rådgivningssamtalen erbjuds alla personer som önskar starta eget företag, 
dock med lite mer fokus på grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är ett 
komplement till det kontinuerliga arbete med nyföretagande som görs på Avdelningen för Hållbar 
tillväxt. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad 
integration, samverkan, arbeten 
och tillväxt 

Under perioden har planeringsarbete pågått för det fortsatta arbetet med 
rådgivningssamtal. Det nya namnet för funktionen har bestämts till ”Eget Företag – 
steg 1” i samråd med Arbetsmarknadsenheten. Rådgivningssamtalen har 
genomförs med personal från båda avdelningarna eller var för sig. Planeringen är 
ett något mer utåtriktat arbete med några timmars fysisk närvaro på Mötesplats 
Dalaberg/Jobbcenter varje vecka, samt deltagande i kommande arbetsmarknads- 
och utbildningsmässa som Uddevalla kommun arrangerar i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Rådgivningssamtalen erbjuds alla personer som önskar 
starta eget företag, dock med lite mer fokus på grupper som har svårt att ta sig in 
på arbetsmarknaden. Detta är ett komplement till det kontinuerliga arbete med 
nyföretagande som görs på Avdelningen för Hållbar tillväxt. 

 

  Mått Kommentar 

 
 

Integrationen skall förbättras 
i form av minskat 
utanförskap 

Se Tertial 1 
 
 

 Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar, 
andel (%) ska minska 

 

  Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

 

3.9 Övergripande strategi: Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar 
ska tas tillvara 
Förslag till nya riktlinjer för markanvisningar har färdigställts. Kommunstyrelsen beslutade i juni att 
lämna riktlinjerna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
I stadsutvecklingsprojektet har följande skett under perioden: 
Centrumutveckling 
Där ingår kajpromenad med översvämningsskydd, Västra centrum, Windingsborg och förstudie nytt 
stadshus. Ett planprogramsarbete har startat för Västra centrum där vi jobbar fram en helhetsbild för 
hur denna nya stadsdel ska utformas och gestaltas. Det innefattar eventuell flytt av buss- och 
järnvägsstation, ny placering av stadshus, offentliga verksamhetsbehov, anpassning till 
klimatförändringarnas effekter, infrastruktur, grönytor, offentliga ytor, exploateringstal, grova 
exploateringskostnader, vatten, avlopp samt dagvatten. Och inte minst relationen till det nuvarande 
centrum och de viktiga ”mellanrummen”. Gällande förstudie nytt stadshus i centrum så har det 
tagits fram underlag för målbild, behovsanalys och kravspecifikation genom intervjuer samt enkäter 
med tjänstepersoner och förtroendevalda. Det har också genomförts två stora workshops med 
styrgrupp, nämndsordföranden, förtroendevalda gruppledare och förvaltningschefer. Förstudien ska 
vara klar under hösten 2021. Gällande Kajpromenad med översvämningsskydd så har ett samråd 
genomförts inför ansökan om tillstånd till översvämningsskydd och andra vattenverksamheter i 
Uddevalla centrum. 
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Hamnområdet 
Där ingår Badö/Bäve och Fröland. Inom Hamnområdet arbetar vi med att samordna inför 
etableringar på det nya industriområdet Västra hamnen ute vid Fröland. Värdering av området 
pågår. Projektet har upphandlat sakkunnig järnvägskonsult för utredning av skyddsavstånd och 
järnvägssträckning till Västra hamnen. Vid Bäve/Badö finns, sedan länge, permanent risk för skred. 
Det genomförs säkerhetsronder och körscheman tas fram för trafiken i området. Arbete pågår med 
att sammanställa åtgärdsalternativ inför ett inriktningsbeslut gällande vilken markanvändning man 
vill ha i framtiden. 
Rimnersområdet 
Där ingår ny simhall, renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen samt utveckling 
av Rimnersområdet som helhet. Byggnationen av Rimnersbadet har startat och det officiella 
spadtaget med pressträff har tagits. Peab har etablerat sig på området och startat upp markarbeten, 
grundläggning och pålningsarbeten. Det har gjorts en trafikutredning för att ta fram förslag på 
åtgärder för att bland annat förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Gällande Rimnersvallen så 
är skisser och beräkningar framtagna och entreprenör upphandlad för renovering av Rimnersvallen 
(om beslut tas av kommunfullmäktige). Det har också genomförts en föreningsdialog och en 
medborgardialog gällande utvecklingen av hela Rimnersområdet. 
Skolor och boende 
Där ingår förskola och skola i Ljungskile, Råssbyn och Skäret. Rotviksbro boende och Äsperöds 
skola. Inom projekten skolor och boende i samverkan med Hemsö så har kommunstyrelsen tagit 
beslut om hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2. Upphandling av totalentreprenad 
är klar. Samråd för skola på Skäret har genomförts. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om 
tidplan och projektbudget för Ljungskileskolan vilket innebär att projektet nu är i en fas av 
projektering med utredningar och program för genomförande. Försäljning av fastigheten vid 
Rotviksbro pågår, detaljplan, värdering av fastighet och projektering av två tillbyggnader är klara. 
Granskning av avtal pågår. 
 
Förslag till nya riktlinjer för markanvisningar har färdigställts. Kommunstyrelsen beslutade i juni att 
lämna riktlinjerna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- 
samt vandringleder samt verka 
för att åstadkomma en nationell 
cykelled genom Bohuslän 

Under perioden har arbetet med att förstärka tillgängligheten till kommunens 
besöksmål fortsatt genom samarbeten inom Ett enat Bohuslän, Turistrådet 
Västsverige, Västkuststiftelsen, berörda kommunala förvaltningar samt berörda 
föreningar och företag genom bland annat: 
 
• delaktig inför och på årsmötet Ett enat Bohuslän i mars, där beslut togs om att 
fokusområdena för cykelled, vandring och kollektivtrafik fortsätter även under 
2021. Uddevalla kommun är genom avdelningen fortsatt ansvarig inom Ett enat 
Bohuslän för fokusområdet kollektivtrafik. 
• tjänsteskrivelse för nästa steg inom Ett enat Bohuslän-samarbetet gällande 
Västkustleden är påbörjad med målet att tas upp till Kommunstyrelsen i juni. 
Övriga berörda kommuner genomför samma process. 
• fortsatt dialog och samarbete med Västkuststiftelsen och Kultur och Fritid 
gällande vandringsleder. Under tertial två har arbetet bl.a. innefattat: 
• remissvar inför kommande beslut om kommunens friluftsplan 2030 
• program för digitalt möte inom Ett enat Bohusläns fokusområde kollektivtrafik och 
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Nämndstrategier Kommentar 
transportlösningar i september, inventering om hur varje kommun inom Ett enat 
Bohuslän påverkas av Västtrafiks planerade neddragningar vid årsskiftet. 

3.10 Övergripande strategi: Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för 
naturupplevelse, boende och turism 
Kommunledningskontoret har arbetat med besöksnäringsföretag inom café/bageri, kajak och 
höghöjdsbana som kan komma att etablera sig i Uddevalla och därmed bidra till besöksanledningar. 
Vidare har fortsatt samverkan och arbete med förvaltningar, föreningar och företag kring 
fokusområdena inom Ett enat Bohuslän gällande vandringsleder, Västkustleden/regional cykelled 
och Turistrådet Västsveriges ”Hållbarhetsklivet”. 
 
Det fortsatta samverkansprojektet mellan kommunledningskontoret, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och en stor skogsägare har lett till konkretiserandet av en stadsnära 
vandringsled. Skogsägarnas ambition är att tillsammans med kommunen forma ett 
naturskyddsavtal. Markägarens engagemang och säkerställande av långsiktig egen förvaltning av 
leden är en unik ingång och tillför ett stort värde för Uddevalla kommun. 
 
Under perioden har kommunledningskontoret bland annat arbetat med att se över 
reservatföreskrifterna för Bassholmen för att stärka kommersiella förutsättningar och samtidigt 
värna natur och reservat. Förslaget har godkänts och förväntas bidra till ett mer effektivt arbete och 
förkortad tidsplan. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 
(KF ÖS 10) 

Ingen aktivitet under tertial 2. 

3.11 Övergripande strategi: Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och 
platsvarumärke 
Kommunstyrelsen har beslutat om att anta ett samverkansarbete med fastighetsägare i centrum. 
Samverkansnamnet är Uddevalla City BID. Under perioden har återkoppling mellan kommun och 
fastighetsägare genomförts. Uddevalla kommun har utsett ledamöter till styrelsen och en process 
med att involvera ledamöter från fastighetssidan och gemensam viljeinriktning med BID-
koordinator pågår. 
 
Uddevalla Convention Bureau (UCVB) har genomfört mötesrådgivarutbildning för företag inom 
mötesindustrin i samverkan med övriga CVB i regionen och Turistrådet Västsverige. 
 
I arbetet med att utveckla biosfärsområdet har en förankringsprocess genomförts med respektive 
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kommunalförbund, Fyrbodal och GR. Därtill har ett möte med LRF genomförts. 
 
Pandemin har haft en negativ påverkan på besöksnäringen. Genom främst lokal och regional 
samverkan, webbinarium och kontinuerliga dialoger, arbetas för att öka förutsättningarna för att 
stärka affärsutveckling av besöksnäringsverksamheter bl.a. genom nytänkande sätt att koppla ihop 
husbilsresenärer från hela landet med restauranger i Uddevalla och att se över reservatföreskrifterna 
för Bassholmen för att stärka kommersiella förutsättningar. 
 
Uddevalla Convention Bureau (UCVB) har under perioden, tillsammans med Turistrådet 
Västsverige och övriga regionala Convention Bureaus bjudit in till seminarium för den under 
pandemin mycket hårt drabbade mötesindustrin med temat; Framåtblick-Mötesbranschens 
omställning. Judo SM i Uddevalla flyttas framåt i tiden från 2022 till februari 2023. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 

Processen med Thordénstiftelsen är vilande i väntan på medfinansiärer. 
 
Förankringsprocess är inledd i Fyrbodal och GR under ledning av GR. Ett möte 
med LRF Uddevalla är genomfört. 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Arbetet under tertial två kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• fortsatt dialog om förfrågan att arrangera husbilsrestaurang-event även höst-
vinter-vår 2021-22 för överlevnad under pandemin. Arrangemanget bidrar till 
säsongsförlängning, samverkan med andra lokala företagare och verksamheter 
och till fler besökare till Uddevalla. Ärendet tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden i 
september. 
• handläggning av 5 sponsringsärenden 
• Uddevalla Convention Bureau (UCVB) har genomfört mötesrådgivarutbildning för 
företag inom mötesindustrin i samverkan med övriga CVB i regionen och 
Turistrådet Västsverige. 
• sammankallat tjänstemän från Kultur o Fritid och Samhällsbyggnads (GIS) i syfte 
att ta fram bättre struktur för information och kommunikation om konstverken på 
stan m. fl. platser, för att bättre kunna paketera ex. konstvandring framöver. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 
2021 (KF ÖS 11) 

Under tertial 2 har utvecklingsarbetet presenterats för Uddevalla Utvecklings AB 
där färdiga dokument ingått. Uppdraget är slutfört och nästa steg är ett politiskt 
beslut. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 
  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genomföra en utvärdering av 
effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet 
för stadsbussarna (KF ÖS 2) 

 
Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas 
linjenät i Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då 
resandet legat på samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra 
Götalandsregionen fastställt nya mål om ökat resande i kollektivtrafiken. 
Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en linjenätsutredning vilken slutfördes i 
mars 2013. 
Kommunledningskontorets tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska göras 
mot den målsättning som varit själva syftet för förändringen. Utvärderingen vill 
därmed försöka ge svar på frågan om effekter som uppkommit utifrån vad som 
var avsikten med linjenätsomläggningen. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en 
process för att flytta 
stadshuset till centrum och 
därvid se på möjligheterna 
att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för 
kultur (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att starta en process för att flytta 
stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för kultur. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt 
stadshus med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med 
Arwidsro, varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genom en 
projektsatsning utvidga det 
samarbetsprojekt som pågått 
på förskolorna på norr kring 
arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, 
hemkultur och hederskultur, 
läsning och 
språkstimulerande arbetssätt 
till all personal på dessa 
förskolor. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genom en projektsatsning utvidga 
det samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr kring arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och språkstimulerande 
arbetssätt till all personal på dessa förskolor. 
Enligt information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens presidium ska 
detta uppdrag avslutas med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och 
deltid som en möjlighet (KF 
ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att Uddevalla kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 
heltid, och deltid som en möjlighet. 
 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget, att ta fram en övergripande plan "Integration 2030”. 
 
KS 2019/00670 "Övergripande plan Integration 2030". 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 
2030. Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens 
Arbetsmarknads-och integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos 
nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt demokratiberedningen och 
ungdomsfullmäktige. Planen antogs i kommunfullmäktige 2020-12-09, §287. 
Uppdraget är därmed utfört. Det som återstår är att färdigställa den bilaga med 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
politiska uppdrag som ska tas fram varje ny mandatperiod. Den första bilagan 
planeras att beslutas i KF juni 2021 och gälla mandatperioden ut. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget, att överföra ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11, ärende KS 2019/00668 §296, att 
överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen 
från och med den 15 februari 2020. 

  Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att fortsätta 
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 (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget, att fortsätta 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 
 
Förslag till fördelning av sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar enligt uppdraget. 
 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjn
ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget, att under 2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning 
inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Medlen har inte förbrukats under 2020. De utbildningsinsatser m.m. som 
planerades har inte gått att genomföra som planerat på grund av pandemin. 

 



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 
protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 
 
2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2021/00474  

Kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 
uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 
att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 
barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  
 
Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 
hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 
planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättat utifrån 
avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 
som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan år 2000, upphör att 
gälla. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i löseskilling till 
föreningen när avtalet vunnit laga kraft. I avtalet förtydligas att parterna är överens om 
att Uddevalla kommun ska säga upp IFK Uddevallas anläggningsbidrag samt att 
parterna är överens om att överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap av 
Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2021-09-21 och beslutade bl.a. att 
tillstyrka att avtalet godkänns. Vid nämndens behandling av ärendet noterades en 
felskrivning i avtalet. Ett nytt avtal har därför upprättats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-09-22. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-09-21 § 141. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle 2021-09-14. 
Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 
Helenedal 1:1. 2021-09-14. 
Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 
uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1. 
Avtal om lokalhyra med IFK Uddevalla från 2000-09-01. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna avtal med IFK Uddevalla gällande köpeskilling vid uppsägning av 
hyresavtal, omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1, 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 300 000 kronor för att finansiera köpeskillingen 
enligt avtalet, 



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 
protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 
 
2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att finansiering ske via årets resultat för kommunstyrelsen.  
 
 
 
Expedieras: 
 
IFK Uddevalla, jämte undertecknat avtal 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningsekonomen, kommunledningskontoret 



 
 

 
 

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KFN 2021/00115  

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av 
idrottsanläggning samt uppsägning av gällande avtal om 
lokalhyra inom Helenedal 1:1 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 
att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 
barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  
Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 
hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 
planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  
  
Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättad utifrån 
avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 
som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan 2000, upphör att gälla 
2021-09-15. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i 
löseskilling till föreningen när avtalet vunnit laga kraft.  
  
I avtalet förtydligas att parterna är överens om att Uddevalla kommun ska säga upp IFK 
Uddevallas anläggningsbidrag samt att parterna är överens om att överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap av Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  
Avtalet är nu föremål för beslut av kultur och fritidsnämnden, inför behandling av 
kommunstyrelsen.  
  

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14  
  
Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 
Helenedal 1:1. 2021-09-14 
  
Kommunstyrelsens delegationsbeslut, Avsiktsförklaring gällande kommunalt 
övertagande av idrottsanläggning 2021-08-30 
  
Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 
uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 
Uddevalla.  
 



 
 

 
 

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att 
finansiera köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del 
av fastigheten Helenedal 1:1.  
  
Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  
  
Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK 
Uddevalla gällande redan utbetalda bidrag.  

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att "kommunfullmäktige" ändras till "kommunstyrelsen" under 
punkten 2 i beslutsunderlaget.  
  
Kent Andreasson (UP): avslag till förslagen i handlingarna med undantag för den tredje 
beslutssatsen.  
Anders Andersson (SD): avslag till samtliga förslag i handlingarna.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ändring från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i punkten 2 i handlingarna och finner att nämnden 
godkänner det.  
  
Ordförande ställer förvaltningens förslag om att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
avtalet med IFK Uddevalla mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det och 
finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag.  
  
Omröstning begärs.  
Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  
Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster  finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ja-röst Nej-röst 
Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  
Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  
Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  
Anita Olsson (C)  
Carl-Gustav Gustafsson (L)  
Monica Bang-Lindberg  
Christer Johansson (V)  
Karin Johansson (KD)  
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Kultur och fritidsnämnden 
 
2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om att begära 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen 
för att finansiera köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del 
av fastigheten Helenedal 1:1 mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det och finner att 
nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
  
Omröstning begärs.  
Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  
Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster  finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ja-röst Nej-röst 
Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  
Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  
Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  
Anita Olsson (C)  
Carl-Gustav Gustafsson (L)  
Monica Bang-Lindberg (L)  
Christer Johansson (V)  
Karin Johansson (KD)  

 
Ordförande ställer förvaltningens förslag om att avsluta överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal mot Anders 
Anderssons (SD) förslag om att avslå det och finner att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag till beslut.  
  
Ordförande ställer förvaltningens förslag om att inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK 
Uddevalla gällande redan utbetalda bidrag mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det 
och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs.  
Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  
Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ja-röst Nej-röst 
Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  
Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  
Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  
Anita Olsson (C)  
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Carl-Gustav Gustafsson (L)  
Monica Bang-Lindberg (L)  
Christer Johansson (V)  
Karin Johansson (KD)   

  
Beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra "kommunfullmäktige" 
till "kommunstyrelsen" i punkten 2 i avtalet.  
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 
Uddevalla.  
  
Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att finansiera 
köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 
Helenedal 1:1.  
  
Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  
  
Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK Uddevalla 
gällande redan utbetalda bidrag.  
  
Reservation  
Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna förslaget med följande motivering: 
Vi anser att ersättningsytor för fotbollen under simhallsbygget skulle vara färdiga nu, så 
vi skulle slippa sista minuten lösningar. 
Vi ser dessa 1,3miljoner som ett förtäckt föreningsstöd. Då vi har ett lokalhyresavtal 
med föreningen, med ett tilläggsavtal som ger kommunen nyttjande av området utan 
kostnader. Dat. 2000-09-27 
Behovet att få fram ett rättvist förenings-/anläggningsstöd har aldrig varit större. 
  
Anders Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.  
  

 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-09-21 
Annelie Högberg, Christer Johansson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-21 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-09-22 till 
Kommunstyrelsen 
IFK Uddevalla 
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2021-09-21 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-09-14 Dnr KFN 2021/00115 

  
 

Handläggare 
Förvaltningschef Annica Ryman 
Telefon 0522-69 64 28 
Annica.ryman@uddevalla.se 

 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, 
omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 
att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 
barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  
Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 
hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 
planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättad utifrån 
avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 
som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan 2000, upphör att gälla 
2021-09-15. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i 
löseskilling till föreningen när avtalet vunnit laga kraft.  
 
I avtalet förtydligas att parterna är överens om att Uddevalla kommun ska säga upp IFK 
Uddevallas anläggningsbidrag samt att parterna är överens om att överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap av Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  
Avtalet är nu föremål för beslut av kultur och fritidsnämnden, inför behandling av 
kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14  
 
Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 
Helenedal 1:1. 2021-09-14 
 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut, Avsiktsförklaring gällande kommunalt 
övertagande av idrottsanläggning 2021-08-30 
 
Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 
uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-09-14 Dnr KFN 2021/00115 

  
 

 

 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 
Uddevalla.  
 
 
Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att finansiera 
köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 
Helenedal 1:1.  
 
Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  
 
Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK Uddevalla 
gällande redan utbetalda bidrag.  
 
 
 
 
 
 
Annica Ryman  
Förvaltningschef  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AVTAL OM LOKALIIYRA

r FORMALIA

1.1 PARTER
Upplåtare
Uddevalla kommun
Fritidsnåimnden
2l20aa-1397
451 81 Uddevalla
Kontaktperson:(Seppo Räikkönen, 0522-964 20\

Hyresgäst
IFK Uddevalla
8s8500-0899
Box 595

45122 Uddevalla
Kontaktperson:(Jan Axelsson, 0522- I 50 99)

I.2 OBJEKT
Hyresrätten omfattar del av fastigheten Helenedal 1:1 meä tillhorande
byggnader och anläggningar (bilaga 1: Beskrivning av hyresobjektet) samt sk.
inventarier enligt förteckning (bilaga 2).

Objektets gråinser framgår av karta (bilaga 3).

1.3 Äuu.q,MÅL
Objektet upplåts för att hyresgästen skall kunna bedriva idrottslig verksamhet
samt diirmed ftirenlig verksamhet för främst barn och ungdomar

För annan användning kr'ävs upplåtarens skriftliga samtycke.

1.4 AVTÄLSTIDruPPSÄGNINGSTID
Detta avtal gäller under 30 år tr',o.m, 2000-09-01, nedan kallad tillträdesdagen,
t o m 2030-09-01. Avtalet forliings dåirefter på'3 år i såinder, om inte
uppsägning från endera parten sker senast 9 månader frire avtalstidens utgång.
Uppsägningen skall vara skriftlig.

Om hyresgästen under kipande avtalsperiod fär till detta avtal hiirftirliga,
uppenbara och svårlösta ekonomiska ftirhållanden, vilka hyresgästen vid
tecknandet av detta avtal inte hade möjlighet att ftirutse, kan hyresgiisten med 9
månaders uppsägningstid få detta avtal att upphöra.
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l.s sYN
Objektet upplåts i bcfintligt skick, Före tillträdesdagen skall parterna
gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall
upprättas och undertecknas av parterna. Motsvarande syn skall hållas vid
avtalets upphörande.

1.6 PERSONAL
Vardera parten är arbetsgivare för de anställda som avlönas av respektive part
med därav ftiljande av ftirpliktelser enligt lag och avtal.

1 HYRES GÄSTTNS NITUCIIETER OCH
SKYI,DIGHETER

2,1 ERSÄTTNING FÖR UPPLÄTELSEN
För upplåtelsen skall hyresgästen i mars månad varje år, mot räkning, till
upplåtaren betala en bashyra, som utgör 500 kronor ftir kalenderår.

Bashyran är anpassad till indextalet (bastalet) för oktober manad 1999.

Upplåtaren äger rätt att utan uppsägning av avtalet utta hyrestillägg med
hiinsyn till ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Hyran enligt ovan skall sålunda justeras varje den I janudii med det procenttal,
som utgör skillnaden mellan oktoberindex året före och bastalet varvid
avrundning sker till helt procenttal. Hyresbeloppet skall dock aldrig sättas lägre
än bashyran enligt avtalet.

2.2 DRIF'T, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Hyresgästen skall ekonomiskt och praktiskt svara fbr objektets totala drift,
skötsel och underhåll.

Äliggandet avser såväl det löpande som det periodiska underhållet och omfattar
således skötselansvaret för hela anläggningen.

Inom hyresobjektet och lryrestiden uppkommande skador t.ex. vatten-, avlopp-,
elskador eller andra byggnadsskador, vilka inte omfattas av upplåtarens
egendomsförsäkring, inryms i detta åtagande. Undantag från detta åtagande
skall redovisas i protokoll fört vid besiktning i samband med överlåtelsen.

Vidare har hyresgästen att teckna abonnemang och ekonomiskt ansvara ftir
objektets försörjning med elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning samt
teletjänster.

2.3 UPPLÄTELSE AV REKLAMPLATS
Hyresgästen har rätt att under avtalsperioden upplåta reklampiatser inom
objektets gränser och har rätt till samtliga reklamintäkter.

NN
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Reklamplatserna får inte användas till reklam för tobak och alkoholhaltiga
drycker. Diskriminerande och annan otillåten reklam får heller inte ftirekomma.

2.4 FÖRSÄLJNINGSRÄTTIGHETER
Hyresgästen har inom ramen för ändamålet med detta avtal rätt att idka
sedvanlig kommersiell försäljning inom objektet. Detta inkluderar även
försäljningsrätten i en av byggnaderna belägen cafbteria.

2.5 ERSÄTTNING FÖR TJÄNSTER SOM TILLHANDÄHÅLLS AV
UPPLÅTAREN

Hyresgästen skall utge ersättning för de tjänster som beställs och tillhandahålls
av upplåtaren.

2.6 LÅS OCH NYCKLAR SÄMT LARM
Hyresgästen ansvarar a o m tillträdesdagen för objektets samtliga nycklar.
Upplåtaren påtar sig kostnaden och ombesörjer installation av ett nytt
nyckelsystem och överlämnar på tillträdelsedagen tre nycklar tili varclera enhet
i systemet. Föreligger yttcrligare behov av nycklar skall hyresgästen ombesörja
och bekosta kopiering.

t
Eventuella förändringar i befintligt nyckelsystem skall bekostas av hyresgästen.

Upplåtaren tillhandahåller på tillträdelsedagen instruktion och koder till larm.

2.7 UTHYRNING TILL ALLMÄNHETEN, ANDRA FÖRENINGAR,
OFFENTLIGA ORGAN M FL

Hyresgästen äger rä11 att till annan upplåta heta eller delar av objektet under
kortare tid (s.k. korttidsupplåtelse) inom ramen för ändamålet med detta ar,,tal.

Hyresgästen kan under sådan upplåtelse överlåta sin försäljningsrättighet till
sådan nytd anderättsinnehavare.

2.8 ANSVAR FÖR OBJEKTETS SUNDHET, ORDNING OCH SKICK
Hyresgästen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom
objektets gränser. Flärvid skall särskild vikt fiistas vid sådana förhållanden som
kan medlöra risk för att utövare eller annan besökare kan komma till skada.

Hyresgästen skall tillse verksamhet bedrivs som inte medför risker ifråga om
miljö och hälsa.

Hyresgästen skall genast underätta upplåtaren om förhållanden som är av
betydelse för upplåtaren i dennes egenskap av fastighetsägare.

'lP t
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2.9 NY., OM. OCH TILLBYGGNAD AV OBJEKTET
Hyresgästen får inte foreta ny-, om eller tillbyggnad utan upplåtarens skriftliga
medgivande. Om sådant medgivande lämnas skall pa*erna, om endera part så

önskar, träffa siirskild överenskommelse om villkoren fiir detta.

Hyresgästen skall fcir medgiven ny-, om- och tillbyggnad ombesörja och
bekosta erforderliga tillstånd hos berörd rnyndighet.

2.10 FÖRSÅXRTXCAR
Hyresgästen har att teckna erfbrderliga försäkringar för objektets drift med
tillhörande ansvarsftirsäkring samt dito för tillf?illigt avbrott i idrottsverk-
samheten. Försäkring skall även omfatta de s.k. inventarierna (bilaga 2) som

omfattas av detta avtal.

3 UPPLÅTARENS NÄTTTCHETER OCH
SKYLDIGHETER

3.I INSPEKTION
Upplåtaren har rätt att företa inspektion, under vilken protokoll skall töras, av
objektet. Om inspektionen fiiranleds av anmälan fran tredje man iir hyresgästen

skyldig att närvara vid inspektionen, Hyresgästen skall i god tid undenättas om
förcstående inspektion.

3.2 EGENDOMSFÖRSÄKRTNG :I

Upplåtaren ansvarar för att den egendom som detta avtal omfattar är försäkrad,
med undantag från s.k. inventarier (bilaga 2).

Den egendom som hyresgästen tillftir ansvarar hyresgästen för, om inte annat

överenskommes.

3.3 LEDNINGSARBETEN M. M.
Upplåtaren eller annan, som har dennes tillstånd, ffir dra fram och vidmakthålla
lcdningar mcd i förckommandc f'oll tillhörandc lcdningsstolpar och
infästningsanordningar inom objektets gränser.

4 övnrcn BESTÄMMELSER

4.1 HÄVNINGSN:TT
Part får häva detta avtal om motpart inte fullgör sina åtaganden och om rättelse
inte sker utan dröjsmål efter eriruan, under förutsättning att avtalsbrott är av
antingen väsentlig betydelse eller är av sådan karaktär att hyresrättenär
örverkad enli gt .j ordabalken.

Hyresgästen fir inte vidta åtgiirder som kan antas åsidosätta lag eller
kollektivavtal eller annars strider mot vad som iir allmänt godtaget inom
hyresgästens kollektivavtalsområde. Detta är av väsentlig betydelse för
upplåtaren och utgör en grund för att häva avtalet,

\ft
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4.2 OMTÖRHÄNDLING AV VILLKOR
Vid iindrade törhållanden av vikt för endera parten avseende villkoren for
hyresobjektet, har part under avtalsperioden rätt titl ftirhandling.

4.3 ÖvpnrÅrEl,sE Av AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan upplåtarens skriftliga godkiinnande.

4.4 FORBUD MOT INSKRIVNING
Detta ar.'tal far inte inskrivas.

4.5 ÖVNNI,ÅTELSE AV INVENTARIER
Upplåtaren överlåter till hyresgästen efter 10 års hyrestid de s.k. inventarierna
(bilaga 2) som omfattas av detta avtal, Ifrågavarande s,k. inventarier, som
under tiden tiam till överlåtelsen blir obrukbara, kompletteras inte av
upplåtaren.

4,6 OPTION
Hyresgästen har vid eventuell försäljning av hyresobjektet optionsrätt till köp
av objektets anläggningar och byggnader.

Vid beräkningen av köpeskillingen för sådant fall, skall hånsyn tas till tidigare
bidrag som lämnats till fastigheten såsom bland annat det bidrag om 2 750 000
konor som Thord6nstiftelsen lämnade under perioden 1985 - 1990 till
Isbanestiftelsen i Uddevalla för byggnation av hyresobjektet.

4.7 INLÖSEN
vid avtalets upphörande skall egendom soln tillftirts objektet erbjudas
upplåtaren till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestänmas med
utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk,
nedsatt anviindbarhet samt till egendomen härftirliga bidrag som låimnats av
npplåtaren eller annan.

Har upplåtaren inte inom tre månader efler lämnat erbjudande antagit detta eller
lämnat ett lägre bud som hyresgästen inte accepterat, flår hyresgästen bortföra
egendomen. objektet skali efter bortförandet återställas i godtagbart skick,

Om egendomen inte bortftjrts inom sex månader från avtalets upphörande eller
anspråk på lösen slutgiltigt f'örkastats, tillfäller egendomen upplåtaren utan
lösen.

{t\" drN
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4.8 FORCE MAJEURE
Force majeure som krig, omfattande albetskonflikt, blockad, eldsvåda,

miljökatastrof allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som partema

inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga

skyldigheter, befriar part tiån fullgörelse av dessa skyldigheter,

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal samt

vädermässiga omständigheter far inte åberopas som befrielsegrund

Motparten skall omedelbart undenättas om det föreligger omständighet som

kan loranleda tillämpning av denna bestämmelse.

4.9 UTVÄXLING AV AVTAL
Deua avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

4.TO VILLKOR
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att kommunfullmäktige
godkänner detsamma genom beslut som vinner laga kraft.

Uddevalla 2000- At - W

UDDEVALLA KOMMUN
FRITIDSNÄVTNNNN

Helen

IF'K UDDEVALLA

Nordendorph

l.^ Rl--
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Bilaga l.
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnämnden/
och IFK Uddevalla del av fastigheten Fridhem 1:1, Uddevalla konmun,
med tillhtirande anläggningar och byggnader.

Beg$rivning av anlägFningar och byggnader iqam del av fa$tigheteq
Helenedal l: I

Beståndsdelar

Fridhemsstugan åir ett tvåplans suteniingbyggnad om ca. 360 kvm
Bottenvåning inrymmer:
r Två omklädningsrum med vardera två duschar och WC
r Ett omklädningsrum med dusch, WC och bastu

r Elcentral
. Apparatrum innehållande oljepanna och ackumulatortank.
o Tvättstuglutrymme ftir ackumulatofiankar
o Tre mindre ftinåd
r Kallönåd(underaltan)

Första plan inrymmer:
r Samlingssal ftir 80 personer

e Kök
. Tvåkontor
r Sammanträdesrum för ca. 15 personer

o Två WC varav ett handikappsanpassat

o Tre fouåd

Byggnaden iir forsedd med mekanisk ventilationsanläggning och larm.

Kylmaskinsbyggnad på ca. 135 kvm. Med såirskilda entrder från gavel
finns for utövare och publik dam- respektive herrtoalett. Byggnadens olika
utrymmen värms med direktverkande el.

Garage på ca. 100 kvm ftjrsedd med tre garageportar. Inom byggnaden
ryms fiirutom garage, ett mindre förråd, pentry och toalett. Byggnadens
olika utrymmen jämte tappvarmvatten värms med direkwerkande el.

Två läktare(liingd: ca.20 meter resp. 35 meter) med tak.

Avbytarplats/sekretariat

rR
{r^

En ställning fiir reklam, ftirsedd med nio belysningsarmaturer.
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Tidtagningsbyggnad i två plan. Byggnaden våirms med direkwerkande el.

Sammanlagt åttå belys nin gs master utrustade enli gt fd lj ande :

r Belysningsmast l(Bl): 7 strålkastare och två högtalare.

r Belysningsmast 2(82): l0 strålkastare och två högtalare.

. Belysningsmast 3(83): l0 strålkastare

r Belysningsmast 4Fa): 7 strålkastare

c Belysningsmast 5(85): 7 strålkastare

. Belysningsmast 6(86): l0 strålkastare

r Belysningsmast 7(87): l0 strålkastare

. Belysningsmast 8(88): 7 shålkastare

Crundpreparerad och gruståckt plan på ca. 180 x 70 meter.
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Bilaga 2: 1(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommunffritidsniimnden/ och IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal I :1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

FÖRTECKNING öVER INvENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSINvENTARIER

Produkt Antal
Anslagstavla 2

Arbetsbiink I
Arbetsskåp 3

Barometer I
Blomsterkrukor, stor i sten 4

Blädderblocksställ I
Bokhylla I
Bord 5

Bord,litet 2

Borrmaskin 1

Borrmaskin, batteridriven I
Biink till skrivbord I
Dammsugare 1

Fasta nycklar 12

Ficklampa 3

Flaggstang, komplett 9

Fälgkors 1

Hammare 2

Handhyvel I
Häcksax I
Högtalaranläggning med radio/kassettspelare 1

Jalusiskåp 3

Julgransutrustning, komplett I
Kaffeautomat I
Kaffebryggare 1

Kassaskåp I
Klädskåp 8

Kofot 1

Konferensbord 1

Konferensstolar 13

Konferenstavla I
Kopieringsmaskin 1

Kratta 3

Köksbord I
Mikrovågsugn 1

Overheadduk 1

Overheadställ I
Parkset, gröna 4
Plåtsax 7
Plåtskåp I
Polygrip 2
Reklamtavla I
Räfsa 2
Rörtang I

tt\
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Bilaga 2: 2(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnåimnden/ osh IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal l:1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

Produkt Antal
Skiftnyckel
Skottkäna
Skivbord
Skrivbordsstol
Skrivmaskin
Skruvmejsel
Skyffel
Slipmaskin
Snöskyffel
Sopkvast
Spark
Spönnyckol
Stege, happ
Stege, vanlig
sticksåg
Stolar med armstöd
Strålkastare
Stämjäm
såg
Tavla
Telefon
Träskåp
TV, Bang & Olufsen
TV-stält
Vattenp*ss
Vattenslang
Yxa

?
1

J

J

I
,,

5

I
I
4

t3
2
I
I
I

r0
7

)
)
I
I
I
I
I
I

I
I I
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Parter

Bakgrund

Overenskommelse

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av
idrottsanläggning samt uppsägning av gällande avtal om

lokalhyra inom Helenedal 1:1

Uddevalla Kommun, 212000-1397
451 81 Uddevalla

IFK Uddevalla, 858500-0899
Box 239
451 17 Uddevalla

Parterna ingick avtal om lokalhyra 2000-08-17 (Bilaga A), i
avtalet regleras att IFK Uddevalla hyr idrottsanläggning inom
fastigheten Helendal 1:l med tillhörande byggnader. Objektet
upplåts av Uddevalla kommun till IFK Uddevalla med
ändamålet att hyresgästen ska bedriva idrottslig verksamhet.
Avtalet gäller från och med 2000-09-01 till och med 2030-09-
01.

Parterna har ftlr avsikt att avtalet ska upphöra i ftirtid vilket
innebär att gällande avtal sägs upp av Uddevalla Kommun
och att IFK Uddevalla därmed avträder avtalet.

Parterna har ftir avsikt att i separat avtal reglera ftiljande:

Att bilagt avtal om lokalhyra (Bilaga A) inom
fastigheten Helendedal l:1 upphör att gälla senast
202t-09-30

Att i och med avtalets upphörande ska hela
anläggningen övergå till Uddevalla kommun. Ingen av
parterna ska därefter ha några krav gentemot den andra
parten, vare sig av ekonomisk karaktär eller övrigt
oavsett vad som sägs i hyresavtalet (Bilaga A).
Parternas ekonomi ska mellanhavanden är s ålede s,

efter att löseskilling erlagts, slutgiltigt reglerade vad
avser avtal om lokalhyra (Bilaga A).

a

a

o

a

Att IFK Uddevalla garanterar att hyresavtalet inte är
intecknat eller på annat sätt är belastat med skulder
eller lån.

Att pågående IOP (Bilaga B) ska upphöra att gälla i
och med utgångstiden i avtalet 210901.



{ffi:
a Att i och med avtalets upphörande ska Uddevalla

kommun till IFK Uddevalla erlägga löseskilling om

1 300 000 sEK

Löseskillingen ska erläggas i samband med avtalets
upphörande.

Jan-Inge Carlsson
Orft)rande IFK Uddevalla

Denna avsiktsftirklaring iir upprättad i två exemplar varav parterna erhållit varsitt.

För Uddevalla kommun För IFK Uddevalla
Uddevalla 2021-08-30
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AVTAL OM LOKALIIYRA

r FORMALIA

1.1 PARTER
Upplåtare
Uddevalla kommun
Fritidsnåimnden
2l20aa-1397
451 81 Uddevalla
Kontaktperson:(Seppo Räikkönen, 0522-964 20\

Hyresgäst
IFK Uddevalla
8s8500-0899
Box 595

45122 Uddevalla
Kontaktperson:(Jan Axelsson, 0522- I 50 99)

I.2 OBJEKT
Hyresrätten omfattar del av fastigheten Helenedal 1:1 meä tillhorande
byggnader och anläggningar (bilaga 1: Beskrivning av hyresobjektet) samt sk.
inventarier enligt förteckning (bilaga 2).

Objektets gråinser framgår av karta (bilaga 3).

1.3 Äuu.q,MÅL
Objektet upplåts för att hyresgästen skall kunna bedriva idrottslig verksamhet
samt diirmed ftirenlig verksamhet för främst barn och ungdomar

För annan användning kr'ävs upplåtarens skriftliga samtycke.

1.4 AVTÄLSTIDruPPSÄGNINGSTID
Detta avtal gäller under 30 år tr',o.m, 2000-09-01, nedan kallad tillträdesdagen,
t o m 2030-09-01. Avtalet forliings dåirefter på'3 år i såinder, om inte
uppsägning från endera parten sker senast 9 månader frire avtalstidens utgång.
Uppsägningen skall vara skriftlig.

Om hyresgästen under kipande avtalsperiod fär till detta avtal hiirftirliga,
uppenbara och svårlösta ekonomiska ftirhållanden, vilka hyresgästen vid
tecknandet av detta avtal inte hade möjlighet att ftirutse, kan hyresgiisten med 9
månaders uppsägningstid få detta avtal att upphöra.
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l.s sYN
Objektet upplåts i bcfintligt skick, Före tillträdesdagen skall parterna
gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall
upprättas och undertecknas av parterna. Motsvarande syn skall hållas vid
avtalets upphörande.

1.6 PERSONAL
Vardera parten är arbetsgivare för de anställda som avlönas av respektive part
med därav ftiljande av ftirpliktelser enligt lag och avtal.

1 HYRES GÄSTTNS NITUCIIETER OCH
SKYI,DIGHETER

2,1 ERSÄTTNING FÖR UPPLÄTELSEN
För upplåtelsen skall hyresgästen i mars månad varje år, mot räkning, till
upplåtaren betala en bashyra, som utgör 500 kronor ftir kalenderår.

Bashyran är anpassad till indextalet (bastalet) för oktober manad 1999.

Upplåtaren äger rätt att utan uppsägning av avtalet utta hyrestillägg med
hiinsyn till ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Hyran enligt ovan skall sålunda justeras varje den I janudii med det procenttal,
som utgör skillnaden mellan oktoberindex året före och bastalet varvid
avrundning sker till helt procenttal. Hyresbeloppet skall dock aldrig sättas lägre
än bashyran enligt avtalet.

2.2 DRIF'T, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Hyresgästen skall ekonomiskt och praktiskt svara fbr objektets totala drift,
skötsel och underhåll.

Äliggandet avser såväl det löpande som det periodiska underhållet och omfattar
således skötselansvaret för hela anläggningen.

Inom hyresobjektet och lryrestiden uppkommande skador t.ex. vatten-, avlopp-,
elskador eller andra byggnadsskador, vilka inte omfattas av upplåtarens
egendomsförsäkring, inryms i detta åtagande. Undantag från detta åtagande
skall redovisas i protokoll fört vid besiktning i samband med överlåtelsen.

Vidare har hyresgästen att teckna abonnemang och ekonomiskt ansvara ftir
objektets försörjning med elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning samt
teletjänster.

2.3 UPPLÄTELSE AV REKLAMPLATS
Hyresgästen har rätt att under avtalsperioden upplåta reklampiatser inom
objektets gränser och har rätt till samtliga reklamintäkter.
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Reklamplatserna får inte användas till reklam för tobak och alkoholhaltiga
drycker. Diskriminerande och annan otillåten reklam får heller inte ftirekomma.

2.4 FÖRSÄLJNINGSRÄTTIGHETER
Hyresgästen har inom ramen för ändamålet med detta avtal rätt att idka
sedvanlig kommersiell försäljning inom objektet. Detta inkluderar även
försäljningsrätten i en av byggnaderna belägen cafbteria.

2.5 ERSÄTTNING FÖR TJÄNSTER SOM TILLHANDÄHÅLLS AV
UPPLÅTAREN

Hyresgästen skall utge ersättning för de tjänster som beställs och tillhandahålls
av upplåtaren.

2.6 LÅS OCH NYCKLAR SÄMT LARM
Hyresgästen ansvarar a o m tillträdesdagen för objektets samtliga nycklar.
Upplåtaren påtar sig kostnaden och ombesörjer installation av ett nytt
nyckelsystem och överlämnar på tillträdelsedagen tre nycklar tili varclera enhet
i systemet. Föreligger yttcrligare behov av nycklar skall hyresgästen ombesörja
och bekosta kopiering.

t
Eventuella förändringar i befintligt nyckelsystem skall bekostas av hyresgästen.

Upplåtaren tillhandahåller på tillträdelsedagen instruktion och koder till larm.

2.7 UTHYRNING TILL ALLMÄNHETEN, ANDRA FÖRENINGAR,
OFFENTLIGA ORGAN M FL

Hyresgästen äger rä11 att till annan upplåta heta eller delar av objektet under
kortare tid (s.k. korttidsupplåtelse) inom ramen för ändamålet med detta ar,,tal.

Hyresgästen kan under sådan upplåtelse överlåta sin försäljningsrättighet till
sådan nytd anderättsinnehavare.

2.8 ANSVAR FÖR OBJEKTETS SUNDHET, ORDNING OCH SKICK
Hyresgästen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom
objektets gränser. Flärvid skall särskild vikt fiistas vid sådana förhållanden som
kan medlöra risk för att utövare eller annan besökare kan komma till skada.

Hyresgästen skall tillse verksamhet bedrivs som inte medför risker ifråga om
miljö och hälsa.

Hyresgästen skall genast underätta upplåtaren om förhållanden som är av
betydelse för upplåtaren i dennes egenskap av fastighetsägare.
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2.9 NY., OM. OCH TILLBYGGNAD AV OBJEKTET
Hyresgästen får inte foreta ny-, om eller tillbyggnad utan upplåtarens skriftliga
medgivande. Om sådant medgivande lämnas skall pa*erna, om endera part så

önskar, träffa siirskild överenskommelse om villkoren fiir detta.

Hyresgästen skall fcir medgiven ny-, om- och tillbyggnad ombesörja och
bekosta erforderliga tillstånd hos berörd rnyndighet.

2.10 FÖRSÅXRTXCAR
Hyresgästen har att teckna erfbrderliga försäkringar för objektets drift med
tillhörande ansvarsftirsäkring samt dito för tillf?illigt avbrott i idrottsverk-
samheten. Försäkring skall även omfatta de s.k. inventarierna (bilaga 2) som

omfattas av detta avtal.

3 UPPLÅTARENS NÄTTTCHETER OCH
SKYLDIGHETER

3.I INSPEKTION
Upplåtaren har rätt att företa inspektion, under vilken protokoll skall töras, av
objektet. Om inspektionen fiiranleds av anmälan fran tredje man iir hyresgästen

skyldig att närvara vid inspektionen, Hyresgästen skall i god tid undenättas om
förcstående inspektion.

3.2 EGENDOMSFÖRSÄKRTNG :I

Upplåtaren ansvarar för att den egendom som detta avtal omfattar är försäkrad,
med undantag från s.k. inventarier (bilaga 2).

Den egendom som hyresgästen tillftir ansvarar hyresgästen för, om inte annat

överenskommes.

3.3 LEDNINGSARBETEN M. M.
Upplåtaren eller annan, som har dennes tillstånd, ffir dra fram och vidmakthålla
lcdningar mcd i förckommandc f'oll tillhörandc lcdningsstolpar och
infästningsanordningar inom objektets gränser.

4 övnrcn BESTÄMMELSER

4.1 HÄVNINGSN:TT
Part får häva detta avtal om motpart inte fullgör sina åtaganden och om rättelse
inte sker utan dröjsmål efter eriruan, under förutsättning att avtalsbrott är av
antingen väsentlig betydelse eller är av sådan karaktär att hyresrättenär
örverkad enli gt .j ordabalken.

Hyresgästen fir inte vidta åtgiirder som kan antas åsidosätta lag eller
kollektivavtal eller annars strider mot vad som iir allmänt godtaget inom
hyresgästens kollektivavtalsområde. Detta är av väsentlig betydelse för
upplåtaren och utgör en grund för att häva avtalet,
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4.2 OMTÖRHÄNDLING AV VILLKOR
Vid iindrade törhållanden av vikt för endera parten avseende villkoren for
hyresobjektet, har part under avtalsperioden rätt titl ftirhandling.

4.3 ÖvpnrÅrEl,sE Av AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan upplåtarens skriftliga godkiinnande.

4.4 FORBUD MOT INSKRIVNING
Detta ar.'tal far inte inskrivas.

4.5 ÖVNNI,ÅTELSE AV INVENTARIER
Upplåtaren överlåter till hyresgästen efter 10 års hyrestid de s.k. inventarierna
(bilaga 2) som omfattas av detta avtal, Ifrågavarande s,k. inventarier, som
under tiden tiam till överlåtelsen blir obrukbara, kompletteras inte av
upplåtaren.

4,6 OPTION
Hyresgästen har vid eventuell försäljning av hyresobjektet optionsrätt till köp
av objektets anläggningar och byggnader.

Vid beräkningen av köpeskillingen för sådant fall, skall hånsyn tas till tidigare
bidrag som lämnats till fastigheten såsom bland annat det bidrag om 2 750 000
konor som Thord6nstiftelsen lämnade under perioden 1985 - 1990 till
Isbanestiftelsen i Uddevalla för byggnation av hyresobjektet.

4.7 INLÖSEN
vid avtalets upphörande skall egendom soln tillftirts objektet erbjudas
upplåtaren till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestänmas med
utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk,
nedsatt anviindbarhet samt till egendomen härftirliga bidrag som låimnats av
npplåtaren eller annan.

Har upplåtaren inte inom tre månader efler lämnat erbjudande antagit detta eller
lämnat ett lägre bud som hyresgästen inte accepterat, flår hyresgästen bortföra
egendomen. objektet skali efter bortförandet återställas i godtagbart skick,

Om egendomen inte bortftjrts inom sex månader från avtalets upphörande eller
anspråk på lösen slutgiltigt f'örkastats, tillfäller egendomen upplåtaren utan
lösen.
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4.8 FORCE MAJEURE
Force majeure som krig, omfattande albetskonflikt, blockad, eldsvåda,

miljökatastrof allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som partema

inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga

skyldigheter, befriar part tiån fullgörelse av dessa skyldigheter,

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal samt

vädermässiga omständigheter far inte åberopas som befrielsegrund

Motparten skall omedelbart undenättas om det föreligger omständighet som

kan loranleda tillämpning av denna bestämmelse.

4.9 UTVÄXLING AV AVTAL
Deua avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

4.TO VILLKOR
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att kommunfullmäktige
godkänner detsamma genom beslut som vinner laga kraft.

Uddevalla 2000- At - W

UDDEVALLA KOMMUN
FRITIDSNÄVTNNNN

Helen

IF'K UDDEVALLA

Nordendorph

l.^ Rl--
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Bilaga l.
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnämnden/
och IFK Uddevalla del av fastigheten Fridhem 1:1, Uddevalla konmun,
med tillhtirande anläggningar och byggnader.

Beg$rivning av anlägFningar och byggnader iqam del av fa$tigheteq
Helenedal l: I

Beståndsdelar

Fridhemsstugan åir ett tvåplans suteniingbyggnad om ca. 360 kvm
Bottenvåning inrymmer:
r Två omklädningsrum med vardera två duschar och WC
r Ett omklädningsrum med dusch, WC och bastu

r Elcentral
. Apparatrum innehållande oljepanna och ackumulatortank.
o Tvättstuglutrymme ftir ackumulatofiankar
o Tre mindre ftinåd
r Kallönåd(underaltan)

Första plan inrymmer:
r Samlingssal ftir 80 personer

e Kök
. Tvåkontor
r Sammanträdesrum för ca. 15 personer

o Två WC varav ett handikappsanpassat

o Tre fouåd

Byggnaden iir forsedd med mekanisk ventilationsanläggning och larm.

Kylmaskinsbyggnad på ca. 135 kvm. Med såirskilda entrder från gavel
finns for utövare och publik dam- respektive herrtoalett. Byggnadens olika
utrymmen värms med direktverkande el.

Garage på ca. 100 kvm ftjrsedd med tre garageportar. Inom byggnaden
ryms fiirutom garage, ett mindre förråd, pentry och toalett. Byggnadens
olika utrymmen jämte tappvarmvatten värms med direkwerkande el.

Två läktare(liingd: ca.20 meter resp. 35 meter) med tak.

Avbytarplats/sekretariat

rR
{r^

En ställning fiir reklam, ftirsedd med nio belysningsarmaturer.
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Tidtagningsbyggnad i två plan. Byggnaden våirms med direkwerkande el.

Sammanlagt åttå belys nin gs master utrustade enli gt fd lj ande :

r Belysningsmast l(Bl): 7 strålkastare och två högtalare.

r Belysningsmast 2(82): l0 strålkastare och två högtalare.

. Belysningsmast 3(83): l0 strålkastare

r Belysningsmast 4Fa): 7 strålkastare

c Belysningsmast 5(85): 7 strålkastare

. Belysningsmast 6(86): l0 strålkastare

r Belysningsmast 7(87): l0 strålkastare

. Belysningsmast 8(88): 7 shålkastare

Crundpreparerad och gruståckt plan på ca. 180 x 70 meter.
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Bilaga 2: 1(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommunffritidsniimnden/ och IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal I :1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

FÖRTECKNING öVER INvENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSINvENTARIER

Produkt Antal
Anslagstavla 2

Arbetsbiink I
Arbetsskåp 3

Barometer I
Blomsterkrukor, stor i sten 4

Blädderblocksställ I
Bokhylla I
Bord 5

Bord,litet 2

Borrmaskin 1

Borrmaskin, batteridriven I
Biink till skrivbord I
Dammsugare 1

Fasta nycklar 12

Ficklampa 3

Flaggstang, komplett 9

Fälgkors 1

Hammare 2

Handhyvel I
Häcksax I
Högtalaranläggning med radio/kassettspelare 1

Jalusiskåp 3

Julgransutrustning, komplett I
Kaffeautomat I
Kaffebryggare 1

Kassaskåp I
Klädskåp 8

Kofot 1

Konferensbord 1

Konferensstolar 13

Konferenstavla I
Kopieringsmaskin 1

Kratta 3

Köksbord I
Mikrovågsugn 1

Overheadduk 1

Overheadställ I
Parkset, gröna 4
Plåtsax 7
Plåtskåp I
Polygrip 2
Reklamtavla I
Räfsa 2
Rörtang I
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Bilaga 2: 2(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnåimnden/ osh IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal l:1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

Produkt Antal
Skiftnyckel
Skottkäna
Skivbord
Skrivbordsstol
Skrivmaskin
Skruvmejsel
Skyffel
Slipmaskin
Snöskyffel
Sopkvast
Spark
Spönnyckol
Stege, happ
Stege, vanlig
sticksåg
Stolar med armstöd
Strålkastare
Stämjäm
såg
Tavla
Telefon
Träskåp
TV, Bang & Olufsen
TV-stält
Vattenp*ss
Vattenslang
Yxa

?
1

J

J

I
,,

5

I
I
4
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I
I
I
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Hondlöggore
Avdelningschef Anna Reinhardt
Telelon 0522-69 64 69
anna.reinhardt@uddevalla. se

Överenskommelse om ld6burel Offenlligt Portnerskqp mellon
Uddevqllo kommun och IFK Uddevqllq

Sommonfotlning
F-öreningen IFK Uddevalla har tagit initiativ till tecknande av en överenskommelse om
id6buret offentligt partnerskap (IOP) med Uddevalla kommun.
En IOP överenskommelse är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och
upphandling som innebär att den id6buma organisationen bidrar till
samhällsuwecklingen på eft mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme ftir, men
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:
r Verksamheten sker på initiativ av den id6burna sektorn.
I Verksamheten iir ett led i att fiirverkliga ett politiskt program eller plan, diir de

iddbuma organisationerna särskilt nämns.
r Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade foreningsbidraget.
r Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
r Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser).
o Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Flelenedal l:1.
Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre
identifierade sk utanftirskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg).
Utanforskapsområdena definieras gcnom att f?irre andel fijrvärvsarbetar, fler är
långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre.
Utifrån välftirdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst
utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark
koppling mellan socioekonomiska forutsättningar och deltagande i loreningsidrotten.
Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort
antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel
av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kullur
och andra nonner styr. Medlemmamas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i
öreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den foreningsstruktur och
den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas
verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre örutsåttningar ör deltagande i
öreningsverksamhet for områdets barn och unga.

I kultur och fritidsnätmrdeus reglemente ingår bland amat särskilt uppdrag att aktivt
stödja ftireningar som verkal inom kultur-, idrotts- och ti.itidsornrådet.
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Förvaltningen allsel'att öreningens initiativ till IOP överenskomnrelse stämtner väl med

de uppdrag som nämnden har enligt reglementet. Med överenskotnmelsen rnöter IFK
Ud{evalla upp de behov sonr finns i det definierade Lttaufttrskapsområdet, ett uppdrag

som kommunen annars skulle fä lägga egna l'esurser på. Den utbildningsirrsats som ska

genomloras sker med ördel tillsammans med SISU iclrottsutbildama, vilka IFK
Uddevalla har en mycket väl etablerad samverkan med. Utöver SISU ska även

kommunen bedriva ett nära samarbete rned föreningen, framftirallt bör de kornpetenser

sorn har uppdrag inom fiireningsutveckling samt itttegration och inkludering ingå i
samarbete ör att ytterligare motverka segregation genom ex utslagning.

Beslulsunderlog
Kultur och fritidsforvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-08-21 KFN20 I 9/00 I I 8

överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Rireningen IFK Uddevalla avseende

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 2019-08-21 KFN20l9/001i8

Förslog till beslut

Kuttur och fritidsnämnden beslutar att teckna IOP överenskommelse med IFK
Uddevalla avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar.
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Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

trxpedreta till
IFK Uddevalla

Anna Reinhardt
Avdelningschef
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Dnr: 2019/001l82019-08-21

Förutsättningar fiir överenskommelse om iddburet offentligt partnerskap med

Uddevalla kommun

Ett IoP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling

som innebär att den id6burna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme fiir, men som inte bygger på

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett lOP-avtal kan ingås när:
r Verksamhctcn sker på initiativ av den id6burna sektorn'
r Verksamheten är ett led i att fiirverkliga ett politiskt program eller plan, där de

iddburna organisationema särskilt ndmns'

r Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade öreningsbidraget.
r Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.

r Bägge pafier är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser).

. Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

Parter i denna överenskommelse

Uddcvalla kommun, Kultur och fritidsnämnden
Varvsvägen 1,451 8l Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397

Föreningen IFK Uddevalla
Box 239,451 17 Uddevalla
Organisationsnummer: 85 8500-0899

Bakgrund
tFK Uddevallas huwdsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1.

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre

identifierade sk utanfi)rskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg)'

Utanfiirskapsområdena definieras genom att fiirre andel forvärvsarbetar, fler är

långtidsarbetslösa, fårre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre.

Utifrån välf?irdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst
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utav Uddevallas l3 välfiirdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark
koppling mellan socioekonomiska fiirutsättningar och deltagande i öreningsidrotten.
Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort
antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel
av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur
och andra nonner styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i
fiireningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den öreningsstruktur och
den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas
verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bäthe fiirutsättningar for deltagande i
foreningsverksamhet ftir områdets bam och unga.

Målsättning
Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla forutsättningar att fortsätta sitt
arbete med idrottsverksamhet for bam och unga i Uddevallas norra stadsdelar.
Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet fibr att skapa en ördjupad
kunskap hos barn, unga och deras foräldrar, om ideell verksamhet och dess
fiirutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten fiir
samtliga grupper i loreningens verksamhet. Målsättningen iir att IFK Uddevallas arbete
ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa
och inkludering.

Överenskommen verksamhet
IFK Uddevalla ska:

r Utveckla metoder ftir kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet
fungerar.

r Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet.
. Öka medlemmamas engagemang i ftireningens olika verksamhetsdelar - såsom

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.

Ucldevalla kommun ska:

Genom kultur och fritidsftirvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med
kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser fiir att ge information om
kommunens samverkan med ideell sektor.

Uppföljning
Syftet med uppfoljningsmöten är att tillse så att ftirutsättningar och villkor ftr
överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och
metodutveckling.

Uppfoljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande
är IFK Uddevalla.
Uppfoljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och
representant från Kultur och fritidsörvaltningen.
IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla

a
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kommun till stöd for uppfloljningen,

Ekonomi
Uddevalla kommun g€r en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla fiir
avtalsperioden, under forutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse.

Ersättningen utbetalas lor ett år i taget med start 2019-09-01

Avtalad period
Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901-210901 med en

uppsägningstid på 6 månader.

Omfiirhandlingo hävningsrätt, tvist
Båda parter kan påkalla omörhandling av forutsättningar i denna överenskommelse.

Om betydande awikelser från överenskommslsen, inklusive budget, planeras ska

parterna innan örändringen genomörs fora dialog, Båda parter ska godkiinna

Forändringen for att den ska kunna ske.

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullöljer sina

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall fiireningen

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig fiir hela

eller del av ersättningen som betalats ut.

Underskrift
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar

2019-08-21

4 (s)

Dnr: 2019/001l8

Datum. Datum
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Dnr: 2019/001l8

För IFKUddevalla För Uddevalla kommun

Monica Bang Lindberg
Ordfiirande
Kultur och fritidsnämnden

Jan-Inge Carlsson
Ordfiirande
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Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal,
omfattande del av fastigheten Helenedal l:1.

Parter
Uddevalla kommun, 212000 -139i
451 81 Uddevalla

IFK Uddevalla, 858500-0899
451 l7 Uddevalla

1. Bakgrund
Paftema ingick avtal om lokalhyra 2000-08-17 (Dnr: 2000.51) (bilaga A). I avtaler
regleras att IFK Uddevalla hyr idrottsanläggning inom uddevalla kommuns
fastighet Helenedal I : 1. Hyresavtalet gäller fram till och med 2030-09-01. Parterna
har nu kommit överens om att avtalet ska upphöra i fortid.

2. Överenskommelse
Parterna är överens om att avtal om lokalhyra upprättat 2000-08-17 Dnr: 2000.51
(bilaga A) upphör att gälla 202t-09-t1.

Uddevalla kommun ska till IFK uddevalla erlägga löseskilling om 1 300 000 kr
(ENMTLJONTREHTTNDRATUSEN KRONOR).

Löseskillingen ska betalas till av IFK uddevalla angivet konto senast när
Kommunstyrelsens beslut om att godkänna detta avtal, i enlighet med punkten 3
nedan, vunnit laga kraft.

I samband med löseskillingens erläggande ska Uddevalla kommun skriva av sin
fordran om225 000 kr avseende lokalhyra. IFK Uddevalla å sin sida ska skriva av
och/eller makulera samtliga de fordringar som de har ställt på Uddevalla kommun.

Fotbollsmål inom anläggningen övertas av uddevalla kommun utan särskild
ersättning.

Anläggningen ska vara tömd och grovstädad av IFK uddevalla vid dagen for
avtalets tecknande, med undantag for den kanslilokal som IFK Uddevalla nytdar
fram till 2021-12-31. Efter 2021-12-31 ska kanslilokalen helt frånträdas av IFK
uddevalla om inte annat skriftligen överenskommits. Alla nycklar och taggar
överlämnas till kommunen senast dagen for detta avtalstecknande.

Sida 1 av 2



Partema är överens om att uddevalla kommun ska säga upp IFK uddevallas
anläggningsbidrag på så sätt att det ska upphöra att gälla vid dagen lor detta avtals
tecknande.

Partema är också överens om att pågående IOP (Bilaga B) har sagts upp av
kommunen och därmed upphört att gälla då avtalstiden gått ut, det vill säga 2021-
09-01.

3. Avtalets giltighet
Detta avtals giltighet lorutsätter att Kommunstyrelsens i beslut godkänner detta
avtal och beslutet vinner laga kraft.

om villkoret i stycket ovan inte skulle uppÿllas är detta avtal till alla delar
forfallet utan ersättningsrätt for någondera av parterna.

4. Tvist
Eventuellt uppkomna tvister skall lösas i särskild ordning vid domstol och inte i
något ski lj eforfarande.

5. Utväxling av avtal
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

För Uddevalla kommun

Ort. datum:',/

Ingemar Samuelsson

Ordflorande kommunstyrelsen

För IFK Uddevalla

Ort,

Föt'IFK Uddevalla

Ort, dahrm:

Anders Berntsson

Kassör och sekreterare IFK Uddevalla

q,ú
Jan-Inge Carlsson

Ordforande IFK Uddevalla
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2021-09-21 Dnr KS 2021/00002 

  
 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 
I förteckningar daterade 2021-09-21 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-08-16—2021-09-21. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-09-21 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Förteckning över delegationsbeslut, miljöärenden
2021-09-21
Datumperiod: 2021-08-16 - 2021-09-21

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

BUDDEBERG 2:13 2021-08-23

KS.2019.4117
Inspektion på objektet: FORSHÄLLA VATTENVERK

Beslut Grundmall Avdelningschef myndighet, KS § 37: VITE

Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2021-09-21 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut byggärenden
2021-09-21
Datumperiod: 2021-08-16 - 2021-09-21

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

NYPONBUSKEN 16 2021-09-01

KS.2018.938
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad, rivning, nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov
för ändring av marknivån

Slutbesked interimistiskt Byggnadsingenjör, KS § 39: InterSLUTB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 1

2021-09-21 Sida 1 av 1



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2021-09-21 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2021-09-21 
Nummer Dokid Datum Beskrivning  
KS 
2021/00331 

314654 
 

2021-09-16 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U 1.3, kommundirektör gällande upphandling av 
storköksutrustning inkl. service och reparation. 

KS 
2021/00458 

314510 
 

2021-09-13 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Uddevalla Kallbadare för att bygga en 
Fjordbastu, avslag till ansökan. 

KS 
2021/00449 

314264 
 

2021-09-13 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Föreningen Uddevalla Open Parasport 
FUOP för Uddevalla Open Nordisk Turnering 2021 
(45 000 kr) 

KS 
2021/00002 

314474 
 

2021-09-10 Kommunstyrelsens delegation E23, avtal om villkor och 
krediter rörande koncernkonto med 
transaktionskontohavare inom koncernkontosystemet 

KS 
2021/00002 

314473 
 

2021-09-10 Kommunstyrelsens delegation E16, ersätta en befintlig 
kredit genom två nya krediter 

KS 
2021/00355 

314361 
 

2021-09-06 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U 1.4, chef upphandlingsenheten gällande 
upphandling av parkeringsövervakning 

KS 
2021/00474 

314289 
 

2021-09-01 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen delegation nr 
13, brådskande beslut. Avsiktsförklaring gällande 
kommunalt övertagande av idrottsanläggning 

KS 
2021/00341 

314107 
 

2021-08-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 
delegation nr. 13. om att bevilja 
samhällsbyggnadsnämnden anstånd för att inkomma 
med ett remissvar till och med den 30 september 2021, 
riktlinjer för  markanvisningar 

KS 
2021/00012 

314055 
 

2021-08-17 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 9, 
ansökan om antagning till hemvärnet tillstyrks 

KS 2021/00000 314563 2021-07-22 Kommunstyrelsens delegation nr P1, kommunstyrelsens 
ordförandes beslut om anställning av kommundirektör 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-08-16 Dnr KS 2021/00003 

  
 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
dok 3014110 
Beslut om upphörande av servicedeklarationer inom barn och utbildningsnämnden. 
 
2021/10 
Finansrapport för augusti 2021  
 
Personalutskottets protokoll 2021-09-01 
 
Arvodesberedningens protokoll 2021-08-27 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-08-31 
 
2021/19 
Sammanställning av synpunkter på kommunledningskontorets verksamhet, tertial 2 
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FINANSRAPPORT  

2021-09-02 
 
Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 
kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende augusti 2021  
 

Sammanfattning 
Sommarmånaden innebär som vanligt endast smärre förändringar i in- och utlåning. Inga nya krediter eller 
förfall har skett rum under perioden, vilket innebär en oförändrad snittränta för skuldportföljen. Utlåningen 
till företagen har sammanlagt minskat något under årets två första tertial och kommunens egen låneskuld har ökat 
med 175 mkr under samma period och kassan har förstärkts något.  
Riksbanken fortsätter den fastställda strategin och lämnar räntan oförändrad vid senaste möte, samtidigt som man 
uttrycker viss oro för ökad inflation. Bedömningen är att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, dvs 0 
procent, åtminstone till slutet av 2024.  

 
Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum

 

Uppföljning ramar och finansiella risklimiter per rapportdatum

Not 21-08-31 21-07-31 21-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-
12-16) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,14 1,14 1,18 Budget: 1,25 % Ja
Räntebindningstid (år) 2,3 2,4 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 1 16 16 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 1,9 2,0 2,6 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 30 30 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja
Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 122 3 135 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 4 330 330 347 M ax 350 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 5 362 347 335 M in 300 mkr Ja
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja

ppföljning ramar och riskbegränsningar
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Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 61 45 17 35 27
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 122 3 135 -13 3 147 -25
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar: 3 184 3 180 4 3 182 2

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150
Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

-516 -520 4 -368 -148

 

Finansiell ställning 
 
 
 
 

  
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 
skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-
låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 
mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 
KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-
ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-
sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  
 

  
 
Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-
tesäkringar och aktuell snittränta uppgår fortsatt till 1,14% och utfallet på årsbasis be-
räknas till strax under 1,20%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 upp-
gick till räntan på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala 
räntekostnad ökar något. 
 
 
 
 
Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Utfall Budget Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2020
Tertial 2

2020
Tertial 3

2020
Tertial 1

2021
Tertial 2

2021
Tertial 3

2021
2021 
Helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325
Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 630 3 700 3 750 3 700 3 800 4 300 5 000
Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 14,0 14,5 15,0 43,5 54 60 67
Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,16 1,15 1,18 1,16 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 
Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr.   
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 
finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-
mer är tillåtna. 
 
• Banklån från svensk eller utländsk bank 
• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 
• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  
 

  
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 
tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-
blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 Genomsnittlig kapitalbindningstid är 1,9 år och 30 % av kapitalet förfaller inom ett år. 
 

  
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,3 år och 16 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-
ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-
bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  
 
Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 
 
Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 
 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 
 
 
Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 
parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-
hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-
tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-
ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 
på motparten. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0
Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

3 700 3 700 0 3 550 150

31% 31% 0% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-46 -49 3 -65 19

Motpart räntederivat
(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 
via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-
oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-
dovisas i tabellen för inlåning. 

 
Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-
valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 
dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 
Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 
From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  
 
Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

  

  

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 24,3 0,0 24,7 -0,3 25 1

Uddevalla Energi AB (koncern) 440,7 450,8 -10,0 510,6 -69,9 740 299

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 83,5 86,1 -2,6 94,1 -10,6 140 57

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 75,9 79,0 -3,1 69,1 6,9 100 24

Uddevalla Turism AB -1,3 -1,5 0,3 2,2 -3,5 10 11

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 509,9 1 510,0 -0,0 1 522,8 -12,9 1 625 115

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 237,1 238,7 -1,6 249,0 -11,9 255 18

Stiftelsen Ljungskilehem 51,7 52,3 -0,6 55,7 -4,0 60 8

Gustafsbergsstiftelsen 3,0 2,6 0,5 3,1 -0,0 6 3

Uddevalla Vatten AB 697,4 692,9 4,5 615,9 81,4 701 4

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -5,2 -3,9 -1,4 -0,5 -4,7 3

exkl VVAB 3 122,3 3 135,0 -12,6 3 147,2 -24,9 3 665 540

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-08-31 21-07-31 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -17,0 51,3 -68,3 -28,5 11,5 52 35

Uddevalla Kraft AB -302,5 -349,5 46,9 -353,2 50,6 431 128

Uddevalla Energi Värme AB -15,7 -27,4 11,8 -28,0 12,3 85 69

Uddevalla Energi Elnät AB -105,5 -125,2 19,7 -101,0 -4,5 172 66

Summa koncern Energi -440,7 -450,8 10,0 -510,6 69,9 740 299

Uddevalla Hamnterminal AB -78,9 -82,5 3,6 -71,4 -7,5 100 21

Sw anFalk Shipping AB 3,0 3,5 -0,5 2,3 0,6 - -

Summa koncern Hamn -75,9 -79,0 3,1 -69,1 -6,9 100 21

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 298,2 -1 300,2 2,0 -1 328,3 30,1 1 380 82
Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0
Uddevallahem Sundberg AB -188,0 -187,3 -0,7 -193,1 5,2 200 12
Uddevallahem Bastionen AB -23,9 -22,6 -1,3 -1,5 -22,4 45 21
Summa koncern UaHem -1 509,9 -1 510,0 0,0 -1 522,8 12,9 1 625 115

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,5 -171,3 0,8 -181,3 10,8 185 14
Lostif Fastighets AB -66,6 -67,4 0,8 -67,7 1,1 70 3
Summa koncern HSB -237,1 -238,7 1,6 -249,0 11,9 255 18
Uddevalla Omnibus AB -83,5 -86,1 2,6 -94,1 10,6 140 57
Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0
Summa koncern Omnibus -83,5 -86,1 2,6 -94,1 10,6 140 57
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 
föreningar och andra externa parter. 

  
5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-
cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 
 

  

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 21-08-31 21-07-31 20211 beviljad  borgen
Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 245,9 245,9 257,1 11,2

329,7 329,7 341,0 11,2
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 21-08-31 21-07-31 21-01-01 21-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 21-08-31 21-07-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 62,0 46,7 15,3

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

362,0 346,7 15,3 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 21-08-31 21-07-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
 

Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 
(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 
limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 
medför att limiten för likviditetsbered-
skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 
våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 
2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 
checkkrediten upphört 

 2021-02-
26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå 

  

September    
Oktober    
November    
December    
    

7. Operativ risklogg 
 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    
    
    

8. Uppföljning interna kontroller 
 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 
Ändamålsenlig organisation.  Nej 
Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 

 



Ärendenummer 
(handling ett)

Ank.datum Ärendetyp Kategori Innehåll

2021MC45482-1 2021-06-12 Synpunktshantering / KLK Klagomål Se bifogad pdf
2021MC46883-1 2021-06-17 Synpunktshantering / KLK Beröm nöjd för återkoppling av KC 
2021MC55209-1 2021-07-23 Synpunktshantering / KLK Beröm Malin Krantz blir ny kommundirektör i Uddevalla och börjar sitt nya jobb den 

1 januari 2022. I dag är Malin Krantz kommunchef i Lilla Edets kommun, 
men känner redan Uddevalla kommun väl eftersom hon tidigare har varit 
socialchef i Uddevalla under tre år. Malin Krantz hälsar att hon ser framemot 
sitt nya uppdrag och du kan läsa mer om hennes bakgrund på uddevalla.se: 
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2021-07-
23-malin-krantz-blir-ny-kommundirektor-i-uddevalla.html Vi hälsar Malin 
Krantz varmt välkommen till Uddevalla kommun!

Ärende - beskrivning av första handlingen     Vald period: 2021-05-10 till 2021-09-01

1 av 1



Jag vill: *
a a a    v

Eventuell platsangivelse:
 
Skriv din fråga/beröm/klagomål: *
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  a   a  a   a a   a a   a  v   a a   

 a

Jag är (frivilligt):

a v a  a  a     v

Kommunen könsuppdelar all individbaserad statistik efter att informationen avidentifierats.
Detta görs för att kunna följa upp skillnader mellan män, kvinnor och personer som inte identifierar sig enligt tvåkönsnormen för
att på så sätt kunna arbeta för ett likvärdigt bemötande och service oavsett kön

a  v  va a a a  v      



måndag 2021-06-14 10:28
Tjänsteanteckning

Handläggare: Lena Danielsson



måndag 2021-06-14 10:29
Fördelat via e-post



torsdag 2021-06-17 11:01
Beskrivning

nöjd för återkoppling av KC



fredag 2021-07-23 17:57
Inkommande Facebook-kommentar

Mycket bra beslut, grattis Uddevalla kommun och Malin!
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Utgående Facebook-post
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måndag 2021-07-26 08:21
Tjänsteanteckning

Handläggare: Stephanie Tamo

Bilagor: Beröm M1.PNG;Beröm M2.PNG;Beröm M3.PNG;Beröm M4.PNG



torsdag 2021-08-05 07:27
Skickat som samlings-pdf via e-post



Vald period: 2021-05-10 till 2021-09-01Statistik - ärendetyp

1 av 3



Valda 
parametrar:

Organisation Ärendetyp Kategori Område Register Inkorg Status Kanal
Uddevalla 
kommun

Synpunktshanteri
ng / KLK

2 av 3



Ärendetyp Övriga statusar Avslutat

Synpunktshantering / KLK 3 0
Total 3 0

3 av 3
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