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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Östraboteatern kl. 17:30 onsdagen den 13 oktober 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00307  

Tomas Amlöv, 

Kommun- 

revisionens 

ordförande 

3.  Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa utsläpp 
Dnr KS 2021/00342  

 

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

om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångebanan till Lane 

Fagerhult 
Dnr KS 2021/00172  

 

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

Mattssongruppen AB 
Dnr KS 2021/00511  

 

6.  Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda 

Dnr KS 2020/00613  

 

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

kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 
Dnr KS 2021/00270  

 

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

Kreatören 
Dnr KS 2021/00462  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Hyreskontrakt för förskolan Kreatören, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB 
Dnr KS 2021/00446  

 

10.  Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt samverkansavtal 

med Hemsö Fastighets AB 
Dnr KS 2021/00445  

 

11.  Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen, svar på återremiss 
Dnr KS 2021/00365  

 

12.  Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för 

iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele 
Dnr KS 2021/00060  

 

13.  Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
Dnr KS 2021/00366  

 

14.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

31 augusti 2021 
Dnr KS 2021/00013  

 

15.  Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 
Dnr KS 2021/00454  

 

16.  Fyllnadsval av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden efter Henrik 

Sundström (M) 
Dnr KS 2021/00488  

 

17.  Avsägelse från Lise-Lotte Bengtsson gällande uppdraget som 

överförmyndare 
Dnr KS 2021/00509  

 

18.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

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

 

 

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

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

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter undanbedes av hänsyn till allergiker. 

 

På grund av rådande pandemi uppmanas ledamöterna att under mötet hålla avstånd samt att lämna 

återbud vid förkylningssymptom.  

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

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

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 

tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 

 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 

senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 

Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 

Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 

anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 

nästkommande sammanträde. 

 

Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 

12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 

svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 

du inte själv har möjlighet. 

 

Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 

kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 

motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

andra starkt doftande hygienartiklar.  

Ta inte med citrusfrukter och nötter. 

 

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   

sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 

 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Information med anledning av covid -19. 

Kommunfullmäktiges ledamöterna ombeds att iaktta de rekommendationer 

och råd från myndigheterna för att hindra smittspridning under 

sammanträdet. 

 
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2021/00307 

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 fördelasVid 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 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna delårsrapporten per augusti 2021. 

 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2021-10-04: Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04: Sebastian Johansson 
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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



Delårsrapport aUGUstI 2021 – UDDevalla kommUn

3

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 effekterna och hur 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 verksamheter har fortsatt och har haft effekter 
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 
Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
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 återfinns hos Uddevalla Vatten, Stiftelsen 
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. Det är flera engångsersättningar 
som även i år tillfaller socialnämnden. Beräknat i prog-
nosen är att ca 75 mkr kommer att tilldelas nämnden, de 
flesta bidrag är riktade mot äldreomsorgen. Verksamheter-
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 ofinansierade, underskott för lokalbanken som är 
ofinansierad samt ersättningslokal på Ramnerödsskolan. 
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 hänsyn till effekterna av Covid-19 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.

De största avvikelserna mot budget återfinns bland 
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
De tre finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet 
samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och 
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och 
bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och 
tre år tillbaka. 

Prognosen är att samtliga finansiella 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 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommun-
koncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters 
behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Bedömningen 
är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning för 
året baserat på prognosen för de verksamhetsmässiga och 
finansiella målen. 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samt-
liga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmäs-
siga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala 
bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk 
hushållning när samtliga finansiella mål och 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. 

Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveri-
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 innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt 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, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultateffekt i delårsboksluten.
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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.
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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2021 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
augusti 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,9 0,2 0,2 

Kommunens 
revisorer 

-0,7 -1,2 0,5 0,1 

Överförmyndaren -2,3 -2,4 0,1 -0,3 

Vänortskommittén -0,2 -0,3 0,2 0,2 

Kommunbidrag 8,0 8,0 0,0 0,0 

Resultat 3,1 2,2 0,9 0,2 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2021 Prognos helår 

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

Resultatet visar 0,9 mkr efter andra tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse om 

0,2 mkr, bland annat en följd av Covid-19. 

Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 5 tillfällen under perioden, under våren har 

sammanträdena varit digitala. Januari-sammanträdet ställdes in på grund av få ärenden. Det har 

genomförts en upphandling av webbsändning och närvaro- och voteringssystem. Det nya systemet 

kommer vara i drift i början på 2022. Hittills i år har det varit 3 sammanträden för 

Ungdomsfullmäktige, mötena har skett helt digitalt. Politiker från Kultur- och fritidsnämnden har 

deltagit i dialog om fritidsgårdar, Kultur-och fritidsförvaltningen har inhämtat ungdomsfullmäktiges 

synpunkter när det gäller utvecklingen av Rimners-området. Ungdomsfullmäktige har även varit 

remissinstans angående Friluftsplanen i kommunen. Ledamöterna har också genomgått en 

utbildning i kommunal demokrati och mötesteknik. Ungdomsfullmäktige har behandlat ett antal 

medborgarförslag, ungdomsförslag och motioner. De har också själva lagt fram förslag om 

lunchkort till elever som pluggar på distans samt förslag om ändrad arbetsordning med fler möten. 

Ungdomsfullmäktige har skrivit en egen verksamhetsberättelse över mandatperioden 2020-2021. 

Även marknadsföring av ungdomsfullmäktige inför höstens val har diskuterats på mötena. Sinclairs 

gymnasiums estetiskas program har under våren producerat ett antal reklamfilmer åt 

Ungdomsfullmäktige. Dessa har spridits till skolor och fritidsgårdar tillsammans med info och 

material om ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige deltog den 1 juni i vänortskonferensen på 

Bohusgården och höll en presentation om vad de vill förbättra i Uddevalla utifrån ett 

ungdomsperspektiv. Den 23 juni deltog ungdomsfullmäktige vid en bokutdelning utanför 

biblioteket Rampen, för att ge boktips och informera om ungdomsfullmäktige. Den 23 augusti 
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öppnade nomineringen till Ungdomsfullmäktige inför höstens val. Hittills har 21 nomineringar 

kommit in. Valet är den 15-22 september. Första mötet med nya Ungdomsfullmäktige planeras till 

den 8 oktober. Kommunfullmäktiges prognos för året visar ett överskott på 0,2 mkr då kostnader för 

det nya systemet uppstår först nästkommande år. Dock har det i prognosen tagits hänsyn till 

kostnader förknippande med Uddevalla kommuns 50-årsjubileum. Kommunsammanslagningen och 

bildandet av Uddevalla kommun 1971 kommer bland annat uppmärksammas genom en 

jubileumskrift. Det kommer dessutom vara en temakväll om kommunernas utveckling ur ett 

nationellt och lokalt perspektiv. I samband med temakvällen kommer jubileumsskriften presenteras 

av författaren. 

Kommunens revisorer har sammanträtt 6 gånger under perioden. Det har beslutats att EY ska 

genomföra utökad grundläggande granskning inom områdena ACL-analys, förstudie leasing, samt 

gränsdragning kring investering och drift. EY kommer även att genomföra en utökad 

grundläggande granskning av jävsutskottet. Det har dessutom startats upp en fördjupad granskning 

kring beställarkompetens vid större investeringsprojekt. KPMG har tilldelats denna granskning. 

Revisorerna har genomfört en workshop för att se över arbetsordningen och arbetsrutinerna, för att 

arbeta så effektivt som möjligt. Dessutom har man under perioden genomfört studiebesök på nya 

brandstationen i Ljungskile, samt den nya lekplatsen i Ljungskile - "småkrypens värld". Prognosen 

för året visar ett överskott på knappt 0,1 mkr. 

Överförmyndarens verksamhet räknar med ett underskott i sin årsprognos på runt -0,3 mkr och 

beror på införandet av nytt IT-system med tillhörande tilläggsmoduler, samt kostnad för införande 

av E-tjänst. Antal godmanskap och förvaltarskap inom överförmyndarens verksamhet fortsätter att 

ligga på ungefär samma nivå. Granskningen kan komma att ta något längre tid i år med anledning 

av införandet av det nya ärendehanteringssystemet LEX. Detta beror främst på att införandet blev 

försenat några månader in på 2021 och därför påverkar arbetsbelastningen. Det tar även tid att lära 

sig ett nytt system och digitaliseringen innebär att alla handlingar ska scannas in i LEX. 

Vänortskomittén förväntas ha ett överskott på 0,2 mkr som beror på lägre kostnader på grund av 

pandemin. Loimaa var värd för en digital vänortskonferens. Kommittén m.fl. inbjudna samlades på 

Bohusgården. Naturligtvis var ett huvudtema pandemin, hur vi i de olika kommunerna har mött de 

nya kraven och restriktionerna. Ungdomsutbyten med Japan kommer att ske digitalt. Bokprojektet 

där unga inbjuds att skriva om tiden under corona är igång. Thisted är projektledare. I början på 

nästa år kommer den att vara klar. 
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1 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 

4,34 4,02 3,39 3,23 4,09 3,81 

Kommentar De flesta förvaltningar har sett en minskning av korttidsjukfrånvaro. Bland de faktorer som har bidragit till 
minskning är vaccinering av de flesta personalen inom socialtjänsten och andra verksamheter. På barn och utbildning 
är de flesta verksamhet stängda under sommarmånaderna vilket påverkar även sjukfrånvaron. 
Generellt ses en svag minskning av sjukfrånvaron för kvinnor under T2 och en ökning för den motsvarande könet. 
Bland kvinnorna är åldersgruppen -29 år som har den högsta korttidsjukfrånvaro och samma trend ser vi bland män 
också. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 

  Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Måttet mäts årligen genom telefon och e-postmätning. Kommunens 
verksamheter värnar om bemötande och dialog med medborgarna och erbjuder 
kontaktvägar både genom kontaktcenter, Facebook, Instagram och sms (utöver 
telefon och e-post). Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att följa upp och 
göra insatser för att förbättra resultaten. De arbetar utifrån kommunens 
värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet där brukarperspektiv, 
medarbetarperspektiv och anhörigperspektiv ingår. 

Kommunen har i samverkan med andra samhällsfunktioner genomfört 
sommarlovsaktiviteter och närvarat i prioriterade områden, Tureborg, Dalaberg 
och Hovhult, där människor rör sig för att samtala, ge samhällsinformation och 
bygga relationer och förtroende. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

  Företagsklimat, ska bli bättre Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala 
myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och privatpersoner. Öppna 
jämförelser företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att 
myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen 
behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: 
Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll 
samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex 
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet, 
samt rättssäkerhet. 
 
Preliminär NKI-mätning för tertial 2 är 80 vilket är en förbättring från årsskiftet då 
resultatet var 77. Preliminär mätning för tertial 2 kommer i oktober (5 – 6 veckor 
efter mätperiodens slut). Diskussioner sker internt för att ytterligare lyfta vikten av 
bra företagsklimat. 
 
Företagsklimat är fortsatt prioriterat område inom nätverket för Fyrbodals 
näringslivsutvecklare. Samarbetet med Svenskt Näringsliv är fortsatt vilande. 
Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan – både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 
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  Antal företag i kommunen, 
ska öka 

I slutet av andra delåret fanns 5523 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla 
(Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag). 
 
Under andra delåret har 99 företag nyregistrerats i Uddevalla kommun (Avser 
aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag med säte 
i Uddevalla kommun) 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 
 

Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att antal resor med 
kollektivtrafiken ska öka 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

  Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Ingen ny undersökning har genomförts under 2021. Sektionen för vård- och 
omsorgsboende har fortsatt att arbeta med de förbättringsområden som 
identifierats i 2020 års brukarundersökningen. Dessa är: 

• Synpunkter och klagomål 

• Ensamheten 

• Aktiviteter och genomförandeplaner 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

  Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Ingen ny undersökning har genomförts under 2021. Arbetet med åtgärder utifrån 
de identifierade förbättringsområdena i 2020 års undersökning har fortsatt. En 
sådan är att implementera arbetssättet att alla enhetschefer tar kontakt med nya 
brukare för att på så sätt skapa ökad trygghet hos brukaren, t.ex. genom att veta 
vart man vänder sig vid frågor. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 
 

Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs framför allt vid större om- och nybyggnationer. Utvecklingen i 
måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. Kommunen har fem större 
pågående projekt - Uddevallas nya simhall, Uddevallas nya brandstation, 
Ramnerödsskolan, Bleket förskola samt Störtloppsgatan gruppboende. Tre av 
projekten färdigställs under 2022, brandstationen under 2023 och simhallen ska 
stå klart 2024. 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 
 

Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Under perioden har fossilbränsleanvändningen minskat genom att sex nya elbilar 
har tillkommit i fordonsparken. Det pågår ett ständigt arbete för att minska 
fossilbränsleanvändningen i kommunen som helhet. Att öka takten på inköp av 
fossilria fordon kommer med en del svårigheter, den största är den interna 
laddinfrastrukturen för kommunens verksamheter som parallellt behöver utökas 
för att förse elbilarna med el. Kommunen arbetar för att ge information vid 
beställning av nya fordon och att i första hand där det finns möjligheter köpa in 
el- eller gasfordon. 
 
Socialtjänstens andel fossiloberoende bilar är 2021 28 % och antalet elbilar är 
13. Socialtjänsten har de senaste åren prioriterat att de avtal som tecknas för nya 
bilar inom verksamheten ska var elbilar. Inom socialtjänsten finns behov av att 
bygga ut antal laddplatser, vid våra verksamheter inom kommunen. Under år 
2021 planeras att bygga ytterligare platser. Budgeterad kostnad för detta är 
500 tkr och vid utbyggnad av Rotviksbro äldreboende år 2023 beräknas 
ytterligare 15-20 nya laddplatser kunna tas i bruk. 
Kultur och fritids verksamheter har olika förutsättningar för att använda 
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kommunens bilpool. Eftersom verksamheterna är förlagda i centrum och inte i 
stadshuset kan de inte nyttja kommunens bilpool. Kulturskolan hade tidigare två 
bilar från kommunens bilpool på sin parkering, dessa nyttjades även av andra 
förvaltningar. Bilarna har dock tagits bort vilket avsevärt försvårar för 
verksamheten att använda bilpoolsbilar. Fordon kopplade till idrottsanläggningar 
drivs till största del av diesel. Enhet bad och bowling nyttjar en elbil på årsbasis 
och en av idrottsanläggningarna har en gräsklippare som drivs på el. 
För barn och utbildningsförvaltningen behöver rutiner utarbetas för arbete med 
och samla in uppgifter kring minskad fossilbränsleanvändning. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 

 

 

Antalet föreningsaktiviteter, 
ska öka 

Antalet aktiviteter har minskat pga pandemin, men det syns först när siffrorna för 
Vt-21 är kompletta. Aktiviteterna kommer att öka i takt med att verksamheten 
återgår till mer normal nivå utifrån att restriktionerna utifrån pandemiläget 
minskar. 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

  Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

De höga resultaten för 2020 och framför allt 2021 medför att målsättningen 
prognosticeras att nås. Nettokostnadsandelen för enbart 2021 beräknas uppgå 
till 95,3 %. 

  Soliditeten ska förbättras Soliditeten förväntas öka på grund av att det egna kapitalet ökar. Årets resultat 
om 180 mkr har en positiv påverkan och målsättningen för året prognosticeras att 
nås. Soliditeten för innevarande år beräknas uppgå till drygt 16 %. 

  Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

Årets positiva resultat på 180 mkr samt att investeringarna är lägre än budgeterat 
medför att målsättningen beräknas nås. Investeringarna beräknas uppgå till 
410 mkr jämfört med budgeterad nivå på 585 mkr. 

 
 

Trä som byggnadsmaterial, 
ska öka 

Nytt mått för kommunen är att trä som byggnadsmaterial ska öka. Arbete pågår 
för att utforma och inhämta relevant data att mäta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för en teknisk handbok för att 
underlätta för beställaren att välja hållbara arbetsmaterial. Inget utgångsvärde 
fastställt. 
 
Prognosen går inte att sätta. 

 
 

Antal områden som 
sanerats, ska öka 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-08-19 beslut om att uppdra åt 
förvaltningen att ansöka om statliga medel för miljötekniska undersökningar för 
sju objekt samt att utifall bidrag skulle beviljas åta sig huvudmannaskapet. 
Beslutet kommer bidra till att öka antalet sanerade områden på sikt. 
 
Under våren 2020 genomförde förvaltningen en inventering av gamla nedlagda 
verksamheter i Uddevalla kommun som kan innebära risker för människors hälsa 
och miljön. Man utgick från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förenings 
genomgång av nedlagda verksamheter från 1800-talet till och med 2000-talet. 
Vid genomgången valdes de verksamheter som kan misstänkas medföra stor 
eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön ut och en 
ansvarsbedömning utifrån miljöbalkens 10 kapitel genomfördes. Utifrån 
genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för sex prioriterade 
förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknades. För 
verksamheter som saknar ansvarig kan bidrag sökas från Naturvårdsverket. 
Uddevalla kommun beviljades inför 2021 bidrag för förstudier för två av de 
tidigare sökta objekten, Bassholmen samt Lyckorna kvarn. Förstudien för 
Bassholmen har visat att objektet är ett så kallat riskklass-1-objekt och behöver 
gå vidare med fördjupade undersökningar i en så kallad huvudstudie, 
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förberedelser för sanering pågår. Utifrån ovanstående har sju prioriterade 
förorenade områden valts ut inför att gå vidare med och ansöka om bidrag inför 
2022. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

  Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram , 
ska öka 

De preliminära siffrorna från läsår 20/21 låg på 83,7% behörighet till minst 
yrkesprogram inför läsår 21/22, vilket är en stor ökning jämfört med prognos. 
Åtgärdsplanerna för årskurs 9 ser ut att ha fått effekt. 

 
Årskull 2005 hade vid första betygstillfället HT åk 6 en behörighet på 69,6%. Det 
var 12,8 procentenheter lägre än föregående åk 6, årskull 2004. Skillnaden 
mellan årskull 2005 och övriga årskurser identifierades efter terminsbetyget 
HT2019. Stora insatser har genomförts under läsår 20/21. Den nedåtgående 
trenden för årskull 2005 vände i och med terminsbetyget HT2020 då årskullen 
nådde en behörighet på 72,6%. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

  Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

Den egna statistiken för avgångseleverna visar att andelen elever med 
gymnasieexamen är stabil. Uppföljning visar att de kompensatoriska insatserna 
såsom sommarskola har haft effekt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 
 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Under det första halvåret har andelen ekologiska livsmedel försämrats ytterligare 
och ligger nu på 28,1% för hela kommunen. 
Måltidservice som står för 80% av alla inköp av livsmedel arbetar utifrån att köpa 
in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån upphandlat och 
kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är 
idag ekologiska. Fortsatta insatser görs för att arbeta med andelen ekologiska 
livsmedel, men fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå snarare än 
att öka andelen. För att ytterligare öka nivån skulle ett budget tillskott krävas. 
Resultat för måttet nedbrutet per nämnd har nu blivit tillgängligt. För första 
halvåret 2021 visar det att Barn och utbildning har en andel inköpt ekomat (kr) på 
ca 27,5%, vilket är något under genomsnitt för kommunen som helhet. Caféer 
och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en 
hög andel ekologiska produkter. 

Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga 
utsträckning ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför 
inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt. Kultur 
och fritidsförvaltningens livsmedelinköp är mindre omfattande än övriga 
förvaltningars. 

Socialtjänsten som står för ca 17% av totalt inköp av livsmedel har ökat/förbättrat 
andelen EKO inköp det senaste året. För kvartal 2 är det totala EKO-värdet på 
runt 35 % för socialtjänsten. Vid inköp av livsmedel köps ekologiska livsmedel i 
den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat som utifrån 
kostnadseffektivitet. 

 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

  Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

I gruppen män så är det vanligare att gå vidare till arbete efter avslutad insats i 
stället för studier. I gruppen kvinnor är det tvärt om, där är det vanligare att gå 
vidare till studier. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 
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1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kommunen har arbetat för att stärka kulturens och kulturaktörernas villkor att bedriva verksamhet i 

kommunen. Konkret handlar arbetet dels om utformningen av Kulturstråket/hus för kultur för att 

skapa fler rum för kultur, dels konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Flera platser för konst 

i offentlig miljö har färdigställts och kommer att invigas runder hösten. 

 

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 2 är 80 vilket är än 

bättre än tidigare förbättringar. 

 

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 

 

Arbetet med att digitalisera nya och gamla detaljplaner pågår, digitaliseringen kommer öka 

transparensen och insyn i detaljplanefrågor. Förvaltningen planerar även för ett showroom med 

utställningar av arbetet i Västra Centrum. 

  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. 

  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. 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera 
myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de 
berörda (KF ÖS 1) 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess Myndighetsavdelning redovisade under 
första tertialet resultatet från SKRs Insiktsmätning för 2020. Under andra tertialet 
ser det fortsatt bra ut utifrån bemötande och effektivitet inom alla områden. 
 
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala 
myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och privatpersoner. Öppna 
jämförelser av företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att 
myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen 
behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: 
Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll 
samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex 
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet, 
samt rättssäkerhet. 

 
NKI för Uddevalla kommun 2020 uppgår till 77. Resultatet är en förbättring från 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

2019 då resultat var 74 samt förbättring i jämförelse med tidigare år. NKI ökar för 
samtliga serviceområden, störts ökning har området effektivitet. Samtliga 
serviceområden ökar jämför med 2019. Högst värde får bemötande på 83. 
Bygglov ökar från 62 till 73. Livsmedel är kvar på fantastiska 82. Miljö- och 
hälsoskydd ökar från 64 till 68. 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för 
konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-03-03 om ett utredningsuppdrag där 
kultur och fritidsnämnden förtydligar kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda 
villkoren för Uddevallas konstgräsplaner genom tre delsyften: 
 
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 
konstgräsplaner. 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor 
för fotboll. 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 
 
Förvaltningen avser att under hösten starta arbetet med delsyfte 1 dvs att utreda 
villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner. 

  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. 

1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunen har under perioden arbetat med detaljplaneringen, fokus på trafikflödet i kommunen, 

riktlinjer samt parkering- och kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Det har även förts 

diskussioner om lokal trafikplanering med Västtrafik kring de behov som finns angående 

kollektivtrafik till kultur, idrott- och föreningsliv samt friluftsliv. Ett barn- och ungdomsperspektiv 

har lyfts i sammanhanget då kollektivtrafiken är viktig för att barn och unga ska ha en möjlighet att 

röra sig fritt i kommunen. 

 

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. 
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  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 nytt 
ansökningstillfälle för GC-vägar. 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera 
parkeringsbestämmelserna 
för Uddevalla kommun och 
behovet av avgiftsfri, 
tidsbegränsad parkering (KF 
ÖS 2) 

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-10 beslut om riktlinjer för parkering och 
parkeringstal vid nybyggnation. Kommunfullmäktige beslutade i stora delar i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Delar av uppdraget bedöms 
därmed vara slutfört. 
 
Vidare i uppdraget har förvaltningen via konsultbolag genomfört en utredning 
gällande om parkeringsbestämmelser som gäller i centrala Uddevalla och 
Ljungskile är i linje med den antagna Trafik och parkeringsstrategin (Uddevalla 
kommun, 2017). Uppdraget omfattade dessutom utredning av parkeringsskiva, 
pendelparkeringar, månadsdekal och boendeparkering. 
Utredningen är klar och beräknas komma till nämnden för beslut under 
höst/vinter 2021. 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna 
för ett samarbete med 
ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna 
för att effektivare utnyttja 
parkeringshusen (KF ÖS 2) 

Förvaltningen ska föra en dialog med de privata fastighetsägarna till 
parkeringsanläggningarna för att stämma av intresset av samarbete för att 
effektivisera parkeringshusen. Återrapportering till nämnden beräknas ske under 
höst/vinter 2021. 

1.3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Kommunens planering och utveckling av staden ska genomsyras av hållbarhetskriterier och Agenda 

2030 samt perspektivet energiförbrukning. Arbete pågår för att minska matsvinn, plastförbrukning 

och kemikaliska produkter, blomsterängar har skapats och tre insekthotell satts upp för våra 

pollinatörer i arbetet med biologisk mångfald. 

 

Under sommaren har fokus varit närvaro i utanförskapsområdena. I samverkan med andra 

kommunala verksamheter, myndigheter och samhällsviktiga aktörer har sommarlovsaktiviteter 

arrangerats runt om i kommunen. Fokus har varit att närvara i bostadsområden i de identifierade 

utanförskapsområdena med syfte att sprida samhällsinformation, bygga relationer och förtroende 

samt aktivera barn och unga i områdena. Digitala aktiviteter har gjort verksamheter och aktiviteter 

mer tillgängliga och möjliga att nå för fler målgrupper. 

 

Översiktsplanen varit ute på remiss och arbetet är nu att hantera en stor mängd inkomna yttranden. 

Inom idéburna offentliga partnerskap finns totalt sju pågående initiativ varav två är 

förvaltningsövergripande. Plan Välfärd 2030 har antagits av fullmäktige. Välfärdsredovisning 2022 

har påbörjats och ska utvecklas i digital form. 
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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. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad 
mark för att ge underlag för 
planering och sanering (KF ÖS 
3) 

Förvaltningens arbete har utgått från kartläggningen som finns, EBH 
(efterbehandling av förorenade områden). En förstudie har tagits fram som ger 
vägledning i hur Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden i 
Uddevalla kommun i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara 
kopplad till översiktsplanen. 

Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings löpande verksamhet. 
Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning finns och bedömningen 
att uppdraget kan avslutas och kommer lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte 
med kommunstyrelsens presidium. 

 
 

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

  Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram 
förslag till nya bestämmelser 
för samtliga föreningsbidrag 
(KF ÖS 3) 

Arbetet med att ta fram nya regler för föreningsbidrag pågår och enligt nu 
gällande tidplan kommer kultur- och fritidsnämnden att ta ett beslut 3 
november för vidare beslutsprocess i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

  Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 antagit plan Välfärd 2030. 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "hållbart 
friluftsliv i Uddevalla kommun" 
(KF ÖS 3) 

Under perioden har friluftsplanen färdigställts efter remissrundan och skickats 
till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Parallellt 
med detta har arbetet med att formalisera gruppen för friluftslivsutveckling 
(GFU) pågått. GFU skall utgöra den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
som skall samordna det löpande arbetet för att uppfylla planens mål. I 
förberedande syfte har stöddokumentation som skall hjälpa denna grupp i sin 
formalisering tagits fram. 

 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden är 
enligt reglementet huvudman 
för renhållningen i Uddevalla 
kommun och 
kommunfullmäktige fattade 

Alla åtgärder i de sju målområdena har tidigare gåtts igenom. De flesta 
åtgärderna är påbörjade och flera är genomförda. Det pågår arbete med att få 
till en digital tjänst för återbruk av möbler och övrig kontorsinredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsansvarige har ett bra samarbete 
med Uddevalla Energi i kontakterna med Förpacknings- och 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. (KF ÖS 
3) 

tidningsinsamlingen FTI AB. En målsättning i avfallsplanen avser 
fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom producentansvar. 
Lagen ställer nu högre krav på producenterna som får utökat ansvar för att 
samla in, ta om hand och uttjänta förpackningar och returpapper. 2025 ska 
insamling ske bostadsnära. 

  Kommunfullmäktige har 2021-
03-10 (Dnr KS 2021/00063) 
gett kultur- och fritidsnämnden 
och barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 
att under 2021 ta fram förslag 
till biblioteksplan. Arbetet ska 
ske i samverkan med övriga 
berörda nämnder och aktörer 
och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Under året har en utsedd arbetsgrupp från kultur och fritid och barn och 
utbildning arbetat med att ta fram ett utkast i dialog med en referensgrupp, där 
bibliotekarier från båda förvaltningarna deltagit. Två workshops har hållits; en 
om biblioteksplaners funktion och utformning samt målgruppsanalys, en om 
digitalisering. Synpunkter på textförslag har inhämtats från referensgruppen. 
Ett färdigt utkast ska skickas ut till referensgrupp med flera i mitten av 
september inför behandling i nämnder och kommunfullmäktige. 

  Kommunfullmäktige har 2021-
03-10 (Dnr KS 2021/00053) 
gett gett 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. 
Resultatet av undersökningen har redovisats och förts dialog kring i forumen:  

• Demokratiberedningen den 12 maj år 2021 

• Förvaltningsövergripande integrationsgruppen ”SIV” (Samverkan 
Integration Verksamhet) den 19 maj år 2021 

• Arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 27 maj år 2021 

Resultatet fortsätter nu att leva vidare i olika forum för dialoger. 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att 
utvärdera verksamheten NIKE 

 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda behovet av en 

 



 Delårsrapport augusti 2021 14 (29) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

samordnande funktion i 
kommunen för mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen 
samt frågorna hedersrelaterat 
våld och förtryck 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 
att starta ett lärlingscentrum, 
som ett samarbete mellan 
Vuxenutbildningen, Uddevalla 
gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 
att utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom 
förändrad skolstruktur 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra 
verksamhetsövergripande 
insatser gällande språkinsatser 
med svenska som huvudspår 

 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
socialnämnden i uppdrag att 
utveckla en 
förvaltningsövergripande 
samverkan för unga i riskzon 
för socialt utanförskap 

 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
socialnämnden i uppdrag att 
arbeta med jämlikt föräldrastöd 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
socialnämnden i uppdrag att 
arbeta med hedersrelaterat 
våld och förtryck 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att trygghetsskapande 
åtgärder i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska präglas 
av ett helhetsperspektiv 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att Samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt andra 
intressenter för att öka 
hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen 
för att ta emot praktikanter 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att stärka kunskapen 
inom de globala målen i 
förvaltningen 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla 
Plan integration 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
dela ut gåvobok till nyfödda 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att erbjuda 
lovaktiviteter 

 

 

 

 
 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att genomföra 
medborgardialog med unga 
angående utformningen av 
Hus för kultur 

 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har utifrån 
Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) gett 
kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att Utvärdera 
Rampens digitala 
mötesplatsfunktion 
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1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunen har under perioden arbetat för ökad trygghet och för att förbättra ungdomars 

välbefinnande. Bland annat har en arbetsgrupp startats upp med fokus på det drogförebyggande 

arbetet. Aktiviteter erbjuds barn och unga för att öka den sociala gemenskapen och förebygga 

otrygghet och isolering. På grund av pandemin har många aktiviteter skett i digitala forum. 

Trygghetsperspektivet finns med i arbetet med ny- och ombyggnationer samt vid skötsel av 

grönområden. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolans lokaler, 
Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 

En förstudie är beställd. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att initiera och 
planera för samt genomföra 
en upprustning och förnyelse 
av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom 
en bred medborgardialog 
(KF ÖS 4) 

Tidigare insatser som genomförts är att det under 2018 genomfördes en 
medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen. I dialogen framkom framför allt att det finns stora kvaliteter i 
grönområden för exempelvis rekreation, att det finns upplevelse av otrygghet och 
önskan om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltog i den internationella 
arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställde upp med i tävlingen 
omfattade Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 korades det vinnande 
bidraget, ”Jalla” som hade tagits fram av fem arkitekter från Italien. Som ett led i 
tävlingen ska det genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, 
politiker och fastighetsägare i området. Under 2020 har arbetet med anledning av 
rådande Coronapandemi inte kunnat fullföljas. Under de första månaderna 2021 
återupptogs arbetet och nu planeras det för en medborgarbudget där boende i 
området får möjlighet att utifrån arkitekternas idéer vara med och påverka 
utveckling och gestaltningen i området. 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 4) 

Uppdraget har fått en tydligare koppling till Rimnersområdet som helhet och 
kompletterats med en utvecklad politisk vilja - att ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum i SM standard för friidrott 
samt elitarena för paraidrott och fotboll. En dialog har förts över tid, i syfte att 
säkra funktion, med Svenska Parasportsförbundet och med berörda föreningar. 
Arbetet leds av Samhällsbyggnadsnämndens projektledare med stöd av Kultur 
och fritidsnämndens projektledare för prioriterade stadsutvecklingsprojekt. 
 
Beslut enligt gällande förslag fattades i KS augusti. 
Kommunfullmäktige beslutade i september att återremittera ärendet med syfte att 
koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling inklusive 
kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att ta fram en plan 
för att utveckla 
Rimnersområdet till ett 
samlat sport- och 
idrottscentrum med SM 

Projektgruppens arbete har fokuserat på att hitta tillfälliga ersättningsytor för 
fotbollsplaner; B-plan, C-plan (konstgräs). I december fattade KFN beslut om att 
anlägga en konstgräsplan "9 mot 9" (kompletterande träningsyta) på 
Sommarhemsskolan. Ett arbete som är påbörjat, och där själva planen kommer 
att anläggas med start v. 38. Vidare fattades beslut om att ekonomiskt stödja en 
omläggning av konstgräs på Thordéngården. 

Frågan om tillfälliga ersättningsytor är dock fortsatt mycket komplex. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och 
fotboll (KF ÖS 4) 

Anläggningar samt anpassning av aktuella ersättningsytor/planer är förenligt med 
stora kostnader (planer, säkerställande av dränering och kvalitativa och 
kravställda förutsättningar samt omklädningsrum). 
 
Projektgruppen och förvaltningen har genomfört föreningsdialoger med primära 
föreningar. Med dessa dialoger som grund påbörjas nu förvaltningens interna 
arbete med att processa fram konkreta behov för området.  

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Tidigare dialog mellan berörda aktörer har lett fram till att en gemensam 
prioritering där fokus ska läggas på Tureborgsområdet. Uppdraget samordnas av 
Kultur och fritidsförvaltningen. Under våren 2021 genomfördes en bred 
analysworkshop med stöd av kommunledningskontoret och fortsatt arbete med 
analys väntar. Under rådande pandemi har arbetet med uppdraget haft en lägre 
takt än väntat och kultur och fritidsförvaltningen ska ta ett omtag med uppdraget 
under hösten 2021. 

  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. Samtliga förvaltningar deltar i arbete som 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. 
 
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet i 
verksamheten. Förskoleverksamheten har stort fokus på barns integritet, 
likabehandling, språkutveckling samt lärande för hållbar utveckling. Gymnasiet 
och vuxenutbildningen har undersökt elevers upplevelse av trygghet och studiero 
under distansundervisning och satt in kompensatoriska åtgärder för att möta 
behoven. 

Kultur och fritid har under sommaren arrangerat lovaktiviteter i flera 
bostadsområden i kommunen, bland annat Hovhult, Dalaberg och på Tureborg. 
Aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta och medfört att vuxennärvaro 
funnits i områden det rör sig många barn och ungdomar. 
Tillsammans med polisen, fältsekreterare har kultur- och fritidsförvaltningen 
arrangerat EPA-kurragömma. Det med bakgrund och önskemål från polis och 
fältsekreterare för att öka förtroendet för polisen och deras arbete genom att 
skapa relationer till förarna, då det framkommit att målgruppen har lågt 
förtroende för polis och myndighetspersoner. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med sig trygghetsperspektivet i ny- och om 
byggnationer samt vid skötsel av grönområden. Uppdraget föreslås avslutas i 
samband med höstens uppsiktsmöte med kommunstyrelsens presidium. 

  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. 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett 
kulturstråk i centrum ”Hus för 
kultur” (KF ÖS 4) 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnad påbörjat 
projektet under 2021 och det fortlöper enligt plan. I nuläge handlar den om att 
eventuellt köpa fastigheten Frideborg alternativt fortsatt hyra, vilket delvis har 
påverkat tidsplanen. Kommunen och fastighetsägaren förväntas hitta en lösning 
under början av hösten 2021. 
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1.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Kommunen har under perioden arbetat för att synliggöra hur jämställdhetsarbete ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverkar könsstereotypa normer och bidrar till att fördela samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis. 

 

Uddevallahems trygghetsboende är klart för inflyttning och arbetet har påbörjats med att skapa ett 

Äldrecentrum med aktiviteter. För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett 

exempelvis kring informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och satsning för 

seniorer i konsten att vara social och digital. 

 

Löpande arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 

För att möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort fokus riktats mot att hitta 

nya arbetssätt, få fler att arbeta heltid och använda teknik i större omfattning. Exempelvis har ett 

jämförelseprojekt startats som syftar till att se hur andra framgångsrika kommuner löser uppgiften 

kring verksamhet, kvalitet, ekonomi och personal. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 
2020-2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta 
en palliativ avdelning (KF ÖS 
5) 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten 2019 och ett förslag 
presenterades och beslutades av socialnämnden i mars 2020. På grund av 
pandemin har arbetet med att etablera platserna pausats. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 

 
 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF 
ÖS 5) 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring insatser 
på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för barnen och 
deras familjer. Fokusområden under 2021 är att så många barn som möjligt ska 
få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka barns delaktighet. 
Medel att nå dessa mål är att implementera Barnahusets insatsmodell (BIM), 
tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) samt utveckla arbetet 
med att aktivera barnens nätverk, till exempel genom trygghetsplaneringar och 
utbildning i Signs of Safty. 

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande barn och unga är 
historiskt låga. Alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter arbetet 
med att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan har kunnat förkorta flertalet 
placeringar. Sektionens utmaning är att även familjehemsplaceringar ska minska. 
De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig 
framgångsfaktor i detta arbete. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och anledningarna är sannolikt ny 
organisation, personalomsättning och nya chefer. Arbete med målarbete, 
samverkan och samordning i de olika delarna av missbruksvården fortgår. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. Syftet är 
att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 och 2 att erhålla 
insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad självständighet. 
 
Avdelningen för social omsorg har som ett led i arbetet med 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

hemmaplanslösningar under våren tagit fram en boendeplan där utformning och 
geografiskt läge har specificerats för gruppbostäder, servicebostäder och 
satellitlägenheter inom LSS.  Arbete med strukturomvandling av boendeinsatser 
är påbörjat med utkik av alternativa boenden för brukare med stora behov och 
utåtagerande beteende. 
 
En annan viktig pusselbit för genomförande av hemmaplanslösningar är 
kompetensutveckling för personalen. Det har tagits fram en digital grundkurs i 
lågaffektivt bemötande för att tillgodose kunskap om fler metoder och strategier i 
hur avvikande beteenden och svåra situationer kan hanteras. Inom sektionen för 
stöd och service där insatsen kommer att pågå året ut inom samtliga 
boendeenheter visar uppföljningen per augusti att ca 30 % av boendeenheterna 
hittills har genomgått utbildnings- och reflektionspaketet. 

  Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningar för 
äldrecentrum (KF ÖS 5) 

Efter förändringen på Skogslyckan, där fyra enheter har omvandlats till 
demensboende, bedöms Rosenhäll och Hovhult som bra alternativ för framtida 
äldrecentra vilket framgår i avdelningens boendeplan.  
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 

  Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 
undersköterskor. Utbildningsomgång 1, där 30 medarbetare deltog, är klar. 
Några av de som deltog i omgång 1 saknade dock kompetenskraven i svenska 
och samhällskunskap utifrån Vård- och omsorgscollege. Dessa medarbetare 
behöver därför gå kompletterande utbildning i dessa ämnen för att nå upp till 
kompetenskraven för titeln undersköterska enligt Vård- och omsorgscollege.Från 
omgång 1 fick 13 medarbetare yrkestiteln undersköterska. 
 
I höst startar en ny omgång med 15 medarbetare. Inför denna omgång hade 
förvaltningen som krav att ha den kompetens som krävs i svenska och 
samhällskunskap för att vara aktuell för Äldreomsorgslyftet. 

  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.  

Barn- och utbildningsnämndens drogförebyggande samordnare samverkar med 
flera andra förvaltningar, polisen och UMO för att sprida kunskap till 
vårdnadshavare, skolpersonal och elever genom att anordna föreläsningar och 
skicka ut information. De har i början av året arbetat med Drogsmart för årskurs 
ett och en enkät med årskurs två om cannabis. Där framkom att unga behöver få 
kunskap om narkotika i skolan, vilket har påbörjats via Drogsmart. Därefter har 
arbetet pausats. Nystart kommer enligt planering att ske hösten -21. Drogpolicy 
och plan mot hot och våld har uppdaterats. Kultur och fritid är en del av Drogfri 
Ungdom. Det skapas ett större nätverk för att också koppla arbetet till ett 
övergripande brottsförebyggande sammanhang. 

  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) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder, där samtliga nämnder är representerade.  

Vid sidan av detta har även kultur och fritid arrangerat sommarlovsaktiviteter i 
området Tureborg. Fritidsbanken har arrangerat aktivitetspromenader, 
kulturskolan pop-up aktiviteter. 
Utvärdering och sammanställning av uppdraget är på gång och färdigställs under 
hösten. En slutsats som gjorts av de fritidsledare och personal från kultur- och 
fritidsförvaltning är att det i området saknas vuxennärvaro i området och att det 
finns ett stort behov av detta.  
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1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Digitalisering och automatiseringsarbete pågår i syfte att effektivisera och förenkla handläggningen 

samt öka tillgänglighet och användarvänlighet för kommuninvånarna, bland annat så pågår en 

omfattande digitalisering av undervisning och tjänster, framtagande av kompetensplaner inom 

hälso- och sjukvård har påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen 

används. 

 

Kommunen har arbetat med den digitala agendan som beskriver utveckling av IT och digitalisering 

inom kommunen, bland prioriterade åtgärder ingår att ta fram en modell för nyttoreasliering och 

effekthemtagningsanalys, utveckla kommunens projektmodell, e-underskrift och digitalisera 

processen för försörjningsstöd. 

 

Under perioden har kommunen gått med i ESF-projektet digital mognad som drivs av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) via ADDA-kompetens (fd SKL Kommentus). Projektet handlar om 

att följa upp organisationens digitala mognad, projektet pågår till 2023-02-28. 

 

Socialtjänsten som är en av Sveriges tio modellkommuner har fortsatt fokus på digitalisering inom 

äldreomsorgen och olika processer automatiseras löpande. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  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) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Vissa av de verksamheter Kultur och fritid bedriver behöver anställa 
specialkompetens men behovet är inte alltid på heltid, tex. lärare för särskilda 
instrument. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med alternativ som att 
samverka med andra verksamheter i behov av samma kompetens både inom 
och utanför kommunen som studieförbund till exempel. 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för att se över hur tjänster kan kombineras 
både för att bli attraktiva att söka och fylla en heltidstjänst. 

 
Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt socialnämndens slutrapportering av 
uppdraget.  I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och 
Kommunal haft dialog och MBL förhandling under våren gällande flera 
förändringar. Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- 
och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. Andel heltidsanställda inom 
avdelningen social omsorg förväntas öka under året då de flesta vård- och 
omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. Bedömningen är 
att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget 
 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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 
uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

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. 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 6) 

Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i förvaltningen. Alla 
nya detaljplaner görs nu digitalt och processens olika samrådsskeden sker såväl 
på kommunens hemsida som genom fysisk utställning. Information om pågående 
planers geografiska avgränsning och status tillgängliggörs internt i kommunens 
karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk selekteras informationen 
ytterligare och pågående planer visas där istället som en punkt. Förvaltning har 
under perioden genomfört en benchmarking av tidsåtgången för planer i 
Uddevalla Kommun jämfört med jämförbara kommuner. Resultatet och idéer för 
att korta processerna kommer prövas under hösten 2021. Förvaltningen arbetar 
fortsatt för att minimera arbetssättet i syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning 
genomförs, där den nya och tydligare prioriteringen av detaljplaner som 
arbetades fram i samarbete mellan nämnden och förvaltningen under första 
tertialet ligger som grund i det arbetet. Vidare arbetar förvaltningen med 
exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar för processerna 
och tidsåtgången, vilket sparar förvaltningen tid. Ett ramavtal för upphandlad 
plankonsult har slutits och flera planer är påbörjade. 
Förbättrade rutiner för detaljplanearbetet har genomförts och kommer fortsätta 
under 2021. Identifiering av äldre planer i behov av förnyelse har påbörjats. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

Kommunens beslutsstödsystem är under fortsatt utveckling och implementering. 
Under den senaste perioden har socialtjänsten fortsatt att utveckla införandet och 
samtliga chefer har nu tillgång till beslutsstödet, barn och utbildning gått in i en 
utvecklings- och införandefas och samhällsbyggnad har gått in i en påbörjande 
fas. 
 
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 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 



 Delårsrapport augusti 2021 23 (29) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

Det ”nya” elevadministrativa systemet är taget i bruk inom vuxenutbildningen, 
förskolan och grundskolan och vid höstlovet kommer det att börja användas 
(produktionssättas) inom gymnasiet. Ett första steg mot ett 
förvaltningsgemensamt frånvarosystem (modul i elevsystemet) är taget. Från 
höstterminens start använder förskola och grundskola samma frånvarosystem 
och från höstlovet även fritidshem.  
 
Ett aktivt arbete med att stödja och utveckla distansundervisningen digitalt har 
skett inom alla skolformer. Efterhand har verksamheterna blivit bättre på att 
anpassa undervisningen till olika behov så att elever i behov av stöd kunnat få 
det. 
 
Kultur och fritids process för fakturahantering är implementerad. 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har för att omsluta all den 
digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen, tre pågående 
projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning 
och Automatisering. Handlingsplan har tagits fram med prioriterade målsättningar 
och aktiviteter samt organisation och tidplan kopplad till förstudien som arbetats 
fram kring vilka satsningar som är rätt att göra för digitaliseringsåtgärder inom 
förvaltningen. Det arbetas aktivt med att kartlägga processer vilket ger ett bra 
underlag för kommande automatisering av delprocesser och flöden. Uppdraget 
arbetas med i ordinarie verksamhet och bedöms kunna avslutas i samband med 
höstens uppsiktsmöte med kommunstyrelsens presidium. 
 
Under 2021 har utveckling av nya automatiserade processer inom socialtjänsten 
stått still på grund av pandemin. Under denna period har dokumentation/drift av 
processerna säkerställts. 

Sedan våren 2020 är Uddevalla kommun utsedd till en av Sveriges 
modellkommuner. Det innebär att Uddevalla fungerar som modell för 
äldreomsorgens digitalisering. Socialtjänsten har under året arbetat med att 
automatisera och digitalisera processer inom verksamhetsområdena. Under 
perioden har IT-utvecklarna inom socialtjänsten arbetat med: 

• Utbetalning till familjehem 

• Flytta information från journal till utredning 

• Avslut trygghetslarm 

• Utförd tid 

  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 

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 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

som förtydligar kommunens 
förvärv och försäljning av 
mark (KF ÖS 6) 

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) 

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder ska göra en 
omstart i Heltidsresan. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och har 
startats upp. Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid med hållbara scheman för en 
bättre arbetsmiljö och där deltid kan vara en möjlighet. 

Barn och utbildningsförvaltningen har 92,5 % av de tillsvidareanställda anställda 
på heltid. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för att se över hur tjänster kan kombineras 
både för att bli attraktiva att söka och fylla en heltidstjänst. Vid nyanställningar 
eftersträvas heltider. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda utgör ca 79% och 
heltider eftersträvas i största möjliga mån. Löpande i dialog med medarbetarna 
arbetar förvaltningen för att tillgodose när önskan om ökad sysselgrad finns. 
Inom förvaltningens serviceverksamhet är det högst andel deltidsanställningar 
och man ser där en början på en trend inom den yngre generationen att 
medarbetarna önskar i högre grad uppehållstjänster. 
 
Vård- och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol startade med heltid som 
norm från och med den 14 juni. Vid uppstarten gick strax över 60 medarbetare 
från en deltids- till en heltidsanställning. Från och med 1 oktober sker alla nya 
tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde i socialtjänsten på heltid. 
Hemtjänst natt förbereder sig nu för att starta med heltid som norm från och med 
den 4 oktober i höst. Vid en enkätundersökning önskade ca en tredjedel av 
arbetsgruppen att arbeta heltid från och med oktober. 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att 
digitalisera plan och 
byggprocesserna (KF ÖS 6) 

Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i förvaltningen. Alla 
nya detaljplaner görs nu digitalt och processens olika samrådsskeden sker såväl 
på kommunens hemsida som genom fysisk utställning. Information om pågående 
planers geografiska avgränsning och status tillgängliggörs internt i kommunens 
karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk selekteras informationen 
ytterligare och pågående planer visas där istället som en punkt. Digital signering 
av planavtal har införts. 

Bygglovsprocessen är sedan flera år till största delen digital. Förvaltningen 
arbetar under planeringsperioden på en digital bygglovsansökan via e-tjänst 
samt automatisering mellan system för ett effektivare flöde till nämnden. Ett 
pilotprojekt har startats för införande av digital myndighetspost/mina 
meddelanden för ärenden inom bygg- och miljöprövning. IT-avdelningens 
ambition är, att efter avslutat pilotprojekt, gå vidare med digital myndighetspost 
för samtliga förvaltningar. 

 

 

Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att 
vidareutveckla mobila team 
för att motverka psykosocial 
ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder 
(KF ÖS 6) 

Arbetsgruppen för den sociala investeringen tidiga samordnade insatser med 
deltagare från grundskolan och socialtjänsten, har under ledning av styrgruppen 
(avdelnings- och sektionschefer på båda förvaltningarna samt elevhälsan) 
definierat ramarna för projektet. Arbetsgruppen har påbörjat 
implementeringsarbetet på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan. Planeringen 
är att de första skarpa ärendena ska kunna påbörjas i november. Det finns ett 
stort intresse bland personal för att delta i utvecklingsarbetet. Satsningen på att 
vidareutveckla mobila team är delfinansierad av kommunens sociala 
investeringsmedel. 
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1.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Kommunen har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens hela skolgång, 

från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för höjda 

kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på alla 

nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet borgar för bättre analys, mer träffsäkra insatser för 

ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt bättre samutnyttjande av gemensamma resurser.  

Revidering av biblioteksplanen pågår samt samverkan inom Fyrstad vad gäller biblioteken. Under 

perioden har också sommarsimskola arrangerats för att kompensera för utebliven simundervisning i 

skolorna pga. pandemin. 

 

Kommunen arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och 

automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning 

som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. 

 

För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker 

partsgemensamt utvecklingsarbete. Fokus är här på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, 

rekrytering och arbetsmiljö. En ny förstelärarorganisation är under implementering. 

 

Kommunen har under perioden fortsatt sitt arbete med Nike, som 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. Antalet 

inskrivna ungdomar har ökat. Under läsåret 2020/2021 har 30 ungdomar varit inskrivna. Ett 

tydligare fokus på studier kan vara anledningen till att det delats ut 25 betyg under läsåret. 

1.8 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning  

Projekt "Startsträckan" arbetar med språksvaga deltagare som står allra längst ifrån 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens etableringsinsatser för 

nyanlända genom den förvaltningsövergripande Etableringsgruppen (EG). Insatser som ges är bland 

annat utbildning i svenska för invandrare (SFI), information om svenska samhället 

(Samhällsorientering), hjälp vid planerad bosättning, mottagningssamtal, Samhällsguide Uddevalla, 

föräldracirklar i föräldrastöd, samt Pappa och Mamma grupper. 

 

Under perioden har planeringsarbete pågått för det fortsatta arbetet med ”Eget Företag – steg 1” det 

vill säga rådgivningssamtal. 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. 

1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kommunen har under perioden arbetat med stadsutvecklingsprojektet. 

 

Ett planprogramsarbete har startat för Västra centrum där det jobbas 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 
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klimatförändringarnas effekter, infrastruktur, grönytor, offentliga ytor, exploateringstal, grova 

exploateringskostnader, vatten, avlopp samt dagvatten. 

Inom Hamnområdet arbetas det med att samordna inför etableringar på det nya industriområdet 

Västra hamnen ute vid Fröland. 

 

Byggnationen av Rimnersbadet har startat och det officiella spadtaget med pressträff har tagits. 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). 

 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2. 

Samråd för skola på Skäret har genomförts. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om tidplan och 

projektbudget för Ljungskileskolan. 

 

Förslag till nya riktlinjer för markanvisningar har färdigställts. Kommunstyrelsen beslutade i juni att 

lämna riktlinjerna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

1.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

Kommunen har under perioden tagit fram en friluftsplan och säkrat god kvalitet på spår och leder. 

Kommunen har också 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”. 

 

Ett fortsatt samverkansprojekt mellan kommunen och en stor skogsägare har lett till 

konkretiserandet av en stadsnära vandringsled. Översyn av reservatföreskrifterna för Bassholmen 

för att stärka kommersiella förutsättningar och samtidigt värna natur och reservat har gjorts. 

  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 delår augusti. 
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1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunstyrelsen har beslutat att ingå ett samverkansarbete med fastighetsägare i centrum 

(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 pågår. 

 

Pandemin har haft en negativ påverkan på besöksnäringen. Genom främst lokal och regional 

samverkan, webbinarium och kontinuerliga dialoger, arbetas det i avsikt att öka förutsättningarna 

för att stärka affärsutveckling av besöksnäringsverksamheter bland annat 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.  

I arbetet med att utveckla biosfärsområdet har en förankringsprocess genomförts med respektive 

kommunalförbund, Fyrbodal och GR. Därtill har ett möte med LRF genomförts. 

 

Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare och turister. Information och 

förslag på turer med kartmaterial har funnits att ta del av på kommunens bibliotek. 

Flera konstverk i offentlig miljö har eller kommer att invigas under hösten, liksom information om 

"konst på stan" på kommunens hemsida har uppdaterats och blivit mer tillgänglig. 

  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 delår augusti har utvecklingsarbetet presenterats för Uddevalla 
Utvecklings AB där färdiga dokument ingått. Uppdraget är slutfört och nästa steg 
är ett politiskt beslut. 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet 
för stadsbussarna (KF ÖS 2) 

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. 
 
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 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i 
Källdal (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
att tillsammans med barn och utbildning ta fram en plan gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur 
och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med 
andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda 
lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att 
identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids 
verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag 
som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 
verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 
besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 
verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. 
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en plan för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal (KF 
ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
att ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur 
och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med 
andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda 
lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att 
identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids 
verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag 
som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 
verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 
besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 
verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. 
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

 

  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. 
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 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter (KF ÖS 
7) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler 
lärarassistenter 
 
Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd 
lärarassistent. 

 



 

 

 
 
 

   

 
 

Kommunens revisorer 

 
 
 
Till: Kommunfullmäktige 

  
  
  

Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2021-08-31 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 
augusti 2021 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat 
samt om delårsrapporten utifrån en översiktlig granskning, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens ekonomiska resultat och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten 
inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Uddevalla kommuns delårsbokslut per 
2021-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för 
verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål 
skall utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen. 

Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de finansiella 

och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

• Delårsrapporten, utifrån en översiktlig granskning, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

kommunens ekonomiska resultat och verksamhet. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en 
årsredovisning. 

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående iakttagelser och 
bedömningar: 

• Enligt kommunallagen skall det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i sitt styrkort formulerat 16 

verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige beskriver att kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga 

finansiella mål och två tredjedelar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse 

eller förbättring. 

• Enligt kommunstyrelsens prognos i delårsrapporten kommer samtliga 3 finansiella mål nås 

under året tillsammans med 12 av 16 verksamhetsmässiga mått. Kommunstyrelsen gör i 

delårsrapporten bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. 
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• Kommunen prognostiserar att balanskravet kommer att uppfyllas. Vi har ingen anledning att 

göra någon annan bedömning än kommunen, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos 

innebär. 

• Kommunstyrelsens uppfattning är att kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning kan väntas uppnås för helåret. Vi har ingen anledning att göra någon annan 

bedömning än kommunen beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär. 

• Vi noterar att underlaget till grund för kommunstyrelsens antaganden om den förväntade 

måluppfyllelsen av de 16 verksamhetsmässiga måtten varierar i kvalitet. För merparten av 

måtten saknas vid tiden för delårsrapporten aktuella mätningar och statistik avseende 

måluppfyllelsen för verksamhetsmåtten. Det är för flera av dessa mått inte tydligt på vilken 

grund måtten prognostiseras att uppnås. Av denna anledning avvaktar vi till årsbokslutet med 

att uttala oss om resultatet av kommunens måluppfyllelse är förenligt med de 

verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat kopplat till god ekonomisk hushållning. 

• Vi noterar även att det i delårsrapporten likt föregående år saknas en uppföljning av de 

kommunala bolagens bidrag till god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att kommunen bör 

utveckla mål för god ekonomisk hushållning som omfattar bolagen. Vi kommer därför följa 

hur det påbörjade arbetet med att ta fram nyckeltal för bolagen med koppling till god 

ekonomisk hushållning fortskrider. 

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten beaktat vår översiktliga granskning i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Mot bakgrund av den osäkerhet vi noterat avseende prognoserna för måluppfyllelse för 
verksamhetsmässiga mått är vår bedömning att vi inte, per delårsbokslutet, kan uttala oss om 
resultatet är förenligt med fullmäktiges definition för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2021/00342 

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 

fångaupp 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP). 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 229 

 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till Uddevalla Energi AB och därmed anse den besvarad.  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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 
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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 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2021/00172 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed 
Lelångebanan 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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 

Motion (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångenbanan 2021-03-08. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redan pågående arbete i ärendet anse motionen 

besvarad och  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 230 
 

att frågan om ekonomiska resurser för utveckling av gc-vägar och dess standard 

behandlas inom ramen för ordinarie budgetprocess. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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 
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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 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2021/00511 

Avtal om aktieöverlåtelse m.m. avseende fastigheten Anegrund 
10, Mattssongruppen AB 

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. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 225 

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. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): att Uddevalla kommun avstår ifrån att 

förvärva Anegrund 10 samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja ett 

detaljplanearbete avseende handel, bostäder, förskola, skola för hela området. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C), Monica Bang Lindberg (L), Mikael 

Staxäng (M) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD) 

m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att 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. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

För oss i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är det viktigt att kommunen är 

med och bidrar till att utveckla centrum. Samtidigt är det viktigt att kommunen inte 

genomför projekt som kan skapa en stor risk för medborgarna. Utifrån vårt perspektiv 

skall näringslivet göra det som näringslivet är bra på och kommunen skall göra det som 

kommunen har uppdrag att göra. 

 

I detta fall har majoriteten valt att arbeta med en ”fiktiv” värdering av fastigheten 

vilket gör att det är extremt svårt att bedöma huruvida om det är ett korrekt pris som 

har förhandlats fram. Det är också uppenbart att det finns miljöfarligt avfall i marken 

vilket en ny ägare måste ta hänsyn till. Det finns också en risk att den konstruktion som 

majoriteten har valt att gå fram med är olaglig då man har beräknat värdet utifrån en 

detaljplan som inte gäller. Det finns stor risk att denna metod kan anses vara ett 

gynnande av enskild eller att det kolliderar med EUs statsstödsregler.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 225 

 

Vi anser därför att kommunen bör avstå från att köpa in marken och i stället ta ett 

initiativ till ett detaljplanearbete. Genom att kommunen påbörjar detaljplanearbetet 

kommer vi att få bättre koll på markens beskaffenhet och nuvarande ägare kommer att 

kunna sälja fastigheten till de fastighetsägare som önskar utveckla området utifrån den 

nya detaljplanen som kommunen arbetar fram. Detta gör att skattebetalarna tar en 

mycket mindre risk samtidigt som vi får fram en utveckling av staden i samverkan med 

näringslivet. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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. 
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Kommundirektör Strateg, stadsutveckling 
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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 
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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. 



  19(29) 

 

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 
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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 

 



  Bilaga 3.3.3 - Pantavtal    1 

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: 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 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 

Personalutskottets protokoll, 2021-09-01 § 32 

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. 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Att i första hand avskaffa gruppledararvodet, i andra 

hand att ersättningen ska vara så låg som möjligt. 

 

Mikael Staxäng (M): tilläggsyrkande enligt följande: att uppdra åt arvodesberedningen 

att utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 232 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på gruppledararvodet enligt förslaget 

i handlingarna mot David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda. Ordförande ställer slutligen proposition på 

Mikael Staxängs (M) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta arvodesberedningens förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 

till förtroendevalda, 

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.  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt arvodesberedningen att utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer 

Deltar ej i beslut 
Kristdmeokrataternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 

beslutet.  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD) lämnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

Istället för att söka en partiöverskridande överenskommelse, som kan sträcka sig över 

mandatperioderna, har majoritetspartierna valt att träffa en överenskommelse bakom 

lyckta dörrar. Då så är fallet ser vi ingen anledning till att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 232 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-10-04 

Utredare avdelningen juridik och administration 

Enhetschef personalavdelningen 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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, 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

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 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arvodesberedning 

 

2021-08-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arvodesberedning 

 

2021-08-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 



 

  
 

 Slutrapport  
Arvodesberedningen 

1(5) 

2021-08-27 Dnr KS 2020/00613  

  

 

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.  

 



 Slutrapport 
Arvodesberedningen 

2(5) 

2021-08-27  

  

 

 

 

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: 



 Slutrapport 
Arvodesberedningen 

5(5) 

2021-08-27  

  

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 



UaFS 

Blad 5 

  

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. 
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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.  
 
 



UaFS     
  Blad 1 

* 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   
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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.    

  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.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Utkast 2021-08-27 till  
 

Tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda, OPF-KL 18, för förtroendevalda i 
Uddevalla kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 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 avslås socialnämndens 

begäran dnr KS 2020/456 att revidera riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 

kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-09-01 § 31 

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 

Kommunstyrelsen 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.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 231 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande 

anteckning till protokollet. 

 

Rätten till heltid är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor. I de tidigare riktlinjerna 

framgick det dock tydligare att anställda har rätt att välja deltid om de så önskar. Vi 

önskar därför understryka att ”Rätt till heltid, möjlighet till deltid” även skall gälla 

framgent. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 



 

 

 

 
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 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-07-01 Dnr KS 2021/00270 

  

 

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 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-07-01 Dnr KS 2021/00270 

  

 

 

 

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 







 

 

 

 

 

 
Protokoll 
Samverkan 

1 (3) 

2021-06-08  

 

 

 

 

 
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.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samverkan 

2 (3) 

2021-06-08 

 

 

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


 

 

 

 
Protokoll 
Samverkan 
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2021-06-08 

 

 

 

 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 
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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 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2021/00462 

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 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 233 

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. 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet anser att det är klokast att kommun själv äger sina samhällsfastigheter, 

men i och med att denna försäljning ingår i ett större avtal som vi tidigare accepterat, 

så accepterar vi försäljningen i detta fall. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-09-09 Dnr KS 2021/00462 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
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 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande  

Fastigheten Uddevalla Högås-Torp 1:10 
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

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.  



   Ordernummer: 176569      

Fastigheten Uddevalla Högås-Sund 1:10   

 

 

10  

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

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.   



   Ordernummer: 176569      

Fastigheten Uddevalla Högås-Sund 1:10   

 

 

12  

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

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
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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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KARTA DIREKT
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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 
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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. 
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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 
 

                             
  



Uddevalla Högås-Torp 1:10 
 

Regulated by RICS   Göteborgs Värderingsinstitut 
15 

 

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.
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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.,
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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,
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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
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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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Värdeutlåtande 
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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.  

 



Högås-Torp 1:10 6(22) 
Uddevalla kommun 

 

 

  
 

  
 
 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. 

 
  



Högås-Torp 1:10 20(22) 
Uddevalla kommun 

 

 

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. 
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 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     
 



Högås-Torp 1:10 Bilaga 2  1(1) 
Uddevalla kommun 

 

 

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 
 



 

 

 

 
Protokolldutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2021/00446 

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 

Förtydligande till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga B1 Hyreskontrakt, Kreatören signerat av Hemsö 

Bilaga B2 Särskilda bestämmelser 

Bilaga B3.1Ritning plan 1 

Bilaga B3.2 Ritning plan 2 

Bilaga B4 Gränsdragningslista Skola 

Bilaga B5 Gränsdragningslista SBA 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

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

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
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Forts. § 234 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Kreatörens hyreskontrakt med inkluderade bilagor. 

att godkänna hyreskontraktets årskostnad: 2 139 200 kr 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-09-09 Dnr KS 2021/00446 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kommunstyrelsen 
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§ 235 Dnr KS 2021/00445 

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. 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. 

  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 235 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 

Förtydligande till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

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 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

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. 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 235 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2021/00365 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen, svar på återremiss 

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 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 236 
 

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. 

 

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, samt att i andra hand avslå förslaget i 

handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Martin Petterssons (SD) återremissyrkande.   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det och 

finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna mot att avslå detsamma och finner 

kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Forts. § 236 

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 och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för det egna yrkandet. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 
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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 
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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 
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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 
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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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Rimnershallen

ENTRÉ VIP/M
EDIA

NY LÄKTARE E

NY L
ÄKT

ARE C

ca 700 ståplatser

1325 sittplatser

295 sittplatser

P –
Spelare,
domare

ENTRÉ LAG/M
ATCHDELEG

600 sittplatser

NYA LÄKTARE A

NYA LÄKTARE B

TILLBYGG.

NY LÄKTARE E

Rimnersvallen

Insläpp

Bussar (LBn) för
bortasupportar

Bussavsläpp 2

OB-bussar

Insläpp

Insläpp

Vaktmäst.

Bussavsläpp 1

Insläpp

Parkering

HUVUD-
ENTRÉ

ENTRÉ-
TORG

+32,20

FG
(+32,00)

ca 135
platser

ca 70 platser

Insläpp

Framtida Uddevalla simhall

Insläpp

ca
 12

00
 st

åp
lat

se
r

plats för

provisorisk läktare

plats för

provisorisk läktare NY LÄKTARE D

ANNEXET

NY L
ÄKT

ARE C

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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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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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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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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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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

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.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

 

 

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 

 



 

 

 

 
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 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2021/00060 

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. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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.  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts §237 
 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-09-15 Dnr KS 2021/00060 

  

 

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 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-09-15 Dnr KS 2021/00060 

  

 

 

 

 

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 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-08-17 Dnr KFN 2021/00107 

  

 

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.  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-08-17 Dnr KFN 2021/00107 

  

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 











 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2021/00366 

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 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till första beslutssatsen och avslag till den andra och 

tredje beslutssatsen i förslaget i handlingarna. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Monica Bang Lindbergs (L) yrkande.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 

 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2021-10-04: Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04: Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-09-14 Dnr KS 2021/00366 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-09-14 Dnr KS 2021/00366 

  

 

 

 

 

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 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-05-20 Dnr KFN 2019/00177 

  

 

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.  



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-05-20 Dnr KFN 2019/00177 

  

 

 

 

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. 



10 
 

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. 

 

Källförteckning 
Boverket. PBL Kunskapsboken - En handbok om Plan- och Bygglagen. 2020  
Naturvårdsverket. Uppföljning av de tio friluftspolitiska målen 2019. 2019 

Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 - Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta - Hushållning med värdefull natur, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 2015  

Regeringskansliet. Agenda 2030 och globala målen. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/. 2021 

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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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 



 
 

 7(13) 

2021-05-28 Dnr KFN 2019/00177 

 

 

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. 
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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 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2021/00013 

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 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-09-01 Dnr KS 2021/00013 

  

 

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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2021-08-31 

 

  

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. 

 

 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 

 

1(4) 

 

2021-08-31 

 

  

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. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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2021-08-31 

 

  

 

 

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. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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2021-08-31 

 

  

 

 

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. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns 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:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 

4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 

5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

7. Vi bygger i trä 

8. Vi installerar solenergi 

9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 

Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 

20 klimatlöften inför 2022 

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 240 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): Bifall 

till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att klimatlöfte nr 1, Vi har en laddplan 

för kommunen ska läggas till i listan över Uddevalla kommuns klimatlöften 

 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

m.fl. tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta de 11 klimatlöften som bedöms kunna genomföras under 2022. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-04 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-04 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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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


 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(4) 

2021-08-30 Dnr KS 2021/00454 

  

 

 

 

• 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 *

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *

14. Vi genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

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	7	är	samma	formulering	men	har	flyttats	från	plats	nr.	9.	



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. Bifogat 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. 
 

 

 

 

mailto:klimat2030@vgregion.se
http://www.klimat2030.se/klimatloften


 
 

3 
 

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. 
 

☒   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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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. 

 
 

☐   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. 
 

☒   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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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. 

 
 
 
 
 
 

☐   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. 
 

☒   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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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. 

☒   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. 
 

☒   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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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. 
 

☒   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. 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Henrik Sundström <henrik.sundstrom@uddevalla.se>  
Skickat: den 6 september 2021 14:59 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
/Henrik Sundström  
0701-657125 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2021/00488  

Avsägelse från Henrik Sundström (M) för uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen och förrätta fyllnadsval. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.  

 

Gösta Dahlberg (M) informerar om att Moderaterna avser att återkomma med en 

nominering av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden vid ett senare tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-06 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-09-13 

Elving Andersson (C), Anya Wrigman (V), Sonny Persson (S)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-09-14 

Henrik Sundström 

Kommunledningskontoret, löneavdelningen 

Kommunledningskontoret, avdelningen för juridik och administration 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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Begäran om entled¡gande från uppdrag som överförmyndare

Undertecknad valdes av kommunfullmäktige vid nuvarande mandatperiods start till överförmyndare
för Uddevalla kommun.

Åtta kommuners överförmyndare har tecknat avtal med Uddevalla kommun om samverkan kring en
gemensam förvaltningsorganisation för hantering och handläggning av de ärenden som överför-
myndaren är ansvarig för. Uddevalla kommuns överförmyndare ingår i detta och Uddevalla kommun
är alltså värdkommun för verksamheten.

Uddevalla kommun är anställningsmyndighet för personalen och svarar för anställningsvillkor och
organisation. Kontoret hör organisatoriskt till kommunledningskontoret i Uddevalla kommun. För
förvaltningsorganisationen finns en utsedd chef.

Respektive överförmyndare debiteras för kontorets kostnader utifrån det avtal som upprättats.

överförmyndarna och ersättare träffar kontorets chef fyra gånger per år. Vid dessa tillfällen gås
bland annat följande punkter igenom:

o Ekonomi
o Granskningsläget(årsräkningar)
o Personalsituationen
o Behovet av ställföreträdare
o lnformation från förvaltningsorganisationen
o Frågor av principiell vikt
o Statistik
o Beslutsärenden

Vid de senaste träffarna har ansvarig chef informerat om att lokalsituationen inte är tillfredsställande
ur flera aspekter. Arkivet uppfyllde tidigare inte gällande krav och det har det varit brist på arbetsrum
då renovering av stadshuset påbörjats. Detta har lösts på olika sätt.

Vid det möte som genomfördes den l-4 september 202L framförde dock chefen för
förva ltni ngsorganisationen sa mmanfattningsvis följande :

o När väggar i vissa rum togs bort med start vecka 12 i år upptäcktes mögel. Dörrarna till dessa
rum stängdes, men det finns en glipa mellan dörr och golv eftersom trösklar saknas

' Ytterligare rum ska renoveras - vatten har runnit längs väggarna och medfört mögel
o Personal känner obehag av att vistas i lokalerna och upplever besvär av olika slag
r En nyligen anställd personal fick omgående besvär och kan inte arbeta kvar utan har tvingats

att säga upp sig,

o Ersättningslokaler har efterfrågats men någon lösning har ännu inte erbjudits
¡ Huvudskyddsombud eller annan facklig representant har enligt chefen för förvaltnings-

organisationen inte agerat i frågan

' Någon anmälan till Arbetsmiljöverket har enligt uppgift från förvaltningsorganisationens chef
inte skett

Situationen innebär att de anställdas arbetsmiljö med största sannolikhet är en hälsorisk. Några ur
personalen känner obehag och kan inte vistas i lokalen alls eller måste begränsa sin arbetstid i

lokalen. Utifrån vad som framkom vid mötet har situationen varit känd för Uddevalla kommun samt



förvaltningsorganisationens chef under en lång tid utan att nödvändiga och kraftfulla åtgärder
vidtagits.

överförmyndaren i Uddevalla har inte något personalansvar eller arbetsmiljöansvar för denna
personalgrupp, men är män om att deras arbetssituation är god både vad gäller arbetsmiljö och
arbetsbelastning' Detta är en förutsättning för att de ska kunna utföra det uppdrag som Uddevalla
kommun i form av värdkommun åtagits sig och som respektive överförmyndare utger ersättning för i

enlighet med avtal.

Utifrån vad som framkommit anser jag att verksamheten uppvisar sådana stora brister att jag inte
kvarstå i mitt uppdrag. Jag avsäger mig därmed mitt uppdrag med omedelbar verkan.ka

Lise-Lotte Bengts

länsre

il,
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

 

Kommunala rådet för äldre protokoll 2021-08-24  

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-08-24  

 

2020/477 

Dom från Förvaltningsrätten om överklagan om återkallande av uppdrag för 

förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt kommunalråd, laglighetsprövning 

enligt kommunallagen  Mål nr 8839-20 

 

2020/485 

Dom från Förvaltningsrätten om Överklagan om val av ledamöter och ersättare i 

styrelser och nämnder, ny majoritet Mål nr 9033-20 

 

2020/483 

Dom från Förvaltningsrätten om överklagan om återkallande av uppdrag i kommunala 

aktiebolag och stiftelser  mål nr 9031-20 

 

2020/484 

Dom från Förvaltningsrätten om överklagan om revidering om reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder Mål nr 9032-20 

 

2021/7 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 

LSS och SoL period 2 

 

Vänortkommitténs protokoll 2021-09-09 

 

2021/108  

Förslagsställaren uppger i sitt medborgarförslag missnöje med användandet av 

papperspåsar för matavfall. Hon anser att sopkärlet för matavfall i soprummet som hon 

använder i sitt bostadsområde blir kladdigt då matavfallet i papperspåsen läcker ut. 

Hon föreslår därför att Uddevalla Energi utrustar sina bilar med anordning för kärltvätt 
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eller att kommunen går tillbaka till plastpåsar för matavfall. Efter kontakt med 

Uddevalla energi ger de som svar att beslutet att använda.  

papperspåsar inte kommer att förändras inom den närmsta tiden. Uddevalla Energi ser 

för tillfället över möjligheten att inför en tjänst för tvättning av soptunnor. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

 
2021/65 

Medborgarförslag från Ann-Kristin Peter om halkskydd på träspången ner till bryggan på 

Gustavsberg.  Förvaltningen bedömer att med enklare medel kunna anordna halkskydd i form 

av tejp eller likvärdigt och att halkskyddet kan vara på plats innan vintern 2021.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja medborgarförslaget. 

 

 

2018/39 

Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs Festplats som  handlar om att kommunen 

bör hjälpa till med att rädda Bergs festplats. En kulturförening har skapats för att värna Bergs 

Festplats framtid. Medborgarförslaget faller utanför kommunens rådighet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att föra dialog med 

kulturföreningen för att efterhöra hur de ser på nuläge och behov av åtgärder för bevarande av 

Bergs Festplats, och sedan återkomma till nämnden, samt att i övrigt anse medborgarförslaget 

besvarat 

 

2020/489 

Medborgarförslag från Carin Gustavsdotter om renhållningsstation vid Äsperöd. 

Förslagställaren önskar i sitt medborgarförslag att en återvinningsstation byggs i den östra delen 

av Uddevalla. Bygglov har givits för en återvinningsstation vid Äsperöd och mark står redo för 

att bebyggas med en station. Medborgarförslaget anses därmed vara utagerat. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2020/804 

Medborgarförslag från Daniel Rönnbrant om önskemål om att anlägga en kommunal lekplats i 

Skredsvik. Daniel föreslår att man kan använda platsen där den gamla återvinningsstationen var 

placerad. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter den lekplatsutredning tagen i 

kommunfullmäktige 2009 och 2016. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt 

förvaltningen att utreda förutsättningarna för lekplats i Skredsvik samt i övrigt anse 

medborgarförslaget besvarat 

 

2021/459  

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022  

 

314908  

Protokoll nr 4. styrelsemöte Västvatten AB 2021-09-30 

 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-09-09 
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Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
      X    Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 

o Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period:      1 maj – 31 aug 
                                                                             
År: 2021                     ❑     Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                                                                                                               

                                       
                                                                                               

Datum för 
beslut/avbrott 

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

2020-02-17 9/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-03-23 16/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-06-26 23/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-07-16 25/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-08-27 27/20 Särskilt boende för äldre X  

2021-04-14 01/21 Särskilt boende för äldre  X 

2021-06-31 02/21 Särskilt boende för äldre  X 

2021-03-10 03/21 Särskilt boende för äldre X  

2021-03-22 04/21 Särskilt boende för äldre X  

2021-04-22 05/21 Särskilt boende för äldre X  

 



       

 

 

Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS  
 

X   Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
      X   Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period: 1 maj – 31 aug 2021    
                                                                             
År: 2021                          ❑     Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                                                                                                               

                                       
                                                                                               

   Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

2017-08-22 1/18 Bostad för vuxna X  

2017-11-06 4/18 Bostad för vuxna  X 

2019-01-17 1/20 Daglig verksamhet X  

2019-12-19 16/20 Daglig verksamhet X  

2020-01-09 20/20 Ledsagarservice  X 

2020-03-17 35/20 Kontaktperson  X 

2020-01-01 38/20 Boende vuxna  X 

2020-03-31 39/20 Korttidsvistelse  X 

2020-04-06 40/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 47/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-20 48/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 49/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 51/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 52/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 53/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 57/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 58/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 60/20 Daglig verksamhet  X 



       

 

2020-04-06 62/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 63/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 65/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 67/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 69/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 70/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 71/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 73/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 75/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-09 77/20 Kontaktperson X  

2020-04-09 78/20 Kontaktperson X  

2020-04-16 90/20 Korttidsvistelse X  

2020-04-06 91/20 Daglig verksamhet  X 

2020-05-13 94/20 Daglig verksamhet X  

2020-06-08 100/20 Boende vuxna  X 

2020-07-07 104/20 Daglig verksamhet  X 

2020-02-27 105/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 106/20 Daglig verksamhet  X 

2020-08-31 108/20 Ledsagarservice X  

2020-10-13 116/20 Daglig verksamhet  X 

2020-02-10 1/21 Ledsagarservice  X 

2020-10-08 2/21 Kontaktperson  X 

2020-10-08 3/21 Kontaktperson  X 

2020-10-14 4/21 Kontaktperson X  

2020-10-21 5/21 Korttidsvistelse  X 

2020-11-20 6/21 Kontaktperson  X 

2020-11-24 7/21 Korttidsvistelse X  

2020-11-30 8/21 Kontaktperson X  

2020-12-02 9/21 Avlösarservice i hemmet X  

2021-01-13 11/21 Boende vuxna  X 

2020-12-22* 12/21 Daglig verksamhet  X 



       

 

2020-12-29 13/21 Daglig verksamhet X  

2021-01-25 14/21 Boende vuxna  X 

2021-02-01 15/21 Boende vuxna X  

2021-02-01 16/21 Ledsagarservice  X 

2021-02-02 17/21 Boende vuxna  X 

2021-02-08 18/21 Kontaktperson  X 

2021-02-15 19/21 Kontaktperson X  

2021-02-16 20/21 Boende vuxna  X 

2021-02-16 21/21 Boende vuxna  X 

2021-03-02 22/21 Korttidsvistelse  X 

2021-03-08 23/21 Ledsagarservice X  

2021-03-09 24/21 Kontaktperson  X 

2021-03-10 25/21 Daglig verksamhet  X 

2021-03-16 26/21 Ledsagarservice  X 

2021-03-26 27/21 Daglig verksamhet X  

2021-03-30 28/21 Boende vuxna  X 

2021-03-31 29/21 Kontaktperson X  

 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 

 

 

Nya 

medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



 

Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Jag vill lämna ett förslag till att anlägga en gång och cykelbana utmed hela Skafterödsvägen, idag är 
det väldigt många som går på vägen i backen och det skulle vara bra att separera detta från vägen 
vilket utgör en säkerhetsrisk. Anslut ett gång och cykelbana från i slutet av vägen ned mot 
järnvägsviadukten och fortsätt upp i hela backen. Med tanke på att den nya förskola som byggs och 
sedan kommer byggnationen vid Skarsjövallen igång, det kommer att bli mycket tryck framöver med 
trafik på Skafterödsvägen. 
 
Dagens datum: 
2021-09-15 
 
Namn: 
Lars Sölsnaes 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Cykelbana längs med gamla E6 Grohed-Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
I många av våra grannkommuner finns fina, asfalterade cykel och gångvägar utmed landsvägar. 
Uddevalla kommun ligger långt efter här och vi behöver förbättra säkerheten för cyklisterna också i 
vår kommun! 
 Det finns en skyltad väg för cyklister från Uddevalla söderut som heter ”E6 stråket”. När den når 
vägkorsningen mellan väg 678 och 680 (gamla E6) vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an 
söderut mot Ljungskile. Denna vägsträcka är inte lämplig för cyklister då den är både smal, saknar 
vägren och livligt trafikerad av bilar. Cyklister, och för den delen mopedister, lever farligt på denna 
sträcka och det vore av vikt att prioritera bygget av en cykelväg på detta vägavsnitt innan det händer 
en olycka.  
Det torde finnas goda möjligheter att bygga en bana i vägens närhet då även järnvägen går parallellt 
med vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg utmed denna. Få delar torde vara privatägda så att 
hela eller större delen av sträckan borde kunna anläggas utan dröjsmål.  
Dessutom torde kostnaderna för en sådan anläggning på denna sträcka vara låga p.g.a. fördelaktiga 
markegenskaper. 
Mitt förslag är att skyndsamt handlägga detta ärende som kommer att öka motionerandet, minska 
CO2 utsläpp (fler tar cykel istället för bilen) samt rädda liv i framtiden. De flesta avstår att cykla 
denna väg p.g.a. trafiken och riskerna med den men inte alla, och det vilar en ständig risk för allvarlig 
olycka över de som vågar. Det finns heller inga bra alternativ då dessa är betydligt längre och mycket 
mer kuperade (också bilvägar) alt. delvis på stigar i skogen. 
 
Dagens datum: 
210905 
 
Namn: 
Örjan Boström 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Farthinder vid Måltemyrsvägen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Biltrafiken vid Måltemyrsvägen mellan husen och parkeringen är en livsfara, särskilt för våra barn. Jag 
har tre barn som är 8, 4 och 1 år. Varje gång vi går från huset till parkeringen är jag rädd att det ska 
hända en olycka, och en gång kunde det slutat riktigt illa. Om min dotter inte sprungit åt mitt håll när 
jag ropade, utan vänt åt andra hållet hade hon inte funnits idag. Flertalet bilar (inkl kommunbilar) kör 
alldeles för fort på Måltemyrsvägen och jag önskar att ni skyndsamt sätter upp farthinder innan 
olyckan är framme! 
 
Dagens datum: 
2021-09-18 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 september 2021 11:09 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skapa ett levande centrum, för alla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Ljungskiles torg är idag väldigt outnyttjat. Genom att använda den södra delen och skapa en 
aktivitetspark likt Oljeberget i Uddevalla så hade det funnits öppen torgdel för evenemang, 
torghandel etc, platser för bänkar samt en del för barn, ungdomar, aktiva. Den aktiva delen är tänkt 
att placeras i parkens södra del. se bifogad bild. 
 
Ljungskile fritidsgård används inte längre. Där finns både en skatepark och basketkorgar. Använd 
dessa och flyta dem till torgets södra del. Skateparken ligger nära en väldigt trafikerad väg och att 
flytta denna skulle öka säkerheten för barnen. se bifogad bild 
 
Idag finns inget utegym i Ljungskile. I Badhusparken finns idag en ny jättefin lekplats, fina boulebanor 
samt en stor öppen gräsyta. Parkens södra del är väldigt outnyttjad. Där skulle ett utegym göra sig 
kanonbra. Centralt, nära parkeringar, ökar liv och rörelse i centrum, parken blir ännu mera till för 
alla. Lekplats för mindre barn, Lekplats för större barn, park med bänkar, boulebanor för äldre, 
utegym för unga, aktiva och dem som vill. En park för alla. se bifogad bild. 
 
Dagens datum: 
24/9-2021 
 
Namn: 
Oskar Sigurd 
 
 
Skicka med en bilaga 
Skapa ett mer levande centrum, för ungdomar och aktiva.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 september 2021 15:53 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Komplettering av parkeringsinformation på bl.a. Södergatan, Uddevalla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Se min ursprungliga skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden av 2019-06-27. Nämndens diarienr är 
SBN 2019/00563. 
Då ärendet från början inte var betecknat dom ett Medborgarför-slag har jag av SBN:s sekr. Ola 
Löfgren blivit uppmanad att lämna in ärendet ännu en gång, då jag vill framföra min åsikt direkt till 
nämndens politiker. 
 
Dagens datum: 
2021-09-30 
 
Namn: 
Ove Claesson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



I Kontaktcenter

- - , 2019 -06'2t

Ove Claesson Dlarle nr.

2019-06-27

S amhäl lsbyg gnadsnämnden
Uddevalla Kommun

Komplettering av parkeringsinformation på bl.a. Södergatan, Uddevalla
På i princip hela Södergatans norra sida är parkering mot avgift tillåten under
max. 2 tim mellan kl. 10,00 - 1 8.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 - 14,00
på lördagar och under övrig tid kan parkering ske utan tidsbegränsning och av-

sift,
Med eft väsentligt undantag för handikapparkeringen längst ned på Södergatan
före korsningen med S Drottningg samt alldeles innan tre p-platser utan av-
gift för parkering om max. L5 min, som gäller dygnet runt veckans alla
dagar.
Även om det finns en skylt närmast husväggen är det många bilister som inte
observerar denna och många har också betalat den avgift som gäller för gatan

i övrigt som härigenom har fått en parkeringsanmärkning om kr 250.

Jag har observerat ett stort antal bilister som drabbats av dessa parkeringsan-
märkningar, varför jag vid samtal med nämndens ordförande Mikael Staxäng
den 13 maj 2019 framfört ett förslag som mottogs positivt av Staxäng.
Här kommer förslaget som högst väsentligt bör undellätta för bilisterna att
följa gällande regler:

Likaväl som man fcir handikapplatsen utöver skylten har man på gatan målat
upp handikapp-symbolen och på Söclergatans början med skylt och gatumålning
angivit "Lastplats" skulle man i gatan för dessa tre 1S-min-parkeringsplatserna
kunna angeimåla "I5 min", som åtminstone under större clelen av äret skulle
vara en mycket värdefull upplysning för dem som parkerar på dessa platser.

Motsvarande komplettering borde också införas på kommunens samtliga gatu-
parkeringar där tidsmässig avvikelse gäller jämfört med gatans huvudsakliga

Itade parkeringstider

Ove

KOPIA:

(j[r'.,¡i;'rrl;;:r ì "1. ..,iì i . 1 ": 
t,, i ;,., i _: ¡ì]

Sa;t ihi:riit;l:1.,r':t{.. r¡t'lt;i i:lt.,iii llt!{ìt
Saniiriii lsilr¡r5;ç;nüd

Ordf. Mikael Staxäng 20t9 -06- 2 t
nr-
nr

Avd. chef Lars-Göran Johansson nfif ]"5å9L-,",



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 1 oktober 2021 09:05 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafik bästanvindsvägen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej den trafikomläggning som idag sker med genomfartstrafik västanvindsvägen är det bästa som 
hänt oss boende på skogslyckan.  
Det finns egentligen ingen anledning för trafiken att ledas via kurverödsleden till skogslyckan. Att 
fortsätta leda trafiken via stadsmotorvägen är betydligt mer förmånligt. Den hastiga trafik och den 
miljö i bostadsområdet, med barn och även vuxna som utsätts för trafikrisker är inte bra. 
Boendemiljön påverkas negativt samt den ökade mängden a-traktorer som måste ledas via kurveröd 
eller hamnen orsakar stora störningar samt riskabla omkörningar.  
 
Fortsätt med förbjuden genomfartstrafik genom skogslyckan (västanvindsvägen) 
 
Dagens datum: 
211001 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 


	Föredragningslista
	Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa utsläpp
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Forts. § 229  Yrkanden
	Beslut

	Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångebanan till Lane Fagerhult
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Avtal om aktieöverlåtelse m.m. avseende fastigheten Anegrund 10, Mattssongruppen AB
	Sammanfattning
	Forts. § 225
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut
	Reservation
	Forts. § 225

	Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Forts. § 231
	Protokollsanteckning

	Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och förskolan Kreatören
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Forts. § 233
	Beslut
	Reservation
	Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.  Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 2...
	Protokollsanteckning

	Hyreskontrakt för förskolan Kreatören, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Forts. § 234
	Beslut
	Reservation
	Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.  Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 2...

	Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB
	Sammanfattning
	Forts. § 235
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut
	Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.  Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 2...
	Forts. § 235

	Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen, svar på återremiss
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Forts. § 236
	Beslut
	Reservation

	Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut

	Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 31 augusti 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut

	Avsägelse från Henrik Sundström (M) för uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Avsägelse från Lise-Lotte Bengtsson avseende uppdraget som överförmyndare
	Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021
	Förslag till beslut

	Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor


         e4G50qEXmsEYy9DsUBwbzy7ks9mfsFadTFaZKeDUzp8=     tXuP4jXDrqwt7jOc4t0J5OM93Ag6KQap0bJh0Lte6Do= vNSD+6nBLt1hKIExXlw6/IBrpBDwW5kwzFLKTjcCwn9PkIOBVBw+EjyAsEC21SUf+O/RzBKIMcKvXFJRCtGd2xySRR57zynd/vAoUTmnWN6Np2E9ODQDQBVUjyvx5JccirbEPIYvStxV6inrkLB4Vp7r8c6ZZpgEQubEfhZUGLEqDukJkWWs5ci3FMvMA0pyzcGct782eDAcNqWrBsCi0zitRhgHDZEtHlufTQDqiO7ToSixHG1xzVzs+lEb1Vk7MWIEUEL4lxP5W7zWFycEgKW2tDvV856MyD8IGR2jjCBWrFqs6vbVuJDOwDQVAXkmcp+gnrRnUihz1QL5P+Tx6Q==   MIIFjTCCA3WgAwIBAgIIEE3Em0A/BuUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE3MDMwNjEyMjk0MloXDTIyMDMwNTIyNTk1OVowgbQxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRAwDgYDVQQEDAdIYW5zc29uMRIwEAYDVQQqDAlLdXJ0IE9sb2YxFTATBgNVBAUTDDE5NDgwNDEyNTA5NjEnMCUGA1UEKQweS3VydCBIYW5zc29uIC0gQmFua0lEIHDDpSBrb3J0MRUwEwYDVQQDDAxLdXJ0IEhhbnNzb24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDhybWMKahL00x/a+zYvyKGDT3L9VQzlW0LeUaM6mchLCToP23Om8lYebPh46/cfkA0XcvrgeXEdx8ups3ZzwGhG3QVds7vudHBkmpp9Wov/qoU+XPVZWl/tWd4aYDGhUQpp/xtpa18MsQb9XUqvxZqr//dCKnmJbapfHWWryFsodJyKDq4QP+CBNp0OyYfk06fpYiDtqlC3u0Y+j5PVqMBZkzQMjUtsj9MZNLqaPpmonlwMpOZXqPkqhL2QU9TJzXcdoDC2TqKgB8zk4Ku7ZQWxPY+WKqeDfsgw81MCWOKxT0uwHbfrkIFi7Ck3lKnG6uDFuQp6OqLadrEL6HUXrsRAgMBAAGjgcMwgcAwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgECMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAcBgYqhXAiAgEEEhMQOTc1MjYxMTY0MTY2MzcxNjAdBgNVHQ4EFgQU+D1+cNZ1XbF+wzlMRzCVxIRW6RUwHwYDVR0jBBgwFoAUy3WCzNhgp+ZLqgnUdYetYHSLNaowDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACAx0WVjnY6cZaEZ6rl8TRYoh1y4UInEqOlklv1i3c9YDAosQrM2GQlR++OW9Zg6vA0Pzmdja/sbot6+jeapF6Z/Bd3lScgXrWW9kJLAu8XNainykvKVMCLr23vjpZVJcCJtOyQYqORWMAeFhtbxrPPPFOZwMrgsm5kepLlahMm8f5bv+Y+Ijm0szGGBfT1yWuF55Bf4SDjJbbJ/NC5W626W2UQesFo+OeqzE2q+oBEoImYcxJy24dZEinGardHrJyAz4PKh7mKb6yjC2zhoa3i0XOYjiOkV5eOiitXcFbAUsRy3AiN6oMnrNUpoqKaD8Nhqm1XPOrAvTtXFzq2FQDAmI/vhFLhcgQYkcg3bCgXEhaFJz4xmVFsmPZEsuHHDsS/hjEq0ZPNDIc1WRDd2TtiyUfLQWflkv0trosBn/mtngdF4LcfweFsUXgQqaP07EJ8yNZ+y+8BEaf9SXkvXQd3C9Jfjt0iuzPVeHJWN5X+jemLJNPgZvg59+ohtWB+/PHdY6fJIkO9inxyFy+hYmiDp56PJ1C6szNWiHqNVKIxpTg6fLkHPcLKif2G6igfcsnptpwy/XxqLs6sUu6i92BGLDO2fg1mUrOPV4Uub0edB5mew+HNsPurBQfBJMaW0DV9MTJRE0KI3+uISN6p4Fxt836AlBgBVUdHG5Z8qMTqq MIIGFDCCA/ygAwIBAgIIcYKaOkj6ltAwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMTkwNwYDVQQDDDBTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIxMjEzMTAwMjM2WhcNMzQxMjAxMTAwMjM2WjCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EyIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDFmCqlo9hfIZpjhgyBcv5MsBiP56WKzN1LhRJmaLJkx3i38AoqDdc4vG6Dv3ZbIINmkIqGjU7rjdCcw/VciKm4f6fUN4vgEHeazTpPexHUWT7FVyQboYM0EXpbo8dLJLDYHKJhgJTn9nlfk/o7wQoYjlxKW1/FriqodB2aezZ7JE8B9pWpgqZDOvMMTsw9hHChKHBFwKCT6xW5lFQeqX70dt4iWIgITuDqdZjdoOSmOZzqCOZiht9u9dTk2VTANnVB9tLfFRIubeOjgTXW3PrctQk2mj9RcXFaqmkHOixRrvkTip2R1ZSUnWXTPBSo6z7NNcv5wzlNx0n6rh/8iAwSzIJcidrWv5aj+05H2ceZi0YUnltDi5K9h1w+5KRac9Aw+56s4NViZRAC3oQQ9picq2fT4qbC1ePHJQiOP3c1novfFsby4TC9ywNA5e97RpsRRXgTrQnOqzHj96e6+hQlgUs8i+Xdeh3R2RSqfwIwFXMrRg1BDbrkaMlVgSNjJ21eyI69PY6hPWnxOyEn5npXS+yycgtpP3fUwWeqCC8dgwxXB05NOyRtPQWVaRxYiNQ6NvqXiwUAAqlsJj+Vf9rGQn1447cB/v0raiHxz3hp/Uf0X/jGIsYDbidewvlYLqKOVqaQXuLu7bhPtyv5ZGzQUaQVkj7BBRzolcrmAXA5SwIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUy3WCzNhgp+ZLqgnUdYetYHSLNaowDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSIjFZJBM0SA5qdS1aThCLnsAGdjTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BAjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAFr/auyhDE9mNbA7RnA63+85DapyZbF7uR0cGQhBUyS1j6jwW7bQhLuEs/eA/H/FHNOVMUQIDQd2AVxHYdF9K93gq6/umQkJnfQNUt4CHMwZ97MB6r4G9crH1bSYx1lKrPZyu3BAtK4KKuXUXwz8luol3crVSjVUu0YK5548x7AXf8MD0ZNFN3deZSLs8CfzGY0xQEGxMLbs8DpNbiI2flylJsXdkg8WplKw9e3QEdTk0sqYmOegDmKO/R8ruxSRM5R7Lh5+FU1mb9jEcwm1sTulwtYvi7t7gOq7MXogZg2XPu1nuMMU2rh5iIWfT4d6+AUFpsFLcRFZgD9rPRBW1p0rh1PwOWfPIIy7lD1jZPE+aXBsV5oStgSkSatnhg5p9eFm8QWVIAdp3/xJcTJhiHewsZm4Kf+fBRd6pnG60kx/eln85cQMs3g3thaL/d1Bgv/d3/tBAPFiFdAeLKpE2/UZJ0K8bERLIdJXALxhysZeOLFlu7e8Uj6mpCRkvo8fa4timIHcv9sPqtD+RbRqLi0BZlyC/nSj7e6V7RD/gMdaj0wCV4Rq4nlE9ps02mO+DqJmqIUbED0Nnl1kGRFR3Hiy1G2htNO+3yxNlyl/VDKwLYUic+zDAwDTcA/ioP8dxyHSlclwpSBuzNCHF6rrTOZKKbSKL121CuJE2Qgr1yBA MIIF5TCCA82gAwIBAgIIXU54/wYOci4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTYxMjIwNTVaFw0zNDEyMzExMjIwNTVaMIGHMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDA3Nzg2MjE5MDcGA1UEAwwwU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlM4PavO3Nm17HbFAheeR32lkGIMyCOl1+IsQc6/T9X3t5BpEqajEdBUMNmWlLOD1GIGDd0mVoWW2HgvENg2+j2a5FwyycASdBTMu3Xq7eglB070wIIeGJBBqNSGHHLv7DmAK7r9xKX0iICK03jZ5FQfe5lWKey9Vf7SpZQT4lyXuCVNpPy0xiB2ap/+6tthNwknWeydfe9qT5nLEKSL5mpZA6k6/9mU4La1OH+EYBt0rZOVffIsx+CBsEDYmt85N2MswiL+XkMzUh0HPl86XwDfQeBYUSNFevihx1tpZkA9h2E55xCO6A8Rbczc7uZAXMsqJuVoq9bIjn0Yml2dNeCGQ0Zy6qVez51Y+yXgGRj9l3ItD6UNn6lUMXPoukFHHQJovIg0ktRaQMd+/ggEpf5mEzPdvfUWf6wqVgXmItVOpA1PAx+LPvd/RAcQWbeBTIUy5nOPspgOYLfKGPaA7rrU33UyiBcSKX8+x+E5hpD8iJus8bovxjseQEFkBgAZWvWLfHuBdIOhMqJD/TWD+PnRQ5syxFbE206Gh4pIMLKXRtEgl/aZAW3CT3Q0jP3C3DcHQH+hn57FbnblZ4u/s1ZULQtLnDNy9pZY0I/ODd25Db8+hS5FX/tH063YQXMql44F5sPu4JXDWpqzEL0w79UsIjVZlZ4Jnjv7Tzvddnz0CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFIiMVkkEzRIDmp1LVpOEIuewAZ2NMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB6q7Y0y/2fkwkzSiF4VO0YJCKARVDWQN9dBJY8RQVH1W57zgcQl0W4yvJwY4uVFPVNRcVUXl/xj6vX7wr32HPUKfHGK+PGJ69v1Q+Xto/y3Gs5V1HBj+u/4umN9/lgqpp3JroC+i47Z5TKhj4ffN/4/iNKvvITqkdBWeqUFEdMtpekYOSCm1mMHLNPjlCwUG+9x3zOqKKVGaELQE6ZmnauDkkUpa/QnW1k2pIK6B+tsYTmjfhqHKew9ggvy66fJuHkIlF4J5OIaaCVwTHO53lP3m7wWIuOrjNLqKiFdPVAERI+stCojRN4KE00oMaI8WwRuCCewbI+BXptRXYPo5yCABRjWXrscHdVcViUdyUyXzcVQwjgd6xdN15qTI9V2XHoiNH80enY2E5f/ql7ln58Gl3ASOoaI9kdniEzojKhodJhQjDQXFtGjXODbIPiLc4eynb75cXKKoS3jzcVmHJv6LIjeIwGWJ1vHk6agOIS940NSLhB9oruFW/V7oiZNUBIHeKxF74S9aYeEvF7tiCe2IL7HSXBblnrW3t+XhlDgajvMZAQFjjhqF21BkwwaPrX9yVc/4KM8PzKW/zQfPeDE+rEZ1mWWWiJNAf6i1nC9M8XbB7GaTQ3ILMKKi3t5Q9+sG5U4pC7Vu2ZOK2tsmRRHkSH9rtt44vzxJwNsdBrVw==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClVkZGV2YWxsYSBrb21tdW4gLSBSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzYm9rc2x1dCAyMDIxIGbDtnIgZ29ka8Okbm5hbmRlCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiVWRkZXZhbGxhIGtvbW11biAtIFJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNib2tzbHV0IDIwMjEgZsO2ciBnb2Rrw6RubmFuZGUiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZSA1CiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IDdYNlZTLVpRS0hKLTJDWTFHLTBRWEI2LVNPOE9JLVZDNUlECgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IGViNzc2NzcxOGEyMmM3MjRlNjk0ODdmY2U4ZDUxZTU4ODZjZDdjMDhjNDUxYjZmZWMzMzg1MGI1NjcxMWY2NzIK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTA1NzI1ODAiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiN1g2VlMtWlFLSEotMkNZMUctMFFYQjYtU084T0ktVkM1SURcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZWI3NzY3NzE4YTIyYzcyNGU2OTQ4N2ZjZThkNTFlNTg4NmNkN2MwOGM0NTFiNmZlYzMzODUwYjU2NzExZjY3MlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF wUdvAA4IzUHTSGEQ8RtMiAevwsI= UGVubmVv  Signing UGVyc29uYWw9Ny45LjAuMTYmQmFua0lEX2V4ZT03LjkuMC4xNiZCSVNQPTcuOS4wLjE2JnBsYXRmb3JtPXdpbjMyJm9zX3ZlcnNpb249d2luNyZ1aGk9Zy90eGx5UTJFeFIwVkY3WmpuOUNBQWxNSGt5UyZsZWdhY3l1aGk9Z3JqWm1rbGpoOTBtbDVhOGoyb2lHTGN5dGluRSZiZXN0X2JlZm9yZT0xNjM0NzU3NTAyJlNtYXJ0Q2FyZF9SZWFkZXI9SGFuZGVsc2JhbmtlbiBjYXJkIHJlYWRlciAwJg==   V0lORE9XUw== d2luNw== g/txlyQ2ExR0VF7Zjn9CAAlMHkyS 1 cr2   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.2       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTEwMDQwNzA4MzdaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFNWUxVszzQ9y/uxXH9uKhsXggXClBBTLdYLM2GCn5kuqCdR1h61gdIs1qgIIEE3Em0A/BuWAABgPMjAyMTEwMDQwNzA4MzdaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCC4J9dj1oTSMirrNSylaxDRWlOLJM2r4V+kquGvNFGRrDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAUaFYE3hpPtzZRW127x8UwcvvsbE4oiPf0Tirf9C1kRyTKyrJnIlttJKJ8ek1H1FUju7E3yK+oVnXgel/y9cf975nB6SQxbz9yG4LnPmFO5Pd/c0jly7yal9IyhpIF8x2tTGdBOA8MbMbN5fdbIdnJzfxc7+kt7S66hJYbthM3GQNrNob8R/uZoS4MEGyRNwRbm8Kxu17m2y0L98/QpEUAPnUCR50mdntQQj8Viu3t7+Bc+2Dd8HjCvlMOP/mt5I8gA84NNcvM79uvxoqHOBaTAkYgIQZjKAv+yAK2IBSgSKi9s7SKA+/luXOSe2cuEOXES/AQO7sAfYrrddY4whWaKCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIO/oCxXSleaAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDUwNDIyMDAwMFoXDTIxMTEwNTIyNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALhsEMsQvZnml8SoKt//DC0bNuFJqANerj0krZfSTXLMwyuUet3ME26ja4FXjP6uub5HYfHaYju3YJJwdDHBCIFFSghF9tljuOGFxC7ZBWiYugkQhf8rfJC5JuNOSfcQcqJsqKYIPfSGUX+scuJndTI2gwbPxVsKis/GV4bxNv5AoAES9pvbb7W5Wp8vUw5CRYeVnu18DibUFEgzEtcQ7PoY1JUFikFFXnnitKjaB4aTQZgl/DbNz0BPtOyuCmkmjT2xOHhu7yUCbkaQW9AsB4UUz/Ei/B8awWD6A7hiSeeKr+yOm/k73YKDG7yAeC8VPDUJaZeEm0mzcqzEGzDoX5ECAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBTLdYLM2GCn5kuqCdR1h61gdIs1qjAdBgNVHQ4EFgQUfwbslStR9VFCDCpYoDzbC1Nbqa4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABWukcY/+VU8MqWxRhc+TS3iBOzQtZOFeToMYF418nbQhArBaGPLgtMrMYDf7l+8XjTiiOb3A7R2lKHJyCvspHLQeXhK4EiUReUZwzvfJo6asoFsLyXtTLE6hl2AegneyfZZWZCU44lsLQeK8crxxTkzloC8ZCmtyKjM8uvFzpQ1AwpmI3LojVKhwtgE4RkhsHZHZFXn2xg/8eESOINL0NISuYczBY74DD1xOpcF+i9qvL88XabgpRGiIazJAJHpVhZ4Nv3xl/nbg2r085d1CwefvpYQ1BUO4sl9cRqz20tfdERsOiCd88A+GUgJpV3POL4/+1rsrozs51V6rAGonQ/EprhRW2yzefDaytQSabdVcG/YvM1D87FaRKvz8G0MNfq0I+ojVk2mGKVAE4mh43pBidPHPl5HiOmZuARsDdJXBdE0akUZgWiHqaipUL5ITzn4kip85wPlA+dRKJRlFfdMYENN0eD4T9r7/4PqhAd8sXGOBjZ1m7RwBgUSmjXbGBPFFFsuLe81LDN7X3zKz1fVFQcYBYs62SzdKe286AaaC804EN2uZDFj3OHL3fpDmPUsuCFlBSBVO0LEv9JLc5uXGqOg8cGshtKp1Hunc5xBtoKfe3U2gn2BeMVF7ym8/PbfifO6aHGQ/4ndj5vE+bjEtQgRpmLaNeQVauQg1VA2    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBwJA8OkC0rk8LWFvGDVRU9GBP2nBU1wNwcKYx9cyJtWwIIehZtbk/aX8AYDzIwMjExMDA0MDcwODM4WjADAgEBAgYBfEoiEE+hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghUuEvBI4VKHTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMDgyMDE0MzYxOVoXDTMxMDgxODE0MzYxOVowYzELMAkGA1UEBhMCSVQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xDzANBgNVBAUTBjIwMjEtMzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKUD1J3wMnAA5M3oMQjN13SwIDqTKDpOt+8rVKIxfKdPHr5DO6dIDJ5743znV1Y3w9QlSnUK5uP6l5anf21KkSAVR/aFZXzakh5PGagmsn2gNhnnj1WUFvPHr5xYGf6622H/DYUQQJTTNLyHAwG8TpKAMm8BYwBgKazHoBBiodowlP9rV+6B4o1T15zfbRYMJTCCqkQk7oksgIQLHei96BqzmFOKLrb29VrnfB8TvBT7fbmI0WqSjf/L9+cJfRxdHfXub9K/3bt9rQhoUy7BXDlcYE9+WTMD7zgDr9GRTBcD0E67p9QtlF6WiP7104OBXiUR5REVrQXMGEjlJoT6uv0CAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBTBQMLUZ3pZ18dIcXOLoYu9cvkw9jAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAM2Dmsh6ZMNRXfWM7T2AyUdpEFr1MKhwCIHp90FGlkSXadxP1ayjZsGAD4+Ak+FG2vh6vMdn3wnT3L2J+/qaSQUTLqFtkLCY+nAw1OxKnubueVMDes1KMtBXCM7Yk7qt4uVFGlLVq5ruKI1lQ3iqKGU/Woac5UlxEHydRL730a4l+GXIw08KD11/M71j9PeexrEwJT1UKH7TeUEZK0tq+WADLy1d3FOxjVObGrGFHLHokWA0/IabOprNqRb/MTL8dLSon+Chia5rM9Pv+co3QebJfESLzoKiinMfQNPGYn3d51nWE4WwpIYalA0wQvpUrMFCCIP5OxOzDqtrBwqV3lvEiKG2RN5I+S5pST3CtIKbW40zFuUcXqP6g+kD/gDfcDcZ89QOK2hs54hwPEGpK/kTWzcXr3791yQIHgPQ+R4lOztsliuwcNEgX61F48axIGIM6Nn32zNj9q1NHReCFa67eTQdHhwXdGAkWuDc+c+NDN+Ew8aCjHi2fNBWNpFXh3VhHtAu17Co3vqhatq139jw9Eg332iCawvQgsCASQME2uQF5U1iTtGXDngpsynfCbuoeTumytWSzXKDc+OLW3h3dC1OKE9ewEMnYqs+1OFj+FKFDeQxyR8okwBCsslQbgFGCXckd/jfL0ilNSdVijCb/X3hetMtyycV4/K+hwJzCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghUuEvBI4VKHTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTEwMDQwNzA4MzhaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIO05k5bFoDyfYVOKnsVxMHgK3ABk6Xb6CUN9CfNOtOVbMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQg+KV0SuHEUHm9qt37OsTmi2lRC+al0SLYXx/TMBv9uYIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIVLhLwSOFSh0wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEADYkcgjxtq9e093pZmDCE3ipnNTn9ifSNT4wYfn/ESZq2+vujAHXN7FVv7Fmpv1IBmQB9KGdIMgLoMRY6lUA8VYCqdk1QnahS6++xwR3BJnwL69jLthNNuvB16jrG193kvUyzKiwp4cQImMzLESdNUT04WW/h7LyjNmyWooNGG1jw5NY9mD7XF1kscJIta1PKKaUh4cffsTixE70+Rzyphij1AIstWaTdqfCON2XMToRsfwv2je0IgvRAuSAgV7/9TE7f2s5N1amZk61NxwrptRUJyUghnPtocqjwv3xh98OmxGUf8VNla5KYYKWyuGZ+cUut79PtBdAjCBfuwYA/Og==


         sAuYpm9RG17SZEHwMrCUfqRHEvChKVbQ8xmlTRZijgM=     u+EWx+bkmsPSZcg0aazRqyk52yV5RbjvaTX/WW/bUVc= LxNTzvmD4/Vyl+m4aXDqBoU3oWMlV8rPSdPnioZNEb/OzIso/lMk75e1B79rHNP/jxit8Bjyeb9ELC5acfl0+orfWS2S9qiX9r6FxTlSNiquZKB/nRrmM6aJfrHhQO805lW2D8TqQFZiQQS7P4GX723+na37y1VnGBe+kUSmbLnkCzDig6TgtCBFStmhZkJMCooiQUQdRadJ1eyKdPBKlGcmcl488UkMNeJVUlpAnBl345/BwYCMG2HbIp2rqSMAmsSA4DmPOHu9VrbKK7RjBYMNveZsJv2r6gitIoanpYNvqG/rx1dJHt0vgzeb41vCyYVC0C8LjrruLO0mooGOaQ==   MIIFTjCCAzagAwIBAgIIbyCiNosQ7pYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAwMTA4MjMwMDAwWhcNMjMwMTA5MjI1OTU5WjCBuDELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTERMA8GA1UEBAwITFVORFZBTEwxDzANBgNVBCoMBkpPQUtJTTEVMBMGA1UEBRMMMTk2NjA0MjI0ODM5MTcwNQYDVQQpDC4oMjAwMTA5IDE4LjE4KSBKT0FLSU0gTFVORFZBTEwgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMRgwFgYDVQQDDA9KT0FLSU0gTFVORFZBTEwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCxVJDAwpGHdgTiMBtJ90G/gS/l6DInhKbb7OS2NmFMRGG6iZOZbjvCNUhKNDlaHX4crHuocDe6IvUgPa+cQM9trGmpfd/+W5wF4xhWd7mxo7E4Fug0Kq33mceuDZX4XJBWz99SpCiaWA0Ebmt0y02C1kt99EdcNTZfSaTOFUSB662Io31X/N3LuRzpCZQQUzXa2xrgQ1SFMcYbLU1BJdXy6dIgLcuKYVf+NE/fIcXwh3HSNCXDRejV9vqe/poO0iptDrGvbmEqZzDoqz9AdECviut3+cDlUpWVdAyABoZ9IDi8tPvNynSiaMtWJY/2AaCg5P82y6WcNXWso1DJ3yQ9AgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQULBrRug6wJouVYZHDwNIDvUfMYLQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAERVu1GtH1pOO9RKm40sdaQQ1YNvS3QN7YHHAQ6DgGCgkcHyGSk22in1x99O4k8GX9BLoETn5hQUSDorMEwrko/lKT+S1rBzODKSBmYHZ+gMHP49GWc2nghBVdMoOdp6dgwP2sioMAAVbJmKHb5U9gEIG9GgGqrWIbJLG6tIvN83YRV72/lRPGeNVSz5ZQ6+eRlqgixwZgo0UPwKN7NOhj6+af/T5uMeZyOOh3H4tg9Su6h9cUVacBJ6gJl4TpZmpWI4cy8DQH+MB33IQQafHJREBHEYMit1gGq2ZHoM2cBzT2QpRraGhfIC81Sw7nVFUqwj8X3yeBP6hVVnzaIgonim1/lhzNGJN5BZuHFd4I26YGNjlJq3LopWQIbRNESV5r6T7ATvx612ZEnrnHcoV5936z3WV5eqONd1g+r8PWT7bTtmQewrvbsXCyboiSTaI1Wi5nGrpoDG3vk21HGf9p5Muqns8paQ8XJMGPb/8ZEmNieNHtvn3Pu5CCMWJPIow8wYHSGfrIOt6ytJlMvlYIwMTsQY6UFRUdnYBcPBxRZuiUM2Po7bOv4thHUl0XtsrMqEzUTmgLjmYGFMbsGfrxOy8lkjzeVIVLk2Cg8foQRUt0z6REpur2TRQAfL6yRu38zsjt3gt53abohymUv+nq8iK/3Wbc76sEtDOZhLP7WB MIIFyjCCA7KgAwIBAgIINmRfTwvws2EwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEiMCAGA1UEAwwZU3dlZGJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMjEyMTMwOTE4MDFaFw0zNDEyMDEwOTE4MDFaMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxXQZvf3/gUdIONdfDQuB1p4F0ySq2JNVss/MVMV6jqtri8l3AyL/1mA4WRleN7tkckFoTikMYJa76gluLRff3H6CCNJ8XWxYhylYg8swAtgqLwf7/K4oPzDkr4OPHYphw0N7nmu2lhBRAwnWvh6nawnZJ8JJuUzZsuqAUfR2iTFe4uRJJfY3vnm0tQYAuNrSkbjSQeYomz7xEqJ32oCE6n8TFuDx3tL3ELHMX19hnO+kkr1UYdlQHkL/s4Hr6hQmP4/gRwn1tCsxgW8xj6a2fkCqCuDoXk+e6cnzg9JVBYR0Uxdv/ps3m8e8FTKHohG8GYm5nAA1zvXF+mg9mlgXHpa6AYecv+aMlbv1kp4g8ksS30AUcUhnMWL/bvy41MsCOSGtvOf/dU9PkRq9pqnodEy991MKMqLSvpXqAjwdv6zNNhTHXPuKiO9y5nLvPQntaJFv/eieMQLvTMMJG7SOYisGBQ2m/2a3eIrEmhWwf6cwD2tUHcGO8CzEsNgeF53pxgNsL5qNR8ZL5fyQUy7Ugg0lThJAdYi2z7n1yHtoFgTI7c6X22enlSj08xyRntgy3N4gA8UCw5H7DPfbCeOkA/8aqW5kr2hB9Axc5XRiFteNllTp/a5LuzipJ9K4IBREN46nV+3VHJYJYAr0ms2nUvw8ZgVOBKENUDXG+Z7Lr+kCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBLYRZA202lrfXwTTHWoOz7ZxTiavSI23aRYEg7p7X3DoHWmB4NLgtu8wUBpd9QfBw6dc77ue7YBH4PGkl5jFQ760LK4CoQ6BiYGNlQHAuHY/vpc1buAr7VdnDSae3HmM63gjVJGK+KQGd0PHqO6vX1hDPx0RtWmf5OjAPCO03CpvE5f5vmeV1c1tYU8W4jqVN13sifUkLHm5bJPycp3sKEt3IZ1NKW6dxnk9XFLadukF4JC8VzZ3jOq0FEENDVGXfFFn2Pwcnyyh79Hk0wR8qOS9ZR8a8QM/082J7g6HcBbnBV0amaKuJcqJT1l9++H9fNaOhkhGrXlUSzvm5g5RbcWQR8+RNF37sxO07qqiSne3U2UmkeZ9lX2KbxhNmJZ2+XfiLG37aRTlONMEqxszdCtkhwJSfRqSke+OMpBuLfiqjMMppBUBCuDQPeQ+hLrR0hw/uvinM76+T3M0Y2+T3KRl+TXoN8gtv0mMOeWq9LTHvolge2ET2+q3tpJMAdFGq5bsBG9wHCah6YdjHILHTdMSOHbcMgPCB3j5BBntQL7rsjpcDzaDEOPnjFbVpb1b53U5DMovgPuZ3868PHihGDjC+2cPf9ikVy7vabi6/1FSo31h2WLUf4au+OdR7u+qveFcAGyLcAT2wqrytP5FZJBFjCoN8W2aUQb+8K35/RVA== MIIFwDCCA6igAwIBAgIIA7sLQTEhzuowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjEyMDcxMjMyMzZaFw0zNDEyMzExMjMyMzZaMGMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxIjAgBgNVBAMMGVN3ZWRiYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDanSe+brJr2kv/upfVQ7epGyABX17jcSydbhYVQXaGsNFb81FBJ+apxU9/1aJYcB+HiDD1rz2HtpRZEzLlTrB5By+9lAfaK1dwidPgS4LZrsP/tdvSS25rGAmsA3HiuX2QJIP8zj0kH3LX37fgdd338xpxVenpHUq5DmrQO+dfNOBSQGSDJMRpjqNxE5YyddDYJpUc10yXZ6mbDxBohhHYyduQKV1YMzTppwLmaTKAUuG9p3JgfGfUyCz/gsTFVoa5lVUTGTQzLI8eEX7GaeigXwRUsGLpaKQQ+l56wagrOKsSqYh3SbVE+MSk2p32Nle1hj/XYECtUMxnVWWkpQQD9dcTZxMXFK770waj7+kAbKP2j6iP3aHimZqjpEkQ2LBWW9R+VKuACmJfTW/npZk2VzIxDHCCHq8t1cwuTTS0vgLoFgXIphyhWIcQeT6aLNmT0ePBHccpMuR6PoGxHeW1S4LSOAxFA0C2KC6zyIQv20WPptToc3eDU9267xJM5MO81FpwuE6bgRLg5/zu5jxef/CMJfRc79cRHhWMXVvFmFNEFuLdWiUwvBZjQopryi+oKvxO2x4SyR99EpIEZkef1y2KZgq+8PYY2Y/M2wkUY+HJwzhwueznvzr2NIWY2fsS9pzvADofEw3SxdseMv6HOl1rYtV45RkqEy1nsFjWLQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAAY3c6oDd/QuDjcPAmk/hxt8eYyMEzgS4MUBDFAEaIM4657EKEp0xU6JxIFpoF5/RdyW//jvViqA3rbUWYnoACz09oiCQgjnaZJgHDOQ+t6g+kV2VnEJGGo/UD6xcnJCFmdkEKwxg4nj/kb1VRtPjZiwAKo1aR1CjVSi9KEAUinQzW3HMnxCX9sc9Zi8xEfrBSVkh2hU6YJ3iMb8UTGWuG22DRByd34SMCI2cQOYXVz2Md5jzKwMMrKXijBXHmMSThFlPnGcRvhqCv327Wk1SXPO5z2kZJEH57tTMj6E01HaFgCsgajzaNnZ8jAE4JMHqleA2VWcHAXj8mrHHGUVlLz7W6RGAxyspOCxtJxI1AQMIPXdhZBB1x4poiGuDV8MI7CFgwand+1lmm7kmjgYnPRKNuGKO5CtOFfvl653aktEcUbRSiw9/uemo5NI4PX4sWzUm3/aDokSOGaTfRO8pbmjNBSimWE245D4/GsCrGuP6E2MvkUixSOATxx7casPqkllVO6zyLRWrS7zhAxQoxR8NqCnRQoUoa93O5tgsi1BcSenhrtSaCi3fvVmY+6VHNb8HQi/lGnzTtX3gVIuDHqW/j2q9k2Kt8jyqxuHPIG+Iqlls2lSaGp0Op3KXQYcb8b+1MgGtMhezsrjZNFLDqvhJAJ2zV1rlguS9WBWp+qW   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClVkZGV2YWxsYSBrb21tdW4gLSBSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzYm9rc2x1dCAyMDIxIGbDtnIgZ29ka8Okbm5hbmRlCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiVWRkZXZhbGxhIGtvbW11biAtIFJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNib2tzbHV0IDIwMjEgZsO2ciBnb2Rrw6RubmFuZGUiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZSAzCiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IDdYNlZTLVpRS0hKLTJDWTFHLTBRWEI2LVNPOE9JLVZDNUlECgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IGViNzc2NzcxOGEyMmM3MjRlNjk0ODdmY2U4ZDUxZTU4ODZjZDdjMDhjNDUxYjZmZWMzMzg1MGI1NjcxMWY2NzIK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTA1NzI1ODMiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiN1g2VlMtWlFLSEotMkNZMUctMFFYQjYtU084T0ktVkM1SURcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZWI3NzY3NzE4YTIyYzcyNGU2OTQ4N2ZjZThkNTFlNTg4NmNkN2MwOGM0NTFiNmZlYzMzODUwYjU2NzExZjY3MlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF LOHPoaAGvDBuwTRRru83ztdbMyI= UGVubmVv  Signing Ny4yNC4w   QU5EUk9JRA== MTA= uhApwCyyhYGJI4fnOCYVS2joWWk= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMDAxMTQxNTE1WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCG8gojaLEO6WgAAYDzIwMjExMDAxMTQxNTE1WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgP6D9RksMeBWODfzO7Fo0BUUAxVR27tloqNsPrF+0Aj0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABJcLgt9/35w/2kwE7T9Bv+fms9kcBUYwBE1SFj2VPQuZfF/miLgGoiLtuQIlIEd5kUUpd2/UIOBQurPkaR5DEiW3R0IRctJryLf1pJHSYy1JYZRSbhOI5goAzQ8XbbPq0SdnGXIrO5Rt58Yey/sooDlhcHX8o/I9oFP0diz+yllnUYzYcGJllYdJtpl1gdyWIGMxK+uYXHyKeGJzPi0Cd6eKxb9cy1BOa3bKXGqp3uficCTBdwEbYAhPPVukYMfG2vvZzW+uebTjqszPub//8pDMJyco7NuzDYJWcS8b9c8kPIIMlkavMsuEr0o1MV4M3iQ1QO0KEa3v7C4JZzRGBygggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFk9y27T678NMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDUwNDIyMDAwMFoXDTIxMTEwNTIyNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvv+Mnrn+hRBAa14RZuTni1QqszkdXyfCuhVEEZZoN0DF/XQmira8ImIv+0spKAYGe1GJj+JhMHZvVN40jPI+JlfHhOjbgrnYIvTWNRc/Z2yzKvRZDq+yipyu92GFQE0nMLTaCgEHPfb9YD9GuoihGvc1SzBTUWvIyqodHSIj2XL+/UvzkhCSI2mgDlP1D19FuXXgJ7oUZSKa6hdP75gKsgqSsh+gqdCIXTs2jEh9w7M8fSZEMxqD81JIjNQD7OmusnRh5F1CiaIARwq3zcK6eaI7TXTNF5lqFFPtfcSpTSUMJcqIwDdYHqdCxTHC08V8sjhLOz2LACugI+92pVbLIQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQC2kWXOO4K21w6TEr40lbZS3TGiDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXMFsqEQ4j4QzIm6k/62sBbskzvvKTEG8vt7+CT7dE+cmkdOqlgwDhxcUsYBNsh8HqmBvZUaoiGsh0vCc5XKfDsAjwBqatzKNNoF71tWw3DC00s7Uv2By4ixuDFKAFrbxCgrL6E+jN7/sDngxTBMwrj1vhWkrLb++BQnw0NIPenx4eumLG1wUCHTpf5sChNiLEGBqofY7YSdBhP4lo9KZhQXPLdhL9sZVDPmEL/GFjQglQ/Gnk4zRWLO1k69iJWbpKGwA/Ilosg2xnOSG8JrJ4UvcgpFn0BiU9cJZ5BZWlu7MS/RMMUd3VkizhINv3KAZRMkYoEyP8ms8fRoZTS62jMgJLx1MCh06JHcYm6IiWiyxGJUwIs/5s0Lf7Ug16pLEDVoEPfZvtegx5OBenCQaBerqe6z+TyWHyF1cLi3cIsVxmsuwxBj+GWlJrmtURFirc/7btsV1kQG8zKM8Fz84t6BIwEh4mDF6uo0QChxmISopAegeJ7QeteGg1fJuE4C6Oa7CXYA00vEkw0Yc9Z8e67zg9FKCzrxm8vad4/ifPduv1HOsHynBoHIbWYOwEtCtagGl6MwP2bzOoIfhmmOjQZQINnakDavAQBcgyhumHur8QRi6I+jfFtPCK06YyOoPCarvRfNPyuMFK8TXT0I0dteNUc7hPn5FcbROf+Szjy8=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCA93JyMHXsNgXoJsbly/TbXny7+zKme5Mr7Ti/VxRjy+AIIfPBCFDQBCf4YDzIwMjExMDAxMTQxNTE2WjADAgEBAgYBfDw1ktChGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghUuEvBI4VKHTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMDgyMDE0MzYxOVoXDTMxMDgxODE0MzYxOVowYzELMAkGA1UEBhMCSVQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xDzANBgNVBAUTBjIwMjEtMzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKUD1J3wMnAA5M3oMQjN13SwIDqTKDpOt+8rVKIxfKdPHr5DO6dIDJ5743znV1Y3w9QlSnUK5uP6l5anf21KkSAVR/aFZXzakh5PGagmsn2gNhnnj1WUFvPHr5xYGf6622H/DYUQQJTTNLyHAwG8TpKAMm8BYwBgKazHoBBiodowlP9rV+6B4o1T15zfbRYMJTCCqkQk7oksgIQLHei96BqzmFOKLrb29VrnfB8TvBT7fbmI0WqSjf/L9+cJfRxdHfXub9K/3bt9rQhoUy7BXDlcYE9+WTMD7zgDr9GRTBcD0E67p9QtlF6WiP7104OBXiUR5REVrQXMGEjlJoT6uv0CAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBTBQMLUZ3pZ18dIcXOLoYu9cvkw9jAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAM2Dmsh6ZMNRXfWM7T2AyUdpEFr1MKhwCIHp90FGlkSXadxP1ayjZsGAD4+Ak+FG2vh6vMdn3wnT3L2J+/qaSQUTLqFtkLCY+nAw1OxKnubueVMDes1KMtBXCM7Yk7qt4uVFGlLVq5ruKI1lQ3iqKGU/Woac5UlxEHydRL730a4l+GXIw08KD11/M71j9PeexrEwJT1UKH7TeUEZK0tq+WADLy1d3FOxjVObGrGFHLHokWA0/IabOprNqRb/MTL8dLSon+Chia5rM9Pv+co3QebJfESLzoKiinMfQNPGYn3d51nWE4WwpIYalA0wQvpUrMFCCIP5OxOzDqtrBwqV3lvEiKG2RN5I+S5pST3CtIKbW40zFuUcXqP6g+kD/gDfcDcZ89QOK2hs54hwPEGpK/kTWzcXr3791yQIHgPQ+R4lOztsliuwcNEgX61F48axIGIM6Nn32zNj9q1NHReCFa67eTQdHhwXdGAkWuDc+c+NDN+Ew8aCjHi2fNBWNpFXh3VhHtAu17Co3vqhatq139jw9Eg332iCawvQgsCASQME2uQF5U1iTtGXDngpsynfCbuoeTumytWSzXKDc+OLW3h3dC1OKE9ewEMnYqs+1OFj+FKFDeQxyR8okwBCsslQbgFGCXckd/jfL0ilNSdVijCb/X3hetMtyycV4/K+hwJzCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghUuEvBI4VKHTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTEwMDExNDE1MTZaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIAlgRK88NiKIyuXegAvxAm0OxKzDJyfIhjsP6UIsQ0RDMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQg+KV0SuHEUHm9qt37OsTmi2lRC+al0SLYXx/TMBv9uYIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIVLhLwSOFSh0wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAXvxZMv3b7gTeCjt6vpQQB7lZV7tWvJohf40JgLMrFZa9s37KmfMpw88Qe+81pOYgjtx4NJQRneYoFLCWQMgo6nrVVkmgCvGeuWSCFDQQd39RjsU/przpNTH430gtuRZYZ5yNTszSMJa72Lz4c5ziXAcx+n3Ov7/Fwvx4uXTb6RukEiruW5MkZTsSIaAzbDAMcPWG3z/iHiR2UQuFJFx8/lheQMKfrqr9WA82YJjCL/teYoedw4yS1ztJnKYVkA3rki3Q+7nTSAF5piJzMC1LLHlBMF7lfcYfpKt9PjEPcjurE0Es79qQkbAYhQQLt/Zz5bdL7/DVljbmh2azqTbRHg==


         F4Wop4E949WOaevwUFxxJodHONMKLawfesH/r0oMQc4=     bFzRm8vNohjV6jGXygZVHVeEHpDHcGoIYf918EkdIWQ= s2qDn6SwWbainoJSn1ZU12EhFnec0jX0Dm0ACdzD/UXtiarIEvZibLDlJA6qLytam8Hb/VwOryFqyzmx/ndaeoAvaLpiC9OtELNCjarDRCOoF9IyNFDMSxTRsyoGFfdcOQT4OTmkaEOkQvVRnEMul9Dm79dLV8gfgpA/KLRRKMVgWrreJpNFdGhEyAFlKvVJUD//QEXQgZdOw0VHfpctvbSgfce3WDv0PYsRYyUS7Sy+9Y37Yf9dBT5uWYpmkhCqF2j2JuA9lLXGfFsUsB0nteMOPG3rcA55TAGbDWOKNF3vR36QFVOcJVbSGCg5yAFLL+pN6oRl2ZK0Q+GsPMTmhw==   MIIFjTCCA3WgAwIBAgIIcjXonrm07vAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYMxCzAJBgNVBAYTAlNFMS4wLAYDVQQKDCVEYW5za2UgQmFuayBBUyBEYW5tYXJrIFN2ZXJpZ2UgRmlsaWFsMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODExMS8wLQYDVQQDDCZEYW5za2UgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDA2MTQyMjAwMDBaFw0yMjA2MTUyMTU5NTlaMIHgMQswCQYDVQQGEwJTRTEuMCwGA1UECgwlRGFuc2tlIEJhbmsgQVMgRGFubWFyayBTdmVyaWdlIEZpbGlhbDEUMBIGA1UEBAwLU2VybmVzdHJhbmQxEzARBgNVBCoMCkNhcmwtSm9oYW4xFTATBgNVBAUTDDE5NDkxMjE3NTIxNTE+MDwGA1UEKQw1KDIwMDYxNSAwOC41MSkgQ2FybC1Kb2hhbiBTZXJuZXN0cmFuZCAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxHzAdBgNVBAMMFkNhcmwtSm9oYW4gU2VybmVzdHJhbmQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDQuWRltn61arxviXd+I7fK56yJMT8LFHahXFAeneVCy5XQR29U6JeLdYIsyR40eRWZNMiBINhPs9Fbe0iLXLwMb9PwK1jZpQ3pyclQ1C4fm7QVLNXSYrJTJOgjxhJ3NKLohwUka0wv0sx7tnIcA3JIm+jElAvgAeMBTo24TkyKSJlTc7jIJIzikm7JldXJAw2MxFHH1ScIWi3GmT3akdWph3AocWSb+R/xTfXXrHwrNBc/juYU5DOyB/Mfcmrb/AVrkSV+vs0gy3Y5/B/rvLgm8FZMRtrZjEeEdu8AISrBO4nkWsXQLGxdn/aclgem/P5CpTOEuTDustdHpnY3npoFAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBQXjrDbulZbbTCmhM6Mci8diNLvqDAdBgNVHQ4EFgQURneC6cFLGfw3h/nOLTgH5Lsx6EcwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFjVUY+2Cyv2QYr2KcLK1xovmixbOZK3bHPhA5QNZSwHK5UyE1PL52EfDb/4IZoNCvvBXdiiVLFzq5PHCmsCoLjsJ8cHxqDhFIYX+A5xd9dGNQNFjB0DjchoAf+Ke2+X2bIJEj9iatXErB68cx8DpG4oh5GBq4xHx5s2USNm7BKBN7mohEvSsaboYHEssmBA4BfKE3QZLv/YSnkuY0Fjl5Ee+ndOqpYUwWVMaQFYXV/rIj1ffu5Q1vmnjSxDR70nb+5ceS05jfuhj0TYrC86g9KpQF6MzzTS/nNF/nHSANXzvEdWbml/Q2l0nQ8e0J+gB0q/+b0IzSf16PaWikIg/2hvblLmKGTHVKqjm+ex0A/neqJ7bqFWnjWxiMtrvnytffdWRrKyC0v7Bq0c6ipRA1hT6M0OGdiIgM1eG24+WxLLFtQ+iadBw3yAg5e9wSVjY+9HREKU/UgydD/CW5PlZajjkpNn48cUUwkaGHvEdsiknHk4j6+umUUUVxLUVyyEMrPeVl7gPJJIj1R6MX/OU96L+aDM6xTIB3SPk3bsSA9LLE47wBbLK0Iwl0I4cB2pnc9/G6DVoDysDsiB9KtJ3gfJo5r0Pd/HjWR5dKsT4yOF9BFCpJ/EZvxMywWFD0IScSCX9n1PxDRV+NybiMVOkjBawHP6GKkM65oVa+HWGgkm MIIF9zCCA9+gAwIBAgIIFXBkWyqDt0UwDQYJKoZIhvcNAQENBQAweTELMAkGA1UEBhMCU0UxLjAsBgNVBAoMJURhbnNrZSBCYW5rIEFTIERhbm1hcmsgU3ZlcmlnZSBGaWxpYWwxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4MTExJTAjBgNVBAMMHERhbnNrZSBCYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwNjA0MDcyMzI2WhcNMzQxMjAxMDcyMzI2WjCBgzELMAkGA1UEBhMCU0UxLjAsBgNVBAoMJURhbnNrZSBCYW5rIEFTIERhbm1hcmsgU3ZlcmlnZSBGaWxpYWwxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4MTExLzAtBgNVBAMMJkRhbnNrZSBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEApY7h1m/uRxTn6mURgUX+8BbtfsL/sJymoC+QvWZiZWqNZpyw8vzu0xkLw57MUx3zjMR1mNn+YgKX9tZX48yMqFjhhEHzSuZDpr+UGkhAqjcFFq0JE+26besU8S9KkQjn2oiF89we4q4O+DHeKj5+SiNJilML5BWh84lUIy02WpV40x5V2edopTFCwSj6xWaZKFABXegw1m+sSENcal9bv9Gg560rwmzUwC2kD0lSlNMeh3+4A/T7yN3dS75r/mDTwPMOn65uSeBoHy82vW+p4f6UPgcU0bF5VwPDu3Z120G9UwgxYo2/N26eG00XWAi6TGpnKR8qL0NhXEEPoPPHs1yJ+XXc9mBiFEggesRJvjLKHrHUmOQfGHtj4g5964iGdmsx4iqMBn45A2PZh2FeEQBl1eN4qEcEQdAAxGscUFwrDEv7FakPkOQp2ob7mau78Mx3BVo6UMZkorDu4V4WcZXqlveFJuZNMyUpAPq3KnnfkpkuxLaN/IqfzM4yN0By8ycxI/1AVfFbQFXwYtfx7OZo4JkAz1l4J/MVE9fluvyTL28YOvdYqz0vWtu8O9sid2qGQPX5fmxXYRtYvUDeLpVph2A/NCOofpWNJhFekl4X/jJj+1froQ3k2cAIQHmikOD3AsG0yJBtdD4QXqmHqBQSbZB2Ye6k4jVhFOBNJ50CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFBeOsNu6VlttMKaEzoxyLx2I0u+oMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUesZUXurq/wdDjwbp2oxipwArpl4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBiuiJjNYGMkWSbqfCtuvrC/DWi4GHsBFI7ohjObraoGAHB/nxClprCvbyggQIseyBA21WWNroQQqTWfnl7XWItznvNtmW2t7pkfuEcMab9dtuhCTvrGs2gIjq3y1pENxTWn6scIIDSy/Z/jAA1f+CnXUW87v2ji02Mqa1UtOx8SgugCihVmO7JhsUWkLjB6V6wMDc1KKmp3W39OzIEkLVF/FUpJ3XABgez8lj5E3+Mi0+o/llPZPw3tQi6OvGglh0yn4kVqeTo4VP048kqyF+j1Y6uEq1shtjkqydDk2XfyIbochhkgt8E6p4rsCBwi7snbamYTn3+mUjkzhVCU9xGLN2fx2tTMBfUxA73vi3T8yzq/rxp9PbGkJe1cgrLACynC5TIJrh6FTCxDI8qY8bkAaZ7aj98FDeRSCvSDEqixcu+br8FfFdT+6JTdDeOY8P7vHvTHb89blB+gJ7iETXEjoi+svb/0crctm3H/g/oBvCOGeTBg245KihqtceLS1Btj76lAjMkVO8X4FBFQQjSmV3Vkhv0lFJHKCh3b64qPR5mPvQDCSUKS9Dcq0HjWaSsUTKEWrpTouSBqDhJMhhbj98DmRQyLwLb5GdJieUd1ZX2CouSSwAYvUd7EBFZ7RdI8Oxe4RLjiSvtYun1nvOZoZMIVi4yIVEMKt7mtgvxRQ== MIIF1jCCA76gAwIBAgIIeb0VfbdWBPMwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjA1MjUwNjU4MjJaFw0zNDEyMzEwNjU4MjJaMHkxCzAJBgNVBAYTAlNFMS4wLAYDVQQKDCVEYW5za2UgQmFuayBBUyBEYW5tYXJrIFN2ZXJpZ2UgRmlsaWFsMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODExMSUwIwYDVQQDDBxEYW5za2UgQmFuayBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAmbDfPQF7mXfW5FzMLuvx27J3KhnpvZoZJZoAp+TmQOffeP9p/CyUmZjN96fYvFlq6bmGBsOFiVC3RZBqWU7fXoOSnJnWYb4uxaH4sHZp0SGIIBiffg/Ne6l6gLWLYZ846UVH4k6w7SbtJOvR/5NPDGNuyQbyqpfVCNGlPECoupNgDWzw8jm9bjHFs/AyUHmEJmO88Vciqpg4hwRap8F1HeRq+BibS02UhyBYR46ixuqPxLaYEC25+a3xVTMaPhBqaGbWybPqXW1x8ku93oXTShIHUuSwkn0cWRPgbRa6jEAwA9BtKWwlOiWuDqvLutJq7MzVKU0ksFcZfD9TFC3E4zC8sFOv3MHyQzpIrUMDxOear7IMCejJOqptNHaOWL6ebGSNIQSxCmrmscP2312tnJKH/9WKeWHWpQZ/5o7DHc1N2E6/ycsjhLYsmL9UCqfWEDtdWoDvfEHE3nSyNKKPwazW6YKVZgk4Jw1VdwZbxIOXR86znj5QNJWWUbevvbRsaTFAKc8RS6pxnDYrsGJedawbbHmUauql0jzF/+0QxsSYKwv/8LNlNMvTT2DXJ+eyQzdLKUBxMIW134koViqCsgcUW+VAxOhlAVRT7kpiiy+QQvDbnrBOGDUWRdLaSb3W4aeVMtlLG0V3V9jsV0qCtLMnRoHZmMZEhDpz9dHKfFkCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHrGVF7q6v8HQ48G6dqMYqcAK6ZeMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQA2zu5hyRKhcR/+5eUFFdDWZZLs8BLi5a67/h7CHGekeVYKbv0CEInaCTUhLCvkVQr5JJ0PLhv39xbqi8IvfbwfvBZ9S8/vG6T6eOKUyHyrUEN8SqX1x9mFH66VsE+sPSIAPzgapeIc4tNZdw4MiKOfz+iX8jgVVdmlCCvDHcoMIJbGXnvsfWPX2BVFNZ0HxleXNSn4rP6XKiH5aW9IkepDKSisOVBPpL081mr4KzYvjoIIGlG2nDF3AmNWJpwCWZik583o4fnz5GPUBsMmwHUI+W5wLL3LjSHcoRvRtIvJnFtac4fEo5aVK0q6c9MJ+OU/y7HvEixheG5rpBsRtGtx+4XB8LKk/pJIT8YeGI/qZCBDsv33W4G8DgLKRUxGVkcyx//9/ASYKmpuqacfo21jS8ad3uqusgur3kSt9Xb3i9rdomuMN/BwQaHPVg6HW6pPZ42A+eOL1GNzZhhstwWH/4hxkA4zxEZS+ttN5uAEVNt8ifklbYj6ePSreeZWi42JN96btP1gkwSkS+rnqFn35zqgHAzFrLSOmZXjoeE6zF7S6dwTNu3UbMh93eCmAYh6l7la91ZEDI1f7FcNxbXzDgm3atuGCIAjUViJr2udykEpXjir4GpeG2hvMkxCvPbs+czJ4n9GsRH3XF72d8x90gv6kebRIDk+2nDj3bKkcA==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClVkZGV2YWxsYSBrb21tdW4gLSBSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzYm9rc2x1dCAyMDIxIGbDtnIgZ29ka8Okbm5hbmRlCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiVWRkZXZhbGxhIGtvbW11biAtIFJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNib2tzbHV0IDIwMjEgZsO2ciBnb2Rrw6RubmFuZGUiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gMjplIHZpY2Ugb3JkZsO2cmFuZGUKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogN1g2VlMtWlFLSEotMkNZMUctMFFYQjYtU084T0ktVkM1SUQKCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogZWI3NzY3NzE4YTIyYzcyNGU2OTQ4N2ZjZThkNTFlNTg4NmNkN2MwOGM0NTFiNmZlYzMzODUwYjU2NzExZjY3Mgo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTA1NzI1NzkiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiN1g2VlMtWlFLSEotMkNZMUctMFFYQjYtU084T0ktVkM1SURcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZWI3NzY3NzE4YTIyYzcyNGU2OTQ4N2ZjZThkNTFlNTg4NmNkN2MwOGM0NTFiNmZlYzMzODUwYjU2NzExZjY3MlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF LTIKu17iM1wOdmgdiVFb/qLHuZQ= UGVubmVv  Signing Ny4yNC4w   SU9T MTQuNy4x /b28bk8vaVWH5KXZen77nAhfuRs= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHpgoBAKCCB58wggebBgkrBgEFBQcwAQEEggeMMIIHiDCCATuhgZMwgZAxCzAJBgNVBAYTAlNFMS4wLAYDVQQKDCVEYW5za2UgQmFuayBBUyBEYW5tYXJrIFN2ZXJpZ2UgRmlsaWFsMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODExMTwwOgYDVQQDDDNEYW5za2UgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMDAxMTAwNzUxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBT0Sf8arYNeOHb0b+8GDY8QgHtjkAQUF46w27pWW20wpoTOjHIvHYjS76gCCHI16J65tO7wgAAYDzIwMjExMDAxMTAwNzUxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgqZarDktTqNqYfrVLNG0/67okrTrl3cGoJAYVgpWSlH4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBACjKoztpKfPnUZgW+zgVQYMkHDIY5//m8NXFTSb61uDkWq164LNPc5OBQforgSEr0r0PFJ0G/Ei3nFHlJIOEZokZaRejlK3FdIb2e6zCQ7GPQOHd5h2Id8EIvRbz2IicBDITlgXsKqnC9VP0il17ZR8AOOyrlti7W0iSTMaxSLUTq/N/gK416jnEBp3XUD8V5eSZla7aKVcMsXgZnf+OgN27YWrOY0qxP5PwmEpgvUX6ZC03CCvIkm9nrPIKOebOS7jMq+8jrDVCtnr5yqt6nmre7lNY6I5GindHorXKdN4qzCmhZYvhWDp4JGjeyThIPbZ8K/Zi0kSU+TdvXq7L4zegggUxMIIFLTCCBSkwggMRoAMCAQICCFNCkOCZBUYrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGDMQswCQYDVQQGEwJTRTEuMCwGA1UECgwlRGFuc2tlIEJhbmsgQVMgRGFubWFyayBTdmVyaWdlIEZpbGlhbDETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTgxMTEvMC0GA1UEAwwmRGFuc2tlIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjEwNTA0MjIwMDAwWhcNMjExMTA1MjI1OTU5WjCBkDELMAkGA1UEBhMCU0UxLjAsBgNVBAoMJURhbnNrZSBCYW5rIEFTIERhbm1hcmsgU3ZlcmlnZSBGaWxpYWwxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4MTExPDA6BgNVBAMMM0RhbnNrZSBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANPAp5S7WlmsNtIDUzsZJjUdK25IJzcFn/YhaWi8IUdj+F5aY6iHRxtGWKIGQCXf5sQfnnoN2CiH7pL26tp2j97V0KD+O673Z9ilJdpbgrFpelPf6nwd7eoJXwu9duDg1JBiKiNuFMGecJVuFatEeXapz5h4Ch0Zc8Ho5tKVO0ZvDhp/qJ9QfSUMhQ7bq3lSM7P41IbWuPGEQUlcpgAnkx5NDlZj5RsPdewjekf6VIqVAtFigfwb0kuTDwRJMfjxvX8M4iFT8KFA2gtGX+IOxK4QHypF/qKPa9rpB3GqSvdmBByvJkn2bHnttotRM+LPRU6VKb1JMatMIbFkpUAN72UCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQXjrDbulZbbTCmhM6Mci8diNLvqDAdBgNVHQ4EFgQUTntnhYBCLhmcEvd3M3cqVjFsFmMwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGK9xUbLbuYR3nWz2ri9zqEs3TL8db9mXmBHY04s6WDu3CPnp1ditdFG+XmIKWqV2YFVMABoAuQobiz7Jbs1laOr6aOm9cDiyUzkEpHLRn194Wcazn13S7aq82bV4nKvszLOMOHEpj6nNePRkSUussw5CV0og/yj9busO3XEPcy6r9a2C5tJYn/AWS2QTJ39N/XvsBh6AuBW17m8wL+BA4I/jZv5y89BYGRUsowHtc5/XASrUk+R8NvHPP4fzkbbHYqKQwopm4HZbU7d3i/0MLRguulDgWqzK0WMul42S6Rg3pzfzzVF0eRnKoO7SXLgnhfSiTcBjlVd5KMN5hwWT4KYTQdsHRMnidE94xwQpFtpKwtFbd33e2NecOd9LYzd+VZH1K+A4bLib7in0CWss2kIVUH0jHRWKmBGLdihTxn4IZ/ZlbIOI4H4CH4HytSQPKjcYVbxaq7V+mK4LaaI8ykeo/omJsL+YM0lxkppkqhQtNGq9JLDHT07qze4CLJsXSE9zKV+SCCF28EXcref/K55ThtKSyxNQ/cGN2ZhrOwRlVRHFtbrlb1cuXID5trvLXI3kFeIkU3t6S5fOeRg9PJEfHZNg2BF/IS7RwA13ChxvQ2mmAmz7OghkeophZx2HRlQEYYAw21vE95J0h6F7kbqvIoztQ8uMRm2okK1fNwC    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBXzlTnj4k2ZWTJ/ZNJwTbiLOxtwNEKQOTWzRx7pC9qbAIIPgLGnNnBt24YDzIwMjExMDAxMTAwNzU4WjADAgEBAgYBfDtTKx6hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghUuEvBI4VKHTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMDgyMDE0MzYxOVoXDTMxMDgxODE0MzYxOVowYzELMAkGA1UEBhMCSVQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xDzANBgNVBAUTBjIwMjEtMzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKUD1J3wMnAA5M3oMQjN13SwIDqTKDpOt+8rVKIxfKdPHr5DO6dIDJ5743znV1Y3w9QlSnUK5uP6l5anf21KkSAVR/aFZXzakh5PGagmsn2gNhnnj1WUFvPHr5xYGf6622H/DYUQQJTTNLyHAwG8TpKAMm8BYwBgKazHoBBiodowlP9rV+6B4o1T15zfbRYMJTCCqkQk7oksgIQLHei96BqzmFOKLrb29VrnfB8TvBT7fbmI0WqSjf/L9+cJfRxdHfXub9K/3bt9rQhoUy7BXDlcYE9+WTMD7zgDr9GRTBcD0E67p9QtlF6WiP7104OBXiUR5REVrQXMGEjlJoT6uv0CAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBTBQMLUZ3pZ18dIcXOLoYu9cvkw9jAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAM2Dmsh6ZMNRXfWM7T2AyUdpEFr1MKhwCIHp90FGlkSXadxP1ayjZsGAD4+Ak+FG2vh6vMdn3wnT3L2J+/qaSQUTLqFtkLCY+nAw1OxKnubueVMDes1KMtBXCM7Yk7qt4uVFGlLVq5ruKI1lQ3iqKGU/Woac5UlxEHydRL730a4l+GXIw08KD11/M71j9PeexrEwJT1UKH7TeUEZK0tq+WADLy1d3FOxjVObGrGFHLHokWA0/IabOprNqRb/MTL8dLSon+Chia5rM9Pv+co3QebJfESLzoKiinMfQNPGYn3d51nWE4WwpIYalA0wQvpUrMFCCIP5OxOzDqtrBwqV3lvEiKG2RN5I+S5pST3CtIKbW40zFuUcXqP6g+kD/gDfcDcZ89QOK2hs54hwPEGpK/kTWzcXr3791yQIHgPQ+R4lOztsliuwcNEgX61F48axIGIM6Nn32zNj9q1NHReCFa67eTQdHhwXdGAkWuDc+c+NDN+Ew8aCjHi2fNBWNpFXh3VhHtAu17Co3vqhatq139jw9Eg332iCawvQgsCASQME2uQF5U1iTtGXDngpsynfCbuoeTumytWSzXKDc+OLW3h3dC1OKE9ewEMnYqs+1OFj+FKFDeQxyR8okwBCsslQbgFGCXckd/jfL0ilNSdVijCb/X3hetMtyycV4/K+hwJzCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghUuEvBI4VKHTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTEwMDExMDA3NThaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIIceY/n0xFfG61EkQcSIwSfhJoL13KB06ffxNFQ96TUHMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQg+KV0SuHEUHm9qt37OsTmi2lRC+al0SLYXx/TMBv9uYIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIVLhLwSOFSh0wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAefHpRZ0EFy25GE3dz/cnIROuFHcMmC/uu4Xx6eWsgnkiUlSjhrXSUSQbD+01LYT8WfxbtYmAweOUpBp5t9q46dHKHFvWzB4as3brFkpJ5ute9bXw9dRZPaE22wKf/rEoP70s3nTPsHDYlaEJ4idd+H7B4BgVXCJQCW71QJXEaXtIK5xTS2Nqq5hxL+6qF4TYANWNGsf2r6IJCjZxwrLewx6ruGGrQ1Avz6VtYreAtI2B2SHR7q5UkQA7jx/YqA0+geSWffKY6lzyO7LNlYlXzQILpKN0llUKCInxiBLZSafPbOjMYiRifaIBtmI1+v+0KSR94lHOrpxYSa151fM8TA==


{"documentKey":"7X6VS-ZQKHJ-2CY1G-0QXB6-SO8OI-VC5ID","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-10-01T09:53:14Z","subtype":null,"ip":"109.228.139.194","signatureLines":[{"role":"Ordförande","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdeaa9f9db92e48.xml","validations":[],"signerSerial":"197406214911","type":"bankid_se","signerName":"TOMAS AMLÖV"},{"signTime":"2021-10-01T10:07:58Z","subtype":null,"ip":"85.225.16.9","signatureLines":[{"role":"2:e vice ordförande","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe09e89a60514db.xml","validations":[],"signerSerial":"194912175215","type":"bankid_se","signerName":"Carl-Johan Sernestrand"},{"signTime":"2021-10-01T14:15:16Z","subtype":null,"ip":"188.149.10.166","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 3","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe3683419cc70dc.xml","validations":[],"signerSerial":"196604224839","type":"bankid_se","signerName":"JOAKIM LUNDVALL"},{"signTime":"2021-10-02T08:46:14Z","subtype":null,"ip":"151.177.144.218","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 4","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fbf9b03e241e328.xml","validations":[],"signerSerial":"195301026059","type":"bankid_se","signerName":"ULF TEGHAMMAR"},{"signTime":"2021-10-02T08:48:33Z","subtype":null,"ip":"217.215.69.142","signatureLines":[{"role":"1:e vice ordförande","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fef23302f273404.xml","validations":[],"signerSerial":"196001234852","type":"bankid_se","signerName":"CHRISTIAN PERSSON"},{"signTime":"2021-10-02T09:19:41Z","subtype":null,"ip":"2.248.117.26","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 5","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe255aec7e316b6.xml","validations":[],"signerSerial":"195505174820","type":"bankid_se","signerName":"INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON"},{"signTime":"2021-10-02T12:12:03Z","subtype":null,"ip":"83.252.32.185","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 5","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3facf90373b13270.xml","validations":[],"signerSerial":"193906305457","type":"bankid_se","signerName":"BO SANDELL"},{"signTime":"2021-10-03T17:46:58Z","subtype":null,"ip":"90.230.144.254","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 5","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fa0d6d7bd3e9290.xml","validations":[],"signerSerial":"194202034874","type":"bankid_se","signerName":"BENGT ANDERSSON"},{"signTime":"2021-10-04T07:08:38Z","subtype":null,"ip":"81.233.245.249","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 5","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe03fb360142912.xml","validations":[],"signerSerial":"194804125096","type":"bankid_se","signerName":"Kurt Hansson"}]}


         GhFo2Le81JiGb/mwqkw1RWUMoNjQvsR4MpcigalQQDM=     8f5QRRsKo7pB4iVqva6fqt6r2z7NgFu4MGvpaGRvvcM= bzvFIC1ZRfKutpWkUW1fAvVyBMQGDXgTOAqwWOWD+X2TIFYEwazJtdpmThWbXC7OOmfFYxHh/NC4HlDLJRw2oMmbx3PB1B6wAXO1egB3TCyD6tOu8jQIewtfN+OjTMSxA0hDHRIDy2EOj6rrvvaBb8Xm0yXyZN9EcXDjHmkx9wwwRtOsd2ss9xk8DSe/aVkzq6X4zsucQFmK7rcbkcEZ6S/Bt5necsdLY5Ut8gAuAgw1PXOvbiTUyb+wFq8vU0rSVQEhi5RcvP5PHHeoitlmwZr825hVxnq/CqkWR3DwyW9e9tFmZD84Abo/h3tuZYBn/la9gv5v+ADbha44b4zSVQ==   MIIFiDCCA3CgAwIBAgIIREMOkneUzZswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbjELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEqMCgGA1UEAwwhTm9yZGVhIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDcyNTIyMDAwMFoXDTI2MDcyNTIxNTk1OVowgfExCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxGjAYBgNVBAQMEUdJTExCRVJHIEtBUkxTU09OMRgwFgYDVQQqDA9JTkdFUiBBTk4tQlJJVFQxFTATBgNVBAUTDDE5NTUwNTE3NDgyMDFJMEcGA1UEKQxAKDIxMDcyNiAxMi4wMikgSU5HRVIgQU5OLUJSSVRUIEdJTExCRVJHIEtBUkxTU09OIC0gTW9iaWx0IEJhbmtJRDEqMCgGA1UEAwwhSU5HRVIgQU5OLUJSSVRUIEdJTExCRVJHIEtBUkxTU09OMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv9iBW/VFTyD1vnlenrOi2FsyKWN84bwQS2rqaCe/cJAbPSMRV5VcPxspROIKh5TmcsDKny0FhNYXo/bCveLmB6yGV+w25c+Cr9fue3w8Kz35qVha6VF8rgZZDociZMlnhXkmHam5pk4WEUh6U7tmEJHaDwuv92N0t8y80MnPp1Yik6atBajnetlOnTFII11ByE+s3yYZAynxQ5bqD1nmR/C28rIGynAb7PKjvPvFK4i6O4MaNrnrxne3DpojinNiuiq6Ra9prbghMce2PtCTnTuy/LM8a5RiG4mTA6GkmPOIKOXJCZHRJsXsrNpQgaf6xetOyfrWTRos+TkuhPvMjQIDAQABo4GlMIGiMDsGCCsGAQUFBwEBBC8wLTArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL29jc3AucmV2b2NhdGlvbnN0YXR1cy5zZTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwHQYDVR0OBBYEFHQwRlCwdB+d1U111p7zpvzh1EUYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCySCwuAJIvnfy/psnJ4bbZVKSi2tcQX7EU3PwQJpWB5XsXHYqmJ0WOOCrIw/08I6tb5GLxmpd4vFV/Y9CaI4pHPRsTZucoNQCYPd5yKmtCC/kxD5l4o4jvl1x7zzTVcvYqEP6CAxP9muTzCk+MEKSIq37154YspOYnhFkqUfdJz8lclMT3spcg8DVbq1JeiltvTHp6+kkQKlB3WkAvcxfL5+kM7AWS4ISVbGtGxEzj16IlhqxfVAj9nGZLEWL/tZZxlixA3EDvvVI2hGKXYgI1IgOUY3N9mQC4p49ePK2kQ+tyLQR13pgeWAVuG2OWeuya5sTIWD6LLp7A3n9cUEkxQS1tBVpK3gH+JhK57Dopx890Q4BiJKNfSPlNPolmjRRm2AFjoTds+jor0h8U1U5vt2vL2rcDpLRMwzmt3nvsw6xC6lVx+WHkFXDLxlPklPK4kXQob0OLzPaILqwebZy83dYpydUNZ5/Soh7m1g5q36vdkNM5sdSUEZGu8k1HASAsvEqyYGkPsLiasRoszj3crTB4eXptIncjMeIZ7ce4pUc1ckcref7k7Rkhs5IjfnY9Aeg63gxUXIjw3Zq4eHcqJcJLl0V6V3QcZ+V6IIn7/xxAADoLqihAqlH21ynOm8Nh6QoRC8eRVUOmVWEmCTWEMUNIfWasqWJ61S3BpQ7THA== MIIFzDCCA7SgAwIBAgIIQyL3Xo9aOu4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEgMB4GA1UEAwwXTm9yZGVhIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE1MTMyMzM0WhcNMzQxMjAxMTMyMzM0WjBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDNBJx4s8hsedqCZsXZF93ZcG1ZMSSk32avi9AW/1Oxj2grqupaAu0UF8iItsSBC2xjudfBwbO1wrH+5LPHdqgcapWPGLi4SNz+72DLQNFdgpX0ecXycX6Eb+UvGMcdN/WeCONuTdPEI4pPCcSEvc6GPLdrW8WlM8SrbknrBq7gBTCVFrRP/zUJGOeku2mn8ZnRbADO9UEX9M5if3FkTLKLxzM3a8UtoZPDdJmO4GiVTFJbV2njrCwUl57u3dq9P1rmz0ky5DZgDeVcLHOf2vHzLUVwpK/QNmcFj32fJe5MvMRUz2xb/4WYOKLZtzCd5EkHpBp4OFREyjxwU7tWeRH76mYuRWVa2kqV53IeuteoW22E3Rfrm9JEQsbxJAeNr9k2yExjs2V3LNK8Pa+aegCqZLefJzCXLI0MriMtkugxSYNPMMbcIvALKQR2qs5U2jbo5EALta/uPSWKqtpdpBA58hzqq/X8OOtkLJFycEDjYIgmkTDQYg3rMrjazafVSynYQycUQhqffPxRxi2y+zknPEju9dOUaumLDrc74/SyPoCHRsotY4fS6qvgciWmoXE/NbAjlD8IFrvINokH+YgkN7Su23dVyzu3/zMmibmWXICIXk5P1eDIuFdyfh45a+PpcVgwaS+LehB3V6A7CGZeRfMRvspRMjh/nKVOMfsw+QIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRmrYbIo6UkGjYcEIoK8d1SLMgcQjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBABOz20RKx+UXsTo7bW1oEmzdLd7+IKwo2SbrB7dJWIoI0YCnXHrT/haD5DcyLhYkQgGya0vJ94J+Rkneg4xSYTcroEsE5ZGxH+rT/ElT9ecr3+bJssTtFC54xzQye4reWCoIrMX0kfK1tBzwq0rUG4W+dTe1v7ffZLlhq4deVO2TKr/8CNpggo7MxUcpGTqbx8MBaX1hYbdOksHAEWXO5mS8rhcKffHGU0poWzDvdWf6wiAUFiA/pQrbh1eSqGdC85d3zIFAW6zlis3jS1VsTiHpFEbyt8pYSiNiVHDlJYnVguONn2U0LtfuRIvwl9klWNAnDzgAemfw9wSVQxmsQfUC0HuW08L0lD08XJDm+Fnfkqb+BJRVBP4YQtGUktB+oMhOEEuXPjq07QibUTookXLKP6k6jgP5c4/jyp33xjt1RTIy+YwHQJ3sSQa+w76ITTe/S6qJBu0/N3JPjUFWk5/s60L+2L2vahiO+TXspip0SQGKqCSKfqP+a2zCyuEDW7Um1zFRwEz46f8pFovN65EZQVoUUZiPuX5LGstCOtTcQUpwqgWIY3L8t2lrTH+CIpPraxNMm6xIXCBWxcc5rqRvBHRVDc6ygmutOtHAw8kzpr0zhUHQccIZ+BeeFO/GyRId2PxiuRMkFMEvtEC8lVVN4BPPLhGUMog9fJHmafYf MIIFwTCCA6mgAwIBAgIIA1l+RpqE6iowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTUxMjI4NTlaFw0zNDEyMzExMjI4NTlaMGQxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwNjAxMjAxIDAeBgNVBAMMF05vcmRlYSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA5fFx+t696yL15qeO+opbdf1XGqQFPhFyVZB1Rjd3nbg1U5+Wz2aWc1ugf+fqq4UqLFLj8c/wuzaYE50HSLZolNaNFwoAA5wx9GVjfESbt5s2OoY0BaCdGSbyuVCPl+8go2Yv1Dx+AdAVDATcElGc4cUHqCoFxDw3BBZDpFJ5LDcof4sZRcOmZ3g8p6YuZ03vPgctQvlcMRD6/FLBvhzTcU0LambiaMNP+UnB0Ymq12cMCpeheD4XSscp4+fN9URn3adEUGzJbLIjve023zAHX7B7kMhIYSOyC2MaB2Vgq0J/nWqie7+Bno26MS1/YUKICov+6QY3xhubPyKKnZ7MlZTL1WxfA4d3PIGOWtmJt92KOLBCbwdXckcqnTER2Csk9XpsZNuzTz/YR0Zh5g3eQbYYEiBzM6qyfx1kzjDa6ZRe/wtwBABnnUrZmr8pl9V8FOPRWUS2v4jHq0IZTfNA+b5HFQ8ZnoA4BTXIElz6xRWLM7i/6Q2Xozz0RkZNTS1Vwcuo2lJQMd0tfn48rhWU3AwLE7aNH95ujU5fOuCJMhJAoMzEHw2vTcQtqBR58gTbwxrZbCQ5amOrX2mgETOZ63jaAHgCXO1+EytDk+A/QnxuiLb5JKncHr643ihN8RT9C9weeA+cAFRcgXkYHjsXfxDfapiC5uUrTzAyy2ZPg+8CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFGathsijpSQaNhwQigrx3VIsyBxCMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBG+kPs8lfkYvh6HPuNQBSjqzWT0l/YyEw0K7KdWnQ06eeeWYKjaFTQ6cDIP0ucQq3R4czJ8QW/TBJFgI95RU1LV4Z+udbxxG15OjJObYIztt0DU4Erwyf2rDEJeE8HSxiud0fvYeZdqZQed21N/YdVRyR8SDpHCXPPomYxb1Vyfnzbn3AvB+YppXYQYAZdkFe9Fw5FVclv2Y9MD0DCFcNk0vfao7lBOZDEfCJWN66xvHtO+wLC6FjWvTn47ziq9gmy9ZeygZSDLaxkt4S3H6ijPsxL+dukup/JznTre2y8VHgPdVje7B8A/gbOEZYv5PIJaKSfc0dX7XWtupOy1H0/qIwP9PylpHf5cg4IgpqrZaZKSjlobWxiP9Q9RaiNJCTJZvIO4wVqA1tiGWIrtkLHxfXnuYoI4fax5TmJ79woDndsvSlz93FY0LWma/x6ZV79lxjbx82ILU4svllNZPT2/VcIP6NRfSp2aR1pYxBtszbU/ES8owD4znSoOvTX3L/rab3AZ8UBNY134RqizFsOQ8xIzmcm14ykylTfwtIMmNmeJNubGriFeeBxT3QbCxs0BafskEmHaDboQg7UgvD47dbIr134/+m5YNkVGgmF7GNivmlWIXwAis1XB9w1pmmztEzN7fqiYJnzvAP5akar9bqo4gVyrSNAwlrOkQTE0w==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClVkZGV2YWxsYSBrb21tdW4gLSBSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzYm9rc2x1dCAyMDIxIGbDtnIgZ29ka8Okbm5hbmRlCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiVWRkZXZhbGxhIGtvbW11biAtIFJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNib2tzbHV0IDIwMjEgZsO2ciBnb2Rrw6RubmFuZGUiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZSA1CiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IDdYNlZTLVpRS0hKLTJDWTFHLTBRWEI2LVNPOE9JLVZDNUlECgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IGViNzc2NzcxOGEyMmM3MjRlNjk0ODdmY2U4ZDUxZTU4ODZjZDdjMDhjNDUxYjZmZWMzMzg1MGI1NjcxMWY2NzIK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTA1NzI1ODEiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiN1g2VlMtWlFLSEotMkNZMUctMFFYQjYtU084T0ktVkM1SURcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZWI3NzY3NzE4YTIyYzcyNGU2OTQ4N2ZjZThkNTFlNTg4NmNkN2MwOGM0NTFiNmZlYzMzODUwYjU2NzExZjY3MlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF +zoFLc7huU0da3N54rR4UOWdi4g= UGVubmVv  Signing Ny4yNC4w   SU9T MTQuNy4x YesMPN34Jzx1A0Z57NM8aLn+GJA= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMTAwMjA5MTkzOVowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAghEQw6Sd5TNm4AAGA8yMDIxMTAwMjA5MTkzOVqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EINTF72PcIqyskLCVI7TeWgi5SOiVG1qLLOHbQVQQJKGLMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBxKmdaSAIeXpNWm3c1KpJE6N/HwVBA03x8zs4GH1RfwRxJFVNE04XiAd0avRGSsxU3ETVArisdeHNPNkDearJ6brmFdkgzUPtbIXoxoAwCHflCQ9iSyB+UCNfUh8mIaLZKPCpa1VS51Lw1s6CzADaJFDeZ22Wbi8Q0vDZDBWOhGxyBPuxCLRMAraO9URg5krIDQIc86D9alHOppK0vU84GTieCPG9M6nfd8MUO0Dh6Trf3vEfai7CO5tgfAfey50b4F69CrC1xW4w+I82+yDc0T9/hyXBX0dimjN1NcmSAnhVd2XwIihXhNOvZZqE/dWkLAJt4CvFOIPO16niw9cQqoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAggD9KeMr++YbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjEwNTA0MjIwMDAwWhcNMjExMTA1MjI1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAhdaq9pX5q5F/Ca0mQj5gZ/i9Tk9Sn0ZPHxATW0JsMN07EzDzLt2bkK01FwwGOeAhIK/W9WxC0ByJ0eBm8OLm0z9wGyWH4wPQE88owHh9Dm51MoJYMPLBscBe5zcH3+EqcFgi7Nkr/LA8kTfuXYyQkIqQYJkHxzQRSSBd1FmUT36LD76wthfsB+l/0N+umUg1085WcSd2qh20Ys4R9EYR+07Qmn2rpTcYO7ZJkQZXC/yON21s4+V/ibji1zpMxQN8wqVRBKpg17YsFeRAAWQ4bzc+8OKWxWKOUrxLf43VrOkpKcubFFKFKMHKJYDOH6pmPgyOtQWPWYteEIp1NRxOMwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS1onV85aePQGEMhOYrcHshdEkD0jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAv9Gku4oLzYdnIcKnu3VHam78SVLoMFGlJCfNCJ10qOWjxA928I4UeF/CWVw8crjLpA9BjgbCL6zTgbsat/dO+KY0WYaakPVJjQqnFCo8WSqvzJfnXHmMxXNn3OypP1IONUZk3dXJUAFDRREvykqop+822u1qQlfvYfKSt0Jw6B8ayvwY5BELzAzeJNoAqp5unXsC738/ab2grk4MA+Zhh/m2K4P/pdEI0NwJ2xj5GmUR0lzXmwUtYOYBK+m/tTgAbJF8R/fVlMT6NnaorIw4kTcbKgPTP5QSZr3psRoYdFlOyvlF2+b+1Plssrmiszc9YlTapC6xrTo5pxksySIgqT0F0oKKzMOglvn6SByzzv+kdolU3ss7H9GymaGluiJNBGxeeIbJKe8NjunCEqCmyp5xGUOC2B79J0GlidHsMqWXalkyulkD87uJcc5UyDyL36q/mYcOXnBkO5LQy17gT09NWwDytEqKTY8eaZJACOGNwVgdVZ4uAIg3Mui9jBqOMNZGXrjQRgSaFc0Xeg6Dk0X9dUnUcZqE8+xDv+CfMR4zVYRJF0lRqlIEOyYU9xZddEm94bWWsNkEGu/x0uvizw1y6/mtRMlG81jX9aP4BjPzq9NfEwd0nQt8QgaBp6Iy/y00KufvLunzbNphCsBuBXZ99NbkhCZFn3XJZaEZCqE=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCAykSQG5gr2P2TA3CNjhAXycNK2mGY/0N55h+aJw/jiAQIIGQd2L6gtTlkYDzIwMjExMDAyMDkxOTQxWjADAgEBAgYBfEBNTzOhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghUuEvBI4VKHTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMDgyMDE0MzYxOVoXDTMxMDgxODE0MzYxOVowYzELMAkGA1UEBhMCSVQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xDzANBgNVBAUTBjIwMjEtMzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKUD1J3wMnAA5M3oMQjN13SwIDqTKDpOt+8rVKIxfKdPHr5DO6dIDJ5743znV1Y3w9QlSnUK5uP6l5anf21KkSAVR/aFZXzakh5PGagmsn2gNhnnj1WUFvPHr5xYGf6622H/DYUQQJTTNLyHAwG8TpKAMm8BYwBgKazHoBBiodowlP9rV+6B4o1T15zfbRYMJTCCqkQk7oksgIQLHei96BqzmFOKLrb29VrnfB8TvBT7fbmI0WqSjf/L9+cJfRxdHfXub9K/3bt9rQhoUy7BXDlcYE9+WTMD7zgDr9GRTBcD0E67p9QtlF6WiP7104OBXiUR5REVrQXMGEjlJoT6uv0CAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBTBQMLUZ3pZ18dIcXOLoYu9cvkw9jAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAM2Dmsh6ZMNRXfWM7T2AyUdpEFr1MKhwCIHp90FGlkSXadxP1ayjZsGAD4+Ak+FG2vh6vMdn3wnT3L2J+/qaSQUTLqFtkLCY+nAw1OxKnubueVMDes1KMtBXCM7Yk7qt4uVFGlLVq5ruKI1lQ3iqKGU/Woac5UlxEHydRL730a4l+GXIw08KD11/M71j9PeexrEwJT1UKH7TeUEZK0tq+WADLy1d3FOxjVObGrGFHLHokWA0/IabOprNqRb/MTL8dLSon+Chia5rM9Pv+co3QebJfESLzoKiinMfQNPGYn3d51nWE4WwpIYalA0wQvpUrMFCCIP5OxOzDqtrBwqV3lvEiKG2RN5I+S5pST3CtIKbW40zFuUcXqP6g+kD/gDfcDcZ89QOK2hs54hwPEGpK/kTWzcXr3791yQIHgPQ+R4lOztsliuwcNEgX61F48axIGIM6Nn32zNj9q1NHReCFa67eTQdHhwXdGAkWuDc+c+NDN+Ew8aCjHi2fNBWNpFXh3VhHtAu17Co3vqhatq139jw9Eg332iCawvQgsCASQME2uQF5U1iTtGXDngpsynfCbuoeTumytWSzXKDc+OLW3h3dC1OKE9ewEMnYqs+1OFj+FKFDeQxyR8okwBCsslQbgFGCXckd/jfL0ilNSdVijCb/X3hetMtyycV4/K+hwJzCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghUuEvBI4VKHTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTEwMDIwOTE5NDFaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIEyeaPBXVcR59erO+BYkEe0LrCMOOCsZZQDR2kc1G8QzMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQg+KV0SuHEUHm9qt37OsTmi2lRC+al0SLYXx/TMBv9uYIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIVLhLwSOFSh0wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAgsZ5bzQCNYtSEggGmC7T82eFXEfUb3OudgImVR1B64GeDgnvg6gHUQ4V5JiCNLNEwR9Fnb3nqwTwcOOvWxpWnRZkMng3adiinRPpeUapJLHqI/BgRy/IFDs6rl58UNXxHmPl5VKGnwxRnbf47H9fkhzwJOzAkTlyFMB6OOvz3peFJqHAwYxtTlydQaBe0/wcqFyha21kV97/N72dMBQM1jSgV3kYxLmpZ2TTrNhWwCdWcNWhOzM4KAFuv4A+IXNRG/DS/Sc9nuiVOmcmj8FmR7V6iEFp9ntnQ1Ngu7cv+zwSHI9nbNXxSu+BiW9NxeoeR5XOu4icvH1b80Errm7u5A==


 ========================= =================================== ================= =================================================================================================================== 
  Time                      Name                                IP                Activity                                                                                                           
 ========================= =================================== ================= =================================================================================================================== 
  2021-10-01 08:01:02 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    The document was created                                                                                           
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "TOMAS AMLÖV"                                                                     
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "Carl-Johan Sernestrand"                                                          
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "Kurt Hansson"                                                                    
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON"                                               
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "ULF TEGHAMMAR"                                                                   
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "JOAKIM LUNDVALL"                                                                 
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "BO SANDELL"                                                                      
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "CHRISTIAN PERSSON"                                                               
  2021-10-01 08:01:03 UTC   Bodil Gattbro                       81.226.133.213    A signing link was activated for "BENGT ANDERSSON"                                                                 
  2021-10-01 08:01:04 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "TOMAS AMLÖV" at "tomas.amlov@uddevalla.se"                                    
  2021-10-01 09:06:28 UTC   TOMAS AMLÖV                         37.3.57.88        The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-01 09:52:37 UTC   TOMAS AMLÖV                         109.228.139.194   The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-01 09:52:38 UTC   Penneo system                       109.228.139.194   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 09:53:15 UTC   TOMAS AMLÖV                         109.228.139.194   The signer signed the document as Ordförande                                                                       
  2021-10-01 09:53:15 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "Carl-Johan Sernestrand" at "carljohan.se@telia.com"                           
  2021-10-01 10:06:39 UTC   Carl-Johan Sernestrand              85.225.16.9       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-01 10:07:11 UTC   Carl-Johan Sernestrand              85.225.16.9       The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-01 10:07:18 UTC   Penneo system                       85.225.16.9       The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 10:07:18 UTC   Penneo system                       85.225.16.9       The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 10:07:18 UTC   Penneo system                       85.225.16.9       The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 10:07:18 UTC   Penneo system                       85.225.16.9       The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 10:07:19 UTC   Penneo system                       85.225.16.9       The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 10:07:59 UTC   Carl-Johan Sernestrand              85.225.16.9       The signer signed the document as 2:e vice ordförande                                                              
  2021-10-01 10:08:00 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "JOAKIM LUNDVALL" at "joakim.lundvall@uddevalla.se"                            
  2021-10-01 14:13:32 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-01 14:13:53 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-01 14:13:56 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 14:13:56 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 14:13:56 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 14:13:56 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 14:13:56 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-01 14:13:58 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-01 14:15:16 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signer signed the document as Undertecknare 3                                                                  
  2021-10-01 14:15:17 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "ULF TEGHAMMAR" at "ulf.teghammar@gmail.com"                                   
  2021-10-01 14:15:23 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.19       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-01 15:02:19 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.31       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:44:18 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.22       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:44:25 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 08:44:32 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:44:32 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:44:32 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:44:32 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:44:32 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:44:46 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.3        The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:45:42 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 08:45:43 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:45:43 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:45:43 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:45:43 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:45:43 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:46:14 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The signer signed the document as Undertecknare 4                                                                  
  2021-10-02 08:46:15 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "Kurt Hansson" at "mechmentor@telia.com"                                       
  2021-10-02 08:46:15 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON" at "inger.gillberg-carlsson@uddevalla.se"  
  2021-10-02 08:46:15 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "BO SANDELL" at "bossesandell@hotmail.com"                                     
  2021-10-02 08:46:16 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "CHRISTIAN PERSSON" at "christian.persson@uddevalla.se"                        
  2021-10-02 08:46:16 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "BENGT ANDERSSON" at "beane4244@gmail.com"                                     
  2021-10-02 08:46:45 UTC   CHRISTIAN PERSSON                   217.215.69.142    The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 08:46:47 UTC   Penneo system                       217.215.69.142    The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:48:33 UTC   CHRISTIAN PERSSON                   217.215.69.142    The signer signed the document as 1:e vice ordförande                                                              
  2021-10-02 08:59:05 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:59:27 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 08:59:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:59:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:59:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:59:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:59:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 08:59:39 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:59:39 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:59:39 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 08:59:39 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:09:29 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:09:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:09:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:09:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:09:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:09:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:09:34 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:09:34 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:09:35 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:09:35 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:10:30 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:10:30 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:10:30 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:10:30 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:10:30 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:10:31 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:10:36 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:10:36 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:12:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:12:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:12:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:12:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:12:13 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:12:14 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:12:18 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:12:18 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:13:34 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:13:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:13:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:13:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:13:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:13:35 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:14:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:14:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:14:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:14:57 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:14:58 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:14:58 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:15:03 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:15:03 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:17:56 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2021-10-02 09:17:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:17:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:17:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:17:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:17:57 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:18:01 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:18:01 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2021-10-02 09:19:41 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signer signed the document as Undertecknare 5                                                                  
  2021-10-02 09:20:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:20:13 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2021-10-02 09:20:14 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
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