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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns museum  kl. 17:30 onsdagen den 9 november 2022  
  
Ordförande Ålderspresident Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige förrätta val av ombud till Sveriges 

Kommuner och Regioners kongress 2023.  

 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-

2026 
Dnr KS 2022/00532  

 

3.  Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 

2022-2026 
Dnr KS 2022/00533  

 

4.  Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026 
Dnr KS 2022/00534  

 

5.  Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00535  

 

6.  Bestämmande av placeringsordning för kommunfullmäktiges 

sammanträden  
Dnr KS 2022/00536  

 

7.  Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck 

(UP) om översvämningsskydd längre västerut 
Dnr KS 2021/00568  

 

8.  Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 samt 

investeringsbudget för 2023 med plan för 2024-2025 för Uddevalla 

Vatten AB 
Dnr KS 2022/00508  

 

9.  Inlösen av framtida pensionsåtaganden 2022  
Dnr KS 2022/00511  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans 
Dnr KS 2022/00412  

 

11.  Fastställande av kommunens flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

samt skattesats  
Dnr KS 2022/00278  

 

12.  Anmälan av partiernas gruppledare för mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00559  

 

13.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2022/00001  

 

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

 

15.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

 
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 
hygienartiklar. Förtäring av nötter och citrusfrukter undanbedes också med hänsyn till allergiker.  
 
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 på 0522-69 61 05 eller på 
kommunledningskontoret@uddevalla.se.  
 
Digital ärendehantering 

Kommunfullmäktiges handlingar nås som huvudregel via dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron. Ansök gärna om lån av I-pad genom att 
mejla kommunledningskontoret@uddevalla.se. Du får kallelsen via post 
med utdrag ifrån de viktigaste sammanträdeshandlingarna den första 
gången utifall du inte har hunnit på tillgång till teknisk utrustning från 
kommunen. 
 
Utbildning 9 november 

Du som är ny i kommunfullmäktige har kallats till utbildning om 
kommunfullmäktiges arbetsformer den 9 november kl.15:30 i Spisrummet 
på Bohusläns museum. 
 
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. 
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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 heller 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 
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 Tjänsteskrivelse  
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2022-10-21 Dnr KS 2022/00536 

  
 

Handläggare 

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

 

Bestämmande av placeringsordning för kommunfullmäktiges 

sammanträden  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till placeringsordning för 
partigrupperna för mandatperioden 2022-2026. Förslaget tar sin utgångspunkt i 
ordinarie sammanträden i Hörsalen på Bohusläns museum.  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget samt att 
delegera till partierna att själva bestämma inbördes placering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-21 
Förslag till placeringsordning 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa placeringsordningen av partigrupperna enligt förslaget, samt 
 
att partigrupperna avgör placeringen inom gruppen. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr KS 2021/00568 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om översvämningsskydd längre västerut 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) har inkommit med motion 
om ”Kommunen omgående uppdaterar sig på en annan lösning av 
översvämningsskyddet genom klaffar längre västerut tillsammans med Länsstyrelsen 
samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs”. Ärendet har remissbehandlats 
av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Nämnden skriver i remissvaret bl.a. att kommunfullmäktiges uppdrag ”Kajpromenad 
med översvämningsskydd” är att genomföra en byggnation av ett översvämningsskydd 
längs Bäveån genom höjda kajkanter. Detta vägval gjordes för cirka 10 år sedan där 
frågan om slussportar vid Bäveåns mynning ingick i utredningen om hur kommunen 
kan skydda sig mot stigande havsnivåer.  
 
Slussportar valdes då bort av ekonomiska skäl (nyttokalkyl), men också utifrån de 
mervärden som höjda kajkanter medför såsom skredsäkring, stabilitet och 
saneringsåtgärder av befintlig stad. Det är åtgärder som krävs för att göra stora områden 
av kommunal mark exploaterbar. Projektet är nu i ett skede där vattendom för arbete 
med skredsäkringar och höjda kajkanter är inlämnad, partneringavtal för projektets 
genomförande är undertecknat och ansökan om medel för statligt stöd inlämnad. 
Nämnden föreslår med hänvisning till ovan att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-03.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-222 § 316. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-01.  
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP).  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-10-28, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-28, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om Översvämningsskydd längre västerut 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) har inkommit med motion 
om ”Kommunen omgående uppdaterar sig på en annan lösning av 
översvämningsskyddet genom klaffar längre västerut tillsammans med Länsstyrelsen 
samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs”. Ärendet har remissbehandlats 
av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämnden skriver i remissvaret bl.a. att kommunfullmäktiges uppdrag ”Kajpromenad 
med översvämningsskydd” är att genomföra en byggnation av ett översvämningsskydd 
längs Bäveån genom höjda kajkanter. Detta vägval gjordes för cirka 10 år sedan där 
frågan om slussportar vid Bäveåns mynning ingick i utredningen om hur kommunen 
kan skydda sig mot stigande havsnivåer.  
 
Slussportar valdes då bort av ekonomiska skäl (nyttokalkyl), men också utifrån de 
mervärden som höjda kajkanter medför såsom skredsäkring, stabilitet och 
saneringsåtgärder av befintlig stad. Det är åtgärder som krävs för att göra stora områden 
av kommunal mark exploaterbar. Projektet är nu i ett skede där vattendom för arbete 
med skredsäkringar och höjda kajkanter är inlämnad, partneringavtal för projektets 
genomförande är undertecknat och ansökan om medel för statligt stöd inlämnad. 
Nämnden föreslår med hänvisning till ovan att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-222 § 316. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-01. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP).  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
och Christer Hasslebäck (UP) 



Motion:   Översvämningsskydd längre västerut 

Det kan konstateras att vår beräknade kostnad för översvämning, skyfall och 
stabiliseringsåtgärder i inre Uddevalla nu med råge har passerat 1.000 Mkr         
i beräkningskalkylen. 

Uddevallapartiet anser att man därför bör göra ett omtag när det gäller 
översvämningsskydd i kommunen och åter lyfta möjligheten att se på 
installation av - ”vattenhinder” - portar längre västerut Det är ju inte bara 
Uddevallacentrum som drabbas utan även Ljungskile av framtida 
klimatförändring. Portar innebär ju, i de flesta fall, dessutom en smart lösning på 
skyfallsproblematiken då vattenspegel innanför portarna finns för uppsamling. 

Denna projektering kan gärna göras tillsammans med andra kommuner som 
kommer att drabbas Orust, Stenungssund m fl. En förstudie bör därför 
genomföras och läggas in i det arbete om översvämningsproblem som för 
närvarande genomförs och finansieras av länsstyrelsen. 

Det kan även tänkas en statlig medfinansiering på framtida investering om vårt 
upplägg är riktigt. 

Yrkande: Att kommunen omgående uppdaterar sig på annan lösning av 

översvämningsproblematiken genom klaffar längre västerut tillsammans 

med Länsstyrelsen samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs 

Uddevalla den 11 oktober 2021 

  

Ann-Charlott Gustafsson (UP)  Christer Hasslebäck (UP) 
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Handläggare 

Enhetschef Stefan Björling 
Telefon 0522-69 61 32 
stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från Ann-Charlotte 

Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 

Översvämningsskydd längre västerut 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Ann-Charlott Gustafsson och Christer 
Hasslebäck (UP) till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Motionärerna önskar att: ”Kommunen omgående uppdaterar sig på en annan lösning av 
översvämningsskyddet genom klaffar längre västerut tillsammans med Länsstyrelsen 
samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs”.  
 
Förvaltningen har inom ramen för projektet ”Kajpromenad med översvämningsskydd” 
kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en byggnation av ett översvämningsskydd 
längs Bäveån genom höjda kajkanter. Detta vägval gjordes för cirka 10 år sedan där 
frågan om slussportar vid Bäveåns mynning ingick i utredningen hur kommunen 
önskade skydda sig mot stigande havsnivåer.  
 
Slussportar valdes då bort av ekonomiska skäl (nyttokalkyl), men också utifrån de 
mervärden som höjda kajkanter medför. Enkelt uttryckt löser slussportarna 
översvämningarna, men kvar återstår lösningen för skredsäkring, stabilitet och 
saneringsåtgärder av befintlig stad. Det är åtgärder som krävs för att göra stora områden 
av kommunal mark exploaterbar. 
 
Nu är projektet dessutom framme i ett skede där vattendom för arbete med 
skredsäkringar och höjda kajkanter är inlämnad, partneringavtal för projektets 
genomförande är undertecknat och medel för statligt stöd inlämnat.  
 
Utifrån ovanstående argumentation är det förvaltningens uppfattning att det är olämpligt 
att helt byta kurs för projektet att skydda staden från översvämningar.  
  
Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige 
föreslår att motionen avslås.   
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 
Motion från Ann-Charlotte Gustafsson och Christer Hasslebäck, daterad 2021-10-11 
inkommen 2021-10-19 
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 226 inkommet 2021-10-19 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen om ett översvämningsskydd längre västerut. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Stefan Björling 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 Dnr SBN 2021/00565 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från Ann-Charlotte 
Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
Översvämningsskydd längre västerut 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Ann-Charlott Gustafsson och Christer 
Hasslebäck (UP) till samhällsbyggnadsnämnden.  

Motionärerna önskar att: ”Kommunen omgående uppdaterar sig på en annan lösning av 
översvämningsskyddet genom klaffar längre västerut tillsammans med Länsstyrelsen 
samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs”.  

Förvaltningen har inom ramen för projektet ”Kajpromenad med översvämningsskydd” 
kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en byggnation av ett översvämningsskydd 
längs Bäveån genom höjda kajkanter. Detta vägval gjordes för cirka 10 år sedan där 
frågan om slussportar vid Bäveåns mynning ingick i utredningen hur kommunen 
önskade skydda sig mot stigande havsnivåer.  

Slussportar valdes då bort av ekonomiska skäl (nyttokalkyl), men också utifrån de 
mervärden som höjda kajkanter medför. Enkelt uttryckt löser slussportarna 
översvämningarna, men kvar återstår lösningen för skredsäkring, stabilitet och 
saneringsåtgärder av befintlig stad. Det är åtgärder som krävs för att göra stora områden 
av kommunal mark exploaterbar. 

Nu är projektet dessutom framme i ett skede där vattendom för arbete med 
skredsäkringar och höjda kajkanter är inlämnad, partneringavtal för projektets 
genomförande är undertecknat och medel för statligt stöd inlämnat.  

Utifrån ovanstående argumentation är det förvaltningens uppfattning att det är olämpligt 
att helt byta kurs för projektet att skydda staden från översvämningar.  

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige 
föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 
Motion från Ann-Charlotte Gustafsson och Christer Hasslebäck, daterad 2021-10-11 
inkommen 2021-10-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 226 inkommet 2021-10-19 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S), Henrik Sundström (M) och Maria Johansson (L): bifall till 
förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Kent Andreassons (UP) yrkande och Anna-Lena 
Heydar (S) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Anna-
Lena Heydar (S) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen om ett översvämningsskydd längre västerut.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar tillsammans med Kenth 
Johansson (UP) följande protokollsanteckning: Det nuvarande projektet verkar 
kostnadsmässigt närma sig eller överskrida 1 miljard kronor och fortfarande oklart hur 
skyfallsproblematiken skall lösas. 
Motionen syftar till att göra en förstudie, med extern kompetens och begränsad peng, 
för att eventuellt finna en alternativ och prisvärd lösning som dessutom löser 
skyfallsproblematiken pga sin stora inre vattenvolym. Alla, till fjordsystemet gränsande 
kommuner, kommer att ta del av ett yttre skydd vilket eventuellt möjliggör att regionala 
eller statliga medel kan sökas för både förstudie samt ev. senare genomförande. 
UP vill att motionen tillstyrkes. 
 
 
Vid protokollet   
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-09-26   
Mikael Staxäng  
 
Kent Andreasson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-27 intygar   
Ola Löfgren  
   
Skickat 2022-09-27 till  
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2022/00508 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 samt 
investeringsbudget för 2023 med plan för 2024-2025 för 
Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2023 samt plan för 2024-2025, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun 
samt investeringsbudget för samma period.  

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla 
Vatten. Uddevalla Vatten ABs förslag innebär att VA-taxan Uddevalla kommun för 
2023 höjs enligt följande: brukningsavgiften med 8,5% och anläggningsavgiften med 
15%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 
Uddevalla Vatten ABs tjänsteskrivelse Budget, investeringar, taxor 2023 och plan 2024-
2025  
Förändringar i VA-taxan inför 2023 
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2022-09-29 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2023-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas, 

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa för 2022, 

att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2023 och plan för 2024-2025. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-28 
Sebastian Johansson 
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2022-10-05 Dnr KS 2022/00508 

  
 

Handläggare 

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

 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 samt 

investeringsbudget för 2023 med plan för 2024-2025 för 

Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2023 samt plan för 2024-2025, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun 
samt investeringsbudget för samma period.  
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
 
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla 
Vatten. 
 
Uddevalla Vatten ABs förslag innebär att VA-taxan Uddevalla kommun för 2023 höjs 
enligt följande: brukningsavgiften med 8,5% och anläggningsavgiften med 15%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 
Uddevalla Vatten ABs tjänsteskrivelse Budget, investeringar, taxor 2023 och plan 2024-
2025  
Förändringar i VA-taxan inför 2023 
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2022-09-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2023-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-10-05 Dnr KS 2022/00508 

  
 

 

 

 
att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa för 2022, 
 
att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2023 och plan för 2024-2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Datum: 2022-08-31 
Dnr: 2021/150 

 

 
 

Avrapportering - Intern kontroll 2022 
Den interna kontrollen ger på ett effektivt sätt möjlighet att identifiera potentiella 
utvecklingsområden och genomföra förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Intern kontroll är genomförd i enlighet med Intern kontrollplan 2022, Dnr 2021/150.  

Kontrollområden: 

1. Driftsäkerhet 
 

1.1 Historik 
1.2 Backupplösningar 
1.3 Kontaktvägar 
1.4 Medarbetares kunskap 

Ledningsgrupppen beslutar att kontrollen genomförs om några år igen. 
 

2. Systematiskt miljöarbete 
 
2.1 Rutin för lagbevakning och lagefterlevnad 
2.2 Miljökritiska rutiner inklusive handlingsplan (övergripande och avdelningsvisa) 
2.3 Rutin och utbildningsmaterial för intern miljöutbildning 

Ledningsgrupppen beslutar att ingen vidare åtgärd krävs. 
 

 

Rapporteringar av genomförda kontroller redovisas i bifogade bilagor. 
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Handläggare: 
Christer Backelin 
0522-63 89 36 
christer.backelin@vastvatten.se 

 

 
Rapportering intern kontroll 2022 

Driftsäkerhet 

1) Sammanfattning 
Organisationens anläggningar har idag olika nivåer på kommunikationen, allt från 
ingen kommunikation alls till att allt kan hanteras fjärrstyrt. Kommunikationen sker 
på flera olika sätt; radio, fiber, kopparledning och GSM med mera. 
Kommunikationen byggs kontinuerligt ut för att till slut komma omfatta att i stort sett 
alla anläggningar ska kunna fjärrmanövreras.  
 
När kommunikationen inte fungerar måste orsaken till avbrottet felsökas och 
åtgärdas för att driften ska ha kontroll på sina anläggningar. 
 
Kontroll har skett av störningar på kommunikation. De bedömda risker som 
störningar kan medföra är att anläggningar inte kan skicka ut larm, anläggningar inte 
kan fjärrstyras och/eller driftsstörningar vilket kan ge verksamhetsmässiga, 
ekonomiska, förtroendemässiga och hälsomässiga konsekvenser samt att 
kommuninvånare kan bli utan vatten. Det kan även leda till miljömässiga 
konsekvenser om orenat avlopp bräddar på grund av stopp i kommunikation. 

2) Omfattning 
Kontroll/granskning har skett av 

1.1 Historik 
1.1.1 Granskning av hur många gånger kontakt har tappats mer än 1h 

under 1 år. (statistikgranskning) 
 

1.2 Backuplösningar 
1.2.1 Granskning av upprättade rutiner/åtgärder vid driftstörningar 

relaterade till förlorad kommunikation. Där konsekvens avgör åtgärd 
som blir en dokumenterad rutin för hela beredskapen i Västvatten 
inkl. TIB. (dokumentgranskning) 
 

1.2.2 Kontroll om åtgärder följts upp och om förbättringsåtgärder har 
genomförts. (genomgång och check mot åtgärdslista)  
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1.3 Kontaktvägar 
1.3.1 Undersöka kontaktvägar vid beredskapsutryckning, IT leverantörs 

backup utanför arbetstid, teleoperatörer, nätägare, kommuner, 
räddningstjänst och övriga leverantörer som vi är beroende av. 
(dokumentgranskning och intervju)  
 

1.4 Medarbetares kunskap 
1.4.1 Stämma av med berörda (t.ex. beredskapshavare) om de är 

förtrogna med planer, rutiner m.m. (frågeformulär, intervju)  

3) Metod 

Historik 
Statistikgranskning 
Statistikgranskning för perioden1 januari - 31 december 2021 och de parametrar 
som skulle granskas var:  

- Hur många tillfällen som kommunikation har brutits helt  
- Hur många av dessa kommunikationsbortfall har varat i mer än en timme 
- Hur lång tid varade det längsta kommunikationsbortfallet 
- Är det samma stationer som får kommunikationsbortfall upprepande gånger, 

eller är det olika stationer 
- Har det varit liknande fel varje gång det larmar eller varierar felen 
- Vilka förbättringsåtgärder har genomförts 

Med anledning av att det kärvs stora resurser för att följa upp ett års data från 
SCADA-system har en enklare uppföljning har gjorts: 

- Hur många stationer har haft avbrott i mer än en timme 

Backuplösningar 
Rutiner 
Dokumentgranskning skulle genomföras av upprättade rutiner för avdelningarna (El 
och Automation, Dricksvatten, Avlopp och Rörnät).  
 
Då det inte fanns några rutiner upprättade har i stället en genomlysning av 
avdelningarnas arbetssätt vid kommunikationsavbrott skett. 

Åtgärdslista och Dokumentation 
Åtgärder skulle ha följts upp och om förbättringsåtgärder har genomförts. 
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Eftersom åtgärdslista saknades har inte denna kunnat granskas för att kontrollera 
om åtgärder har följts upp och om förbättringsåtgärder har genomförts. 

Kontaktvägar 
Kontaktvägar för beredskapsutryckning, IT leverantörs backup utanför arbetstid, 
teleoperatörer, nätägare, kommuner, räddningstjänst och övriga leverantörer som vi 
är beroende av har undersökts. Även internt upprättade dokument med 
kontaktuppgifter har granskats så att de är aktuella och tillförlitliga. 
 
Intervjuer med berörda medarbetare har genomförts för att klargöra om de känner 
till vilka kontaktvägarna är och var kontaktuppgifter finns att återfinnas. 

Medarbetares kunskap 
För att stämma av om berörda medarbetare är förtrogna med planer, rutiner och 
kontaktvägar m.m. har de fått svara på en frågeenkät.  

- Hur får du reda på att kommunikationen är avbruten? 
- Vem kontaktar du? 
- Vad gör du? 
- Finns kontaktlista i beredskapspärm? 

4) Utfall 

Historik 
Statistikgranskning 
Av totalt 415 stationer var vid kontrolltillfället 375 stationer fjärrstyrda. Fem stationer 
hade bara summalarm, ett larm för hela stationen om att något är fel men anger inte 
vad som är fel och kräver att personal åker ut till platsen och undersöker. 35 
stationer hade ingen kommunikation alls. 

Av de 375 stationer som var fjärrstyrda hade 141 stationer full fjärrstyrningsmöjlighet 
det vill säga både driftsmässigt och vad gäller el- och automations 
programmeringsmöjligheter utan att befinna sig på den aktuella stationen. De 
återstående 234 stationer var enbart driftsmässigt fjärrstyrda och av dessa skickade 
134 stationer signaler direkt till Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA. 
De sista 100 stationerna skickade signaler till SCADA via annan station.  

SCADA är ett samlingsnamn för de system vi har som styr övervakning av våra 
anläggningar och processer. (I Färgelanda, Munkedal och Sotenäs är systemet VA-
operatör och i Uddevalla är systemet IGSS.)  
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Larmen från stationerna kommer in till en larmsändare i SCADA som skickar SMS 
till beredskapshavare. I Sotenäs går larm dessutom nattetid till SOS Alarm som i sin 
tur ringer till tjänsteman i beredskap, TIB. Om larmlinjerna är brutna skickar de ett 
summalarm, SMS, till beredskapshavande driftstekniker via räddningstjänsten. 

Under kontrollperioden hade 120 stationer haft avbrott mer än en timme. Med 
nuvarande SCADA-system går det inte att följa upp detaljer kring avbrotten som till 
exempel hur många avbrott i mer än en timme som inträffat, hur lång tid det längsta 
avbrottet varade, om det varit samma stationer som larmar upprepande gånger, om 
det varit liknande fel varje gång det larmar eller varierar felen samt vilka 
förbättringsåtgärder som genomförts. 
 
Utifrån larmstatistik prioriteras de stationer som har upprepande avbrott för 
uppgradering och utbyte av kommunikationsutrustning enligt ny teknik. 

Backuplösningar 
Rutiner 
Skriftliga upprättade rutiner saknas.  
 
Arbetssätt vid kommunikationsavbrott: 
Varje dag kontrollerar Dricksvatten- och Avloppsavdelningarna i SCADA (IGSS och 
VA-operatör) så att alla anläggningar har kontakt. Om kontakt saknas åker 
driftpersonal till platsen för första undersökning. Om driftpersonal inte själva kan 
åtgärda felet kontaktas El & Automation. De identifierar sedan omfattningen av 
kommunikationsavbrottet med hjälp av larmande personal och ringar in avbrottet 
geografiskt. Därefter undersöks vilka faktorer som kan ha orsakat driftstörningen. 
Kontroll av om station fungerar lokalt även om kommunikation är bruten görs. I vissa 
fall krävs det att El & Automation åker ut till det aktuella området eller specifika 
stationen för att lokalisera felet. 

Åtgärdslista och Dokumentation 
Åtgärdslista saknas och dokumentation av utförd åtgärd är bristfällig. 

 
Kontaktvägar 
Kontaktvägar för beredskapsutryckning varierar beroende på vad felet är. Vid skada 
på signalkablar så kontaktas systemägare, förening, teleoperatör och 
kommunikationstjänst. Alla sådana kontaktuppgifter finns i El & Automations 
beredskapsfil och i beredskapspärm. I pärmen finns även ett schematiskt dokument 
som visar hur stationer är sammankopplade. Beredskapspärmen och rutiner 
uppdateras vid behov och gås igenom på avdelningsmöten. Arbetsmetod gås 
igenom innan arbetet utförs. 
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Aktuella kontaktvägar till beredskapshavare i Västvatten finns på gruppnumren i 
Tele 2-Appen. Om de inte fungerar så finns uppdaterade kontaktuppgifter i pärmen 
med alternativa sökvägar.  
 
I TIB-pärmen på Rörnät finns uppdaterade och aktuella kontaktlistor till kommuner, 
räddningstjänster, grävmaskiner, lastbilar. Vid skrivande av ledningskollsärende fås 
kontaktuppgifter till berörda nätägare. 

Vad gäller kontaktuppgifter så har alla beredskapshavande drifttekniker berörda 
parters telefonnummer i sin kontaktbok i telefonen. 

IT leverantör har ingen backup utanför arbetstid, men alternativa kontaktvägar finns 
och det har aldrig varit problem med att få nå dem.  

Medarbetares kunskap 
Alla tillfrågade hade hög kunskap kring agerande vid kommunikationsbortfall, vem 
som ska kontaktas och var kontaktuppgifter finns.  
 
Under året hålls möten med TIB-gruppen för att hålla kontaktlistan i 
beredskapspärmen uppdaterad, även informationsmejl skickas ut vid behov. 
Samordnarfunktion finns för TIB. 

5) Vidtagna åtgärder 
Rutin Kommunikationsbortfall – hantering i driften är framtagen. 

6) Förslag till ytterligare förbättringar 
Genomföra regelbundna kontroller av att samtliga larmvägar fungerar, tex 2ggr/år. 
Upprätta åtgärdslista och dokumentera utförda åtgärder. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
VÄSTVATTEN AB 
 
 
Christer Backelin 
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Rapportering intern kontroll 2022 

Systematiskt miljöarbete 

1) Sammanfattning 
Kontroll har skett om det finns brister i det strukturerade arbetet kring miljöfrågor. 
Bedömda risker som föranlett kontrollen är att detta skulle kunna medföra en 
bristfällig lagefterlevnad, att fokus läggs på fel insatser i miljöarbetet, att rutiner och 
instruktioner saknas samt en bristfällig miljökompetens hos personal. Detta i sin tur 
kan ge konsekvenser så som sanktionsavgifter, förtroendemässiga konsekvenser 
och felaktiga beslut/ageranden. 
 

2) Omfattning 
Kontroll/granskning har skett av 

2.1 Rutin för lagbevakning och lagefterlevnad 
2.2 Miljökritiska rutiner inklusive handlingsplan (övergripande och 

avdelningsvisa) 
2.3 Rutin och utbildningsmaterial för intern miljöutbildning 

3) Metod 
2.1.1 Kontroll av att skriftlig rutin för lagbevakning och lagefterlevnad finns. 

(dokumentgranskning) 
2.1.2 Kontroll av att lagefterlevnadskontroll enligt rutin genomförs. 

(stickprov) 
 

2.2.1 Kontroll och identifiering av om vilka miljökritiska rutiner som behövs 
har genomförts. (dokumentgranskning)                                                                 

2.2.2 Kontroll av om de identifierade miljökritiska rutinerna finns. 
(dokumentgranskning) 
 

2.3.1 Kontroll av att rutin för miljöutbildning finns. (dokumentgranskning)                                
2.3.2 Kontroll av att miljöutbildning sker enligt rutin. (dokumentgranskning) 
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4) Utfall 

2.1.1 Kontroll av att skriftlig rutin för lagbevakning och lagefterlevnad finns. 
(dokumentgranskning) 
Skriftlig rutin för lagefterlevnad finns, ”1. Lagbevakning och lagefterlevnad” 
(G:\Gemensamt\Rutiner & Instruktioner\Hälsa, miljö och säkerhet). Rutin är 
uppdaterad och aktuell.  

2.1.2 Kontroll av att lagefterlevnadskontroll enligt rutin genomförs. (stickprov) 
Lagefterlevnadskontoll miljö ligger med i verksamhetens årskalender och ska enligt 
denna genomföras i december varje år. Alla verksamhetens nio chefer har 
genomfört lagefterlevnadskontroll för sin verksamhet för 2021. Rapporter återfinns i 
verksamhetens lagbevakningssystem WSP Natlikan. Avvikelser är rapporterade i 
IA-systemet för vidare hantering.  
IA-systemet är ett avvikelsehanteringssystem för miljö och arbetsmiljö. Systemet 
sätter tidplan för när avvikelserna ska vara utredda, åtgärdade samt när uppföljning 
ska ske. Information om ansvar och påminnelser skickas till berörda personer via 
mail.  
 

2.2.1 Kontroll och identifiering av om vilka miljökritiska rutiner som behövs 
har genomförts. (dokumentgranskning)  
Övergripande miljökritiska rutiner är identifierade, identifiering av 
avdelningsspecifika rutiner pågår. Sammanställning i dokumentet ”1. Handlingsplan 
verksamhetssystem” (G:\HR och verksamhetsstöd\Miljö\1. 
Verksamhetsutveckling\3. Verksamhetssystem).                                            

2.2.2 Kontroll av om de identifierade miljökritiska rutinerna finns. 
(dokumentgranskning) 
De flesta övergripande miljökritiska rutiner är klara men några kvarstår att ta fram. 
Sammanställning i dokumentet ”1. Handlingsplan verksamhetssystem” (G:\HR och 
verksamhetsstöd\Miljö\1. Verksamhetsutveckling\3. Verksamhetssystem). Rutiner 
som behövs för miljöcertifiering enligt ISO 14 001 men som i övrigt inte är 
miljökritiska har verksamheten valt att avvakta med. Avdelningsvisa miljökritiska 
rutiner kommer att upprättas löpande under 2023. 

2.3.1 Kontroll av att rutin för miljöutbildning finns. (dokumentgranskning)       
Utkast till rutin för miljöutbildning finns. Skickat för godkännande.                                                          
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2.3.2 Kontroll av att miljöutbildning sker enligt rutin. (dokumentgranskning) 
Utbildningsmaterial behöver upprättas. Miljöutbildning kommer att hållas 
avdelningsvis och utbildningsmaterial tas fram löpande under hösten 2022 och 
våren 2023. 
 

5) Vidtagna åtgärder 
➢ Rutiner för lagbevakning och lagefterlevnad samt miljöutbildning har 

upprättats.  
➢ Miljölagefterlevnadskontroll har genomförts för hela bolaget och kommer 

fortsättningsvis att genomföras årligen.  
➢ Det har kartlagts vilka miljökritiska rutiner och instruktioner som behöver 

upprättas samt tagits fram en handlingsplan för när de styrande dokumenten 
ska vara klara. 

➢ Miljöutbildning planeras att hållas under hösten 2022 och våren 2023. 

6) Förslag till ytterligare förbättringar 
 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Wanja Dunér  
 
VÄSTVATTEN AB 
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Kontrollområde Moment Metod Kontroll-
period 

Ansvarig/ 
Utförare/ 
Utredare 

Till ekonomiavd.  Till 
styrelser 

Inköp & Upphandling 
1. Upphandlingsförfarandet 
Granskning av 
upphandlings- 
förfarandet vid inköp som 
överskrider 
direktupphandlingsgränsen 
(1 200 tkr). 
 
RISK: 

• Lagbrott (LOU/LUF) 
 
Konsekvens: 
Konkurrensverket kan ge 
bolaget en slags böter s.k. 
upphandlings- 
skadeavgift vilket ger 
ekonomiska konsekvenser. 
Bolaget kan även få 
förtroendemässiga 
konsekvenser. 

1.1 Historik 1.1.1 – Kontroll av tre genomförda upphandlingar 
över direktupphandlingsgränsen (1 200 tkr). Var och 
ett av bolagen måste finnas representerade i minst 
en av dem.  
Kontroller som ska göras är: 
Har upphandlingarna genomförts enligt LOU/LUF. 
(stickprov) Kontroll 

utförs under     
okt 2022 - 
feb 2023 

 

Eventuella 
förbättrings

åtgärder 
sker 

under                           
mars – maj 

2023 

Ekonomi-
avdelningen 

27 Feb 
(slutrapport med 
kontrollresultat) 

& 
22 Maj 

(komplettering 
av utförda 
åtgärder i 

slutrapport) 

Sept 

1.2 Planer, 
Dokoumentation 

1.2.1 – Granska avdelningarnas prioriteringsplaner för 

kommande upphandlingar. (dokumentgranskning) 

1.2.2 – Granska avdelningarnas dokumentation över 
pågående och avslutade upphandlingar. 
(dokumentgranskning) 
 

1.3 Chefers kunskap 1.3.1 – Stämma av med berörda nyckelpersoner om 

de är förtrogna med lagar och beslutade interna 

rutiner för upphandling m.m. samt om det finns 

dedikerade resurser. (frågeformulär alt. intervju) 

1.4 Medarbetares  
       kunskap 

1.4.1 – Stämma av med berörda medarbetare om de 

känner till rutiner och ansvar kring 

upphandlingsfrågor.  

(frågeformulär alt. intervju) 



     3 (3) 

 
 

Datum: 2022-06-03 
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  

Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 

 

Kontrollområde Moment        Metod Kontroll-
period 

Ansvarig/ 
Utförare/ 
Utredare 

Till ekonomiavd.  Till 
styrelser 

Arbetsmiljö & Säkerhet 
2. Åtgärder efter skyddsrond 

Kontroll av arbetet med 
skyddsronder. 

RISK: 

• Lagbrott  

• Rutiner och instruktioner 
saknas 

• Brister blir inte åtgärdade 
 

Konsekvens:                    
Personskador, driftsstörningar, 
ekonomiska, förtroendemässiga 

2.1 Rutiner, 
mallar 

2.1.1 – Kontroll av skriftliga rutiner, mallar och 
protokoll m.m för skyddsrond och åtgärder. 
(dokumentgranskning) Kontroll 

utförs under     
okt 2022 - 
feb 2023 

 

Eventuella 
förbättrings

åtgärder 
sker under                           
mars – maj 

2023 

HR & Stöd 

27 Feb 
(slutrapport med 
kontrollresultat) 

& 

22 Maj 
(komplettering 

av utförda 
åtgärder i 

slutrapport) 

Sept 

 

2.2 Protokoll 2.2.1 – Kontroll av skyddsrondsprotokoll från år 2019, 
2020, 2021. 1 stickprov på åtgärdsbehov per avd. 
(stickprov) 

 

2.3 
Kommunika-
tionsvägar 

2.3.1 – Hantering av kommunisering till berörda 
utanför egna avdelningen vid behov av åtgärder 
enligt protokoll då egna avdelningen ej kan åtgärda 
dessa själva. (rutinbeskrivning) 

 

 



Handläggare  Dnr: 2021/101 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
 
 
 
 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 

 

 

Uddevalla Vatten AB 

Delårsrapport 

Januari – Augusti 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 (14) 

  
  

 

Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Verksamhetsbeskrivning 
Uddevalla Vatten AB är huvudman för 

den allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att ta hand om avloppsvatten 

och leverera dricksvatten. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA-

anläggningar i Uddevalla kommun. 

Tillsammans med kommunen beslutar 

bolaget om utbyggnader och VA-taxor. 

Uddevalla Vatten AB har inga 

anställda utan den dagliga driften och 

annan förenlig verksamhet sköts av 

personal i det gemensamt ägda 

bolaget, Västvatten AB, som svarar för 

driften av VA-anläggningar i 

Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 

Uddevalla kommun. 

Ägarförhållande 
Uddevalla Vatten AB är ett helägt 

dotterbolag till Uddevalla kommun 

(212000-1397). Uddevalla Vatten AB 

äger 53 % av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB. 

 

Antal aktier och röster i Uddevalla 

Vatten AB är 10 000 stycken.  

Väsentliga händelser 

under året 

Ekonomi 
VA-verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vatten-

tjänst ska finansieras via motsvarande 

intäkt. Den taxefinansierade verk-

samheten får inte gå med vinst eller 

förlust utan i stället ska eventuella 

överuttag eller underuttag redovisas 

som skuld/fordran till VA-kollektivet. 

Årets prognostiserade överuttag 

uppgår till 1 729 tkr (budget 15 823 

tkr). 

Uddevalla Vatten AB har två VA-fonder 

en som är aktiverad råvattenledning 

Marieberg och VA-fonden 

Kapacitetsökningar i vattennätet som 

uppgår till 42 691 tkr. 

Investeringar under perioden har skett 

för 84 890 tkr och erlagda anlägg-

ningsavgifter uppgår till 13 714 tkr. 

Verksamhet 
Arbete pågår med utökad tillstånds-

ansökan för Skansverket som ska vara 

inne i början av nästa år. Nuvarande 

fas är att skriva handlingen som ska in 

med ansökan. Denna innehåller bland 

annat delarna samrådsredogörelse, 

miljökonsekvensbeskrivning och 

teknisk beskrivning. 

Kommunens skyfallsprojekt pågår med 

projektledare från Västvatten. Projektet 

hanterar skyfallsfrågor i Uddevalla och 

är främst kopplade till Uddevalla 

centrum. 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla Vatten AB 
53%

Uddevalla kommun 
100%
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Naturvårdsverket har gett bidrag för att 

utreda förutsättningarna för en 

fullskaleinstallation av teknik för rening 

av avloppsvatten från läkemedel på 

Skansverket. Projektet startar i augusti 

2022 och ska slutredovisas 31 oktober 

2023. 

Miljörapporterna för 2021 är klara och 

visar på stabila processer under året. 

Livsmedelstillsynen på mikrobiologiska 

säkerhetsbarriärerna som ska rena 

vattnet från bakterier, virus och 

parasiter i råvattnet på Marieberg var 

utan avvikelse. 

Kretsloppskampen är åter igen i full 

gång och genomförs tillsammans med 

Uddevalla Energi AB för Uddevallas 

femteklassare. 

Tillsammans med kommunens 

tillsynsmyndighet för miljöfarlig 

verksamhet har det diskuterats 

uppströmsarbete och oljeavskiljare. 

Det är viktigt att få till ett systematiskt 

uppströmsarbete då det idag enbart 

sker punktinsatser. 

På Marieberg har laddstolpar för elbil 

installerats, taket renoverats och 

installationen av solceller påbörjats. 

Solcellinstallationen beräknas vara klar 

om cirka tre månader.  

Dialog med Trafikverket pågår 

gällande avgiftsskyldiga ytor. Ärendet 

sträcker sig flera år tillbaka. Under 

hösten beräknas ärendet antingen 

vara löst eller gått vidare till domstol. 

Samordning med Trollhättan Energi 

om den gemensamma ledningen från 

Vänern pågår. Stråkval mellan Vänern 

och Trollhättans vattenverk är klart. 

Flertalet leverantörer informerar om 

höjda priser på kemikalier, material, 

entreprenad och el. De höjda priserna 

beror på leveransförseningar och det 

omvärldsläge som råder för tillfället. 

Kammarrätten har fastställt 

Skatteverkets beslut att skatt ska 

erläggas på räntan för de kommunala 

lånen under perioden 2016-2018.
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Mål 2022 
Bolaget har sedan 2022 tre 

övergripande bolagsmål, som i sin tur 

är nedbrutet till aktiviteter i 

verksamheten. 

 

 

Bolagsmålen handlar om att arbeta 

förebyggande och strukturerat med vår 

miljöpåverkan, arbeta förebyggande 

för att skapa god personalhälsa och ha 

en ekonomisk stabilitet. 

 

 

 

Kommentar:  

Bolagsmål 1 

Minska verksamhetens miljö- och 

klimatpåverkan  

Bolaget fokuserar på att under 2022 

genomföra åtgärder som ger 

energieffektivisering. Det innefattar att 

minska energiförbrukningen, andelen 

externt köpt energi, fossila 

bränsleutsläpp samt volymerna av 

tillskottsvatten och inläckage. 

Under året har bland annat värmen 

centralreglerats på Överby 

tryckstegringsstation (TSS) samt att 

luftvärmepumpar på Västgötavägen 30 

har installerats. 

Installation av solceller på Marieberg 

vattenverk (VV) pågår och kommer 

vara på plats under hösten.  
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Bolagsmål 2 

God personalhälsa och en säker 

arbetsmiljö 

Några av de aktiviteter som har 

genomförts under året är att 

medarbetare har utbildats i IA- 

systemet samt att arbetet med 

kompetensförsörjningsplaneringen 

(resursplaneringen) har fortgått. 

Arbetet att få tydligare 

skyddsrondsprotokoll med lösningar 

och åtgärder samt att inga 

åtgärdspunkter får vara äldre än tre år 

är aktiviteter som påbörjats och 

beräknas bli klara under hösten.  

Information om rutiner för 

organisatorisk och systematisk 

arbetsmiljö och årlig 

lagefterlevnadskontroll av arbetsmiljö 

kommer genomföras under hösten. 

Övergripande riskanalyser är snart 

framtagna för alla avdelningar.  

Bolagsmål 3 

Ekonomisk stabilitet 

Under 2022 har vi bland annat börjat 

att ta fram bolagsgemensamma 

standarder för stationer, bevakat 

möjligheter till att söka och har sökt 

bidrag, upphandlat större kluster av 

områden/arbeten samtidigt samt 

utbildat och informerat medarbetarna i 

ekonomi. Felavhjälpande insatser på 

de anläggningar som har flest 

driftavvikelser har gett 

tidseffektiviseringar i verksamheten.  

Under hösten planeras att installera 

vattenmätare på reningsverk som syns 

i det övergripande driftsystemet 

(SCADA), samt installera fler 

flödesmätare för att ringa in läckor 

snabbare.  

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning bedöms 

vara när de två finansiella målen och 

övervägande del av de verksamhets-

mässiga målen är uppfyllda. 

Finansiella mål: 

• För varje enskilt år ska 

kostnaderna täckas av intäkter 

• En hög kassalikviditet 

Verksamhetsmässiga mål: 

• Installera solceller 

• Installera luftvärmepump 

• Modernisera anläggningarna så 

att de blir automatiserade och 

uppkopplade 

• Byt till miljövänligare fordon 

• Läcksökning, fjärravlästa 

vattenmätare, flödesmätning 

• Driftåtgärder 

Bolaget har en god ekonomisk 

hushållning vid delåret men bedöms 

inte uppfylla det här på helåret då 

kassalikviditeten mest troligt kommer 

hamna under 100 %. 
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Ekonomi 

Resultaträkning 
En resultaträkning visar en sammansättning av bolagets kostnader och intäkter under 

ett år. 

Resultaträkning                 

(tkr) Utfall 
202208 

Budget 
202208 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Utfall 
202108 

Intäkter 
     

Nettoomsättning 96 018 96 267 144 400 145 297 93 123 

Övriga rörelseintäkter 3 179 2 749 4 124 4 185 2 913 

Summa intäkter 99 197 99 016 148 524 149 482 96 036  
     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -5 099 -4 491 -6 737 -8 086 -4 137 

Entreprenad -4 296 -5 400 -8 100 -8 444 -4 320 

Elkostnader -8 319 -5 233 -7 850 -14 053 -5 391 

Övriga externa kostnader -12 760 -11 814 -17 722 -22 740 -10 361 

Köp tjänst VVAB -30 528 -31 236 -46 854 -46 372 -28 638 

Styrelsekostnader -341 -375 -562 -567 -305 

Avskrivningar -20 994 -22 177 -33 265 -33 094 -20 095 

Summa kostnader -82 337 -80 726 -121 090 -133 356 -73 247  
     

Rörelseresultat 16 860 18 290 27 434 16 126 22 789 

      

Ränteintäkter 4 20 30 10 76 

Räntekostnader -10 157 -7 750 -11 625 -14 391 -5 394 

Summa finansiella 
poster 

-10 153 -7 730 -11 595 -14 381 -5 318 

      

Årets skatt -10 -11 -16 -16 0 

      

Periodens resultat 6 697 10 549 15 823 1 729 17 471 
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Sammanställning av avdelningarnas resultat och årsprognos 
Intäkter Utfall 

202208 
Budget 
202208 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Projekt och Utveckling & 
Utredning 

-6 042 -5 841 -8 763 -9 275 

Drift -72 672 -71 615 -107 422 -118 891 

Styrning, ledning och adm. 85 411 88 005 132 008 129 895 

Totalt Uddevalla Vatten AB 6 697 10 549 15 823 1 729 

Kommentar/Analys 

Uddevalla Vatten AB 
Uddevalla Vatten AB redovisar för 

perioden ett överuttag på 6 697 tkr 

(budgeterat överuttag 10 549 tkr).  

Årets överuttag prognostiseras att bli 

1 729 tkr (budgeterat överuttag 

15 823 tkr). 

Avvikelsen beror bland annat på 

omvärldsläget som ger höga elpriser 

och högre kemikalie- och 

analyskostnader.  

Avvikelsen beror också på ett flertal 

kostnader av engångskaraktär så som 

utredningar kring kapaciteten på 

Marieberg, rensning av Risån, 

omprövning av vattendomen för Öresjö 

och att bolaget har en ökad beskattning 

för åren 2016–2018 för upplåning via 

kommunen 

Överuttaget avsätts i VA-fond att 

användas till VA-fond 

Kapacitetsökningar i vattennätet. 

Uddevalla Vatten AB innefattar 

nedan verksamheter 

 
Projekt och Utveckling & Utredning 
Projekt och Utveckling & Utredning 

hanterar projekteringar och utredningar 

kring exploateringar, saneringar och 

reinvesteringar med mera. 

Under perioden redovisas en negativ 

avvikelse mot budget på 201 tkr och på 

helårsbasis prognostiseras en negativ 

avvikelse på 512 tkr. Avvikelsen beror 

på utredningar på asfalt- och centrum-

gator som kommer i och med att 

kommunens planer utökas och ändras 

under året.  

Drift 
Dricksvatten, Reningsverk, Ledningsnät 

och El & Automation hanterar den 

dagliga driften inom Uddevalla Vatten 

AB.  

Under perioden redovisas en negativ 

avvikelse mot budget på 1 057 tkr och 

på helårsbasis prognostiseras en 

negativ avvikelse på 11 469 tkr.  

Avvikelsen beror bland annat på högre 

elpriser, ökade kemikalie- och 

analyskostnader. Bolaget har även haft 

engångskostnader i form av åtgärder 

efter säkerhetsgenomgång av våra verk 

och stationer, utredningar kring Risån, 

kapacitetsutredning på Marieberg, 

kolfilterrenovering samt arbete med nytt 

tillstånd Skansverket och att ompröva 

vattendom Öresjö. 

Styrning, Ledning och 
Administration 
Styrning, ledning och administration 

innefattar styrelse, VD samt 

administration i form av HR, Kund & 

Kommunikation, Ekonomi och Finans. 
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Under perioden redovisas en negativ 

avvikelse mot budget på 2 594 tkr och 

på helårsbasis prognostiseras en 

negativ avvikelse på 2 113 tkr.  

Avvikelsen beror på att bolaget har 

förlorat en tvist i Kammarrätten med 

Skatteverket. Skatteverket anser och 

har fått rätt att bolaget ska beskattas för 

upplåningen som skedde via 

kommunen under åren 2016–2018. De 

högre brukningsintäkter och lägre 

ränteantaganden (prognos 1,2 % mot 

budget på 1,5 %) har inte kunnat 

matcha den extra beskattningen från 

Skatteverket.  
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Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Balansräkning 
En balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår 

hur bolaget använt respektive anskaffat sitt kapital. 

Balansräkning        

(tkr) Utfall  
2022-08-31 

Utfall  
2021-12-31    

Tillgångar 
  

Immateriella 
anläggningstillgångar 

  

Programvarulicenser 0 0 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 

   

Anläggningstillgångar   

VA-anläggningar 1 066 382 975 643 

Mark 9 105 105 

Maskiner o tekniska anläggningar 52 782 52 007 

Inventarier 2 402 2 444 

Pågående investeringar 184 044 205 902 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

1 314 715 1 236 101 

   

Finansiella 
anläggningstillgångar 

  

Andelar I koncernföretag 1 325 1 325 

Uppskjuten skattefordran 0 0 

Summa Finansiella 
anläggningstillgångar 

1 325 1 325 

   

Totalt anläggningstillgångar 1 316 040 1 237 426 

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 256 28 870 

Aktuell skattefordran 0 4 952 

Fordringar hos Uddevalla 
kommun 

3 809 7 540 

Fordringar hos koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 

985 3 659 

Underuttag VA-kollektivet 0 0 

Övriga fordringar 4 285 12 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

16 919 430 

Summa omsättningstillgångar 26 254 45 463 

   

Summa tillgångar 1 342 294 1 282 889 
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Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Balansräkning     

(tkr) Utfall  
2022-08-31 

Utfall  
2021-12-31 

   

Eget kapital och skulder   

Eget Kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 10 000 10 000 

 10 000 10 000 

Fritt eget kapital   

Årets resultat 0 0 

 0 0 

   

Summa eget kapital 10 000 10 000 

   

Avsättningar   

Övriga avsättningar 0 392 

 0 392 

Långfristiga skulder   

Lån av kommunen 783 944 719 495 

Förutbetalda intäkter från 
anslutningsavgifter 

401 062 392 474 

VA-fond 123 725 124 678 

Summa långfristiga skulder 1 308 731 1 236 647 

   

Kortfristiga skulder   

Överuttag VA-kollektivet 6 697 0 

Leverantörsskulder 10 314 13 863 

Kortfristig skuld Uddevalla 
kommun 

38 3 515 

Kortfristig skuld koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 

1 302 1 138 

Kortfristiga skulder VVAB 2 940 4 631 

Aktuell skatteskuld 58 59 

Övriga skulder 61 6 472 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

2 153 6 172 

Summa kortfristiga skulder 23 563 35 850 

   

Totala kortfristiga och 
långfristiga skulder 

1 332 294 1 272 889 

   

Summa eget kapital och 
skulder 

1 342 294 1 282 889 
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Investeringar 
(Tkr) Utfall Jan-

Augusti 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Reinvesteringar och kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

57 078 143 3051 130 050 

Varav Kapacitetssäkring vattennätet, delvis 
finansierad via VA-fond 

14 732 27 9972 28 200 

Omvandlingsområden 21 607 31 061 44 600 

Exploateringsområden 6 205 19 317 22 600 

Bruttoinvesteringar 84 890 193 683 197 250 

    

Fakturerade anläggningsavgifter -13 714 -39 270 -45 380 

    

Totalt 71 176 154 413 151 870 

 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital, 10 000 tkr (Uddevalla Vatten AB Budget 

2022 samt plan 2023-2024) 

Upparbetat 
(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar    

10119 Lindåsvägen 261 10 500 2024-2025 

20014 Åh reservoar 25 318 26 000 -2023 

20029 Hässleröd överföringsledning 22 567 24 500 -2022 

20042 Timanstorpet reservoar 25 518 27 000 -2022 

20045 Brattås reservoar 8 047 21 000 2022-2024 

20046 Simmersröd reservoar 232 12 500 2023-2025 

20050 Överföringsledning Torp-Ekholma 
(VA-plan) 

1 944 36 000 2022-2023 

20055/20057 Vänernledningen* 5 903 (600 000) 2021- 

80160 Skansberget säkring berg 237 11 500 2024-2026 

80171 Skansverket betongsäkring bassäng 0 14 000 2022-2026 

Omvandlingsområden    

31002 Buslätt 18 718 22 800 -2022 

31012 Råssbyn 16 918 21 200 -2022 

32101 Södra Munkeby 0 26 500 2022-2024 

35046 Barrskogsvägen GA 377 28 800 2022-2023 

Exploateringsområden    

-  - - 

*Beslut om projektering av projektet, slutgiltigt beslut antas efter att projekteringen är slutförd.

 

1 Avvikelsen består till största del av nytillkomna projekt som avser omläggning av befintligt 
ledningsnät. 
2 VA-fonden uppgår idag till 43 Mkr vilket innebär att en del av Kapacitetssäkringsprojekten 
inte blir finansierade via VA-fonden.  
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Kommentar/Analys 

Investeringar har under perioden skett 

med 84 890 tkr (budget 131 500 tkr) 

och erlagda anläggningsavgifter uppgår 

till 13 714 tkr (budget 30 253 tkr). 

Årets investeringar prognostiseras till 

193 683 tkr (budget 197 250 tkr) och 

erlagda anläggningsavgifter 

prognostiseras till 39 270 tkr (budget 

45 380 tkr).  

Reinvesteringar samt kapacitets-och 

säkerhetshöjande åtgärder 

Reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, 

vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

åtgärder säkerställer leverans men kan 

även utgöra förutsättningar för 

omvandlings- och/eller 

exploateringsprojekt. 

Mindre ledningsarbeten:  

Omläggning av ledningar av mindre 

omfattning pågår löpande. 

Uddevalla centrum:  

Hultmans gränd (projektering), 

Kålgårdsbergsgatan 

(ledningsomläggning etapp 1 klar), 

Trädgårdsgatan (omläggning pågår), 

Torggatan (omläggning pågår).  

Norra delen av Uddevalla centrum: 

Norra Drottninggatan, Norrtullsgatan, 

Bartilsgatan och Kyrkogårdsgatan 

(projektering) 

Bastionsgatan:  

Saknar dagvattenledning, projektering 

pågår. 

Ramneröd:  

Klar – asfaltplan. 

Kantarell- och Musseronstigen: klar – 

del av asfaltplan. 

Nordostpassagen:  

Byggnation pågår – asfaltplan. 

Krokusvägen:  

Byggstart hösten – asfaltplan. 

Skarsjövägen:  

Etapp 2 – dåligt tryck i vattennätet. 

Strandskyddsdispens gör att arbetet 

flyttas till 2023.  

Rimnersgatan:  

Ombyggnation av gamla ledningar 

under hösten i samband med nya 

serviser till ombyggda Rimnersvallen. 

Tureborgsvägen:  

Byggnation pågår –asfaltplan. 

Packhusgatan:  

Samordna med fjärrvärme – byggstart 

hösten. 

Kapacitetssäkring vattennätet:  

Timanstorpets reservoar driftsatt.  

Åh reservoar färdigbyggd. 

Ombyggnation Brattås – markarbete 

pågår och omläggning av ledningar till 

reservoaren. 

Simmersröd projekteras. 

Ändrade förutsättning bl.a. avseende 

markförhållande och de ökningar som 

har blivit för främst materialet visar på 

en slutkostnad på 107 mnkr mot 

ursprungliga 59 mnkr enligt Budget 

2019, vilket även var målet med VA-

fonden. VA-fonden uppgår per 2021-12-

31 till 43 mnkr och kommer därmed 

bara täcka delar av de nya 

kapitalkostnaderna.   
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Hässleröd överföringsledning:  

Nya överföringsledningar har 

färdigställts under 2021. Flytt av gamla 

vattenverket återstår. 

Vänernledning:  

Gemensam upphandling med 

Trollhättan klar för ledning mellan 

Vänern och Trollhättan. 

Stråkvalsdiskussioner med Vänersborg 

pågår för sträckan Trollhättan till 

Uddevalla. 

Dämme Köperöd:  

Besiktning klar, dämme behöver 

renoveras. En etapp utförd och en 

startar under hösten. 

Marieberg VV:  

Byte av tak samt installation av 

solcellsanläggning. Byte kalkberedning.  

Tryckstegringsstationer:  

Renovering och ombyggnad av Lillesjö, 

Tureborg och Kapelle. Ombyggnad av 

Lillesjö startar under hösten 2022. 

Tureborg är försenad pga. kommunens 

arbete, färdigställs under våren 2023. 

Kapelle kommer att utföras under 2023. 

Skansverket ARV: 

Renovering av andra rötkammare pågår 

fortfarande. Arbete är påbörjat för 

upphandling av säkring av betong i 

bassänger och renovering av 

ytbeläggning i undertunnel. Sandtvätten 

är utbytt. 

Kyrkbyn ARV:  

Renovering av hela verket kommer 

göras med start 2023. 

Omvandlingsområden: 
VA-utbyggnad enligt kommunal VA-

utbyggnadsplan eller som påkallats 

efter länsstyrelsens beslut alternativt 

definierats i samband med tillsyns-

myndighetens inventeringar 

Saneringarna längs med 

Fräknestranden fortskrider. Arbete har 

avslutats i området Råssbyn. Arbete 

pågår i området Buslätt. 

Torp-Kristevik öf-ledning:  

Nästa del av VA-utbyggnadsplanen har 

påbörjats med stråkvalsanalyser för 

överföringsledningar. Nu pågår 

projektering och markförhandlingar för 

sträckan Torp till Lane-Sund. 

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. 

Furuhall E5 – byggstart hösten, 

Rävsdal och Rimnersbadet klar.  

Ledningsarbete är klart på Hälle 

förskola – tryckstegringsstation byggs 

under hösten. 

Anläggningsavgifter 
När en fastighet ansluts till den 

allmänna VA-anläggningen erläggs 

anläggningsavgift. Detta sker normalt 

då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifter har inkommit från 

Råssbyn, Rävsdal, Hälle förskola samt 

diverse ströfastigheter. 

Finansiering 
Uddevalla Vatten AB finansieras i 

huvudsak via Uddevalla kommuns 

internbank som i sin tur lånar upp 

kapital i enlighet med sin finanspolicy.  

Bolaget betalar en ränta som motsvarar 

genomsnittet av internbankens upp-

låningskostnad inklusive räntesäkrings-

kostnader jämte en individuell marginal 

som för Uddevalla Vatten AB är 0,03 %. 
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Delårsrapport Januari – Augusti 2022 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

Utnyttjat belopp vid delåret är 

783 944 tkr och prognostiserad 

låneskuld för året är 868 000 tkr 

(budget/borgen 791 872 tkr). En 

utökning av checkkrediten har beviljats 

av Uddevalla kommun till totalt 868 000 

tkr för att hantera denna ökning. 

Den vägda snitträntan per 2022-08-31 

är 1,08 % (budget 1,5 %). 



  Dnr: 2022/118 
Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
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Budget 2023 samt plan 2024–2025 

Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Uddevalla Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera 

vatten av god kvalitet samt rena 

avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.   

Bolaget utför de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA 

anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram 

underlag till VA-taxor och ABVA vilka 

kommunen sedan tar beslut om. Bolaget 

har inga anställda utan den dagliga driften 

och annan förenlig verksamhet sköts av 

personal anställda i det gemensamma 

bolaget Västvatten AB som svarar för driften 

av VA-anläggningarna i Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Uddevalla kommun kännetecknas av en 

gles samhällsstruktur. Även de större 

tätorterna har små kärnor med omgivande 

glesbebyggelse. Landsbygden och kustnära 

områden lockar med attraktivt boende vilket 

förstärker den glesa strukturen. Topografin 

är tydligt kuperad och lerdalgångar växlar 

med berg i dagen. I kustnära områden blir 

inslaget av berg mer tydligt. 

Bebyggelsestruktur och topografi förstärker 

varandra och gör VA-systemet utbrett med 

långa ledningar, många pump- och 

tryckstegringsstationer och behov av 

reservoarer.  

Den huvudsakliga vattenförsörjningen 

kommer från en större ytvattentäkt men det 

finns också ett antal mindre vattenverk i 

kommunen. Avloppsreningen byggs upp av 

ett stort verk och flera mindre. 

Ägarförhållande 
Uddevalla Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Uddevalla kommun (212000–1397). 

Uddevalla Vatten AB äger 53 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB och 

upprättar koncernredovisning.

 

Antalet aktier och röster i Uddevalla Vatten 

AB är 10 000 stycken. 

Styrelse 
Uddevalla Vatten AB:s styrelse består av 

sju ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget följer de regler och krav som ställs 

av ett flertal myndigheter och 

organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för verksamheten är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 

• Ägardirektiv 

• Bolagsordning 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla Vatten 
AB 53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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Uddevalla Vatten AB 556901–9655 

• Miljöbalken 

• Havs- och Vattenmyndigheten 

• Kemikalieinspektionen 

• Livsmedelsverket 

• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

• Naturvårdsverket 

• Boverket  

• Länsstyrelsen 

• MSB 

• Riksdag 

• Socialstyrelsen 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• SWEDAC 

• WHO 

• Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens- och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför allt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 

utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan är under ständig förbättring.  

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för 

att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2023               8,5 % 

Ökning anläggningstaxa 2023          15,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och 

kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt 

behöver se över de kompetenser vi behöver 

ha inom bolaget.  

Omvärlden har en stor påverkan på vilka 

kostnader som kommer vara framåt. Just nu 

på grund av leveransförseningar efter 

pandemin och det nuvarande kriget i 

Ukraina så syns tydliga prisökningar när det 

gäller material, entreprenad, kemikalier 

samt höga elpriser.  

Det finns idag en ökad nationell 

medvetenhet inför hot som vår och andra 

samhällsviktiga verksamheter kan stå inför. 

Detta leder till delvis förändrade 

kompetensbehov och krav kring säkerhet. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs bolagets Affärsplan Dnr. 

VVAB 2017/276. 
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Svenskt vattens kommentarer till 

2022 års taxestatistik1 
”Taxornas nivå och utformning är en rejäl 

framtidsutmaning.” 

För att klara investeringsbehovet de 

närmaste 20 åren så behövs en ökning 

årligen på fyra procent plus inflation. Dock 

har ökningen under de senaste åren varit 

lägre vilket innebär att de kommande 

ökningarna behöver vara högre för att ta 

igen det gap som har uppstått. 

Medelvärdesökningen i Sverige för 

brukningsavgiften gällande ett typhus A år 

2022 är på 3,9 procent. Anläggningsavgiften 

för ett Typhus A ökade i genomsnitt i 

Sverige med 3,7 procent vilket är i 

underkant med Svenskt vattens bedömning 

av vad som är långsiktigt nödvändigt. 

Ökningarna av taxan behövs för att förnya 

ledningsnäten och de åldrande 

anläggningar, bygga ut VA till de områden 

som behöver kommunalt vatten och avlopp, 

klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 

framtidens krav på vatten. 

Taxorna varierar mycket i landet och det 

beror på flera olika parametrar bland annat: 

• Anslutningsgrad – fler kunder ger 

ett större intäktsunderlag och fler 

som delar på nödvändiga kostnader. 

• Tillväxt – en positiv 

samhällsutveckling inom kommunen 

ger stärkta kommunala 

organisationer som gynnar VA. 

• Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse 

ger kortare ledningsdragningar och 

ofta färre anläggningar. 

• Klimat, geografi, vatten, miljö – 

förutsättningarna påverkar hur 

 

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2022 års 

taxestatistik, juni 2022 

avancerade och kostsamma VA-

system som behövs. 

• Historisk VA-ekonomi – redan 

avskrivna anläggningar, höga lån 

och statsbidragsfinansiering på 

1900-talet. 

• Samverkan – via personal, 

gemensamma verk, system. 

2. Finansiering 
Låneportföljen för Uddevalla Vatten AB 

hanteras via Internbanken via Uddevalla 

kommunkoncern och består av en utnyttjad 

checkkredit (796 000 tkr). 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 796 000 tkr2 

För 2023 prognostiseras följande: 

Låneavgift 0,03 % 

Ränta 1,5 % 

De likvidmässiga utbetalningarna varierar 

från månad till månad och för att ha 

täckning för 2023 års kommande 

utbetalningar behövs borgensåtagandet 

ökas upp till 1 055 000 tkr. 

Borgensåtagandet uppdateras årligen via 

Bilaga A till Uddevalla kommuns 

finanspolicy. 

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre 

nyupplåning. Effekten blir att bolagets 

soliditet sänks samt att bolaget blir ränte-

känsligt. Det innebär att utrymmet för den 

löpande driften minskas eller att 

brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig 

åtgärd är även ett tillskott från kommunen. 

 

 

2 Under 2022 utökades checkkrediten i augusti till 

868 000 tkr för att klara årets likvidbehov. 
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Likvida medel 2023-01-01 -867 368 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -244 333 tkr 

        övriga utbetalningar -183 032 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +214 475 tkr 

        anläggningsavgifter +32 500 tkr 

Årets kassaflöde 2023 - 180 390 tkr 

Likvida medel 2023-12-31 - 1 047 758 tkr
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3. Investeringsbudget 
Huvudmannens uppdrag baserar sig på den 

kommunala VA-planeringen som ska ge en 

heltäckande och långsiktig planering samt 

beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i 

hela kommunen, både inom och utanför 

kommunalt verksamhetsområde. Med VA-

försörjning menas dricksvattenförsörjning, 

spillvattenbortledning samt 

dagvattenhantering.  

Den kommunala VA-

planeringens uppbyggnad 

följer Naturvårdsverkets 

vägledning för kommunal 

VA-planering.  

Uddevalla kommun har 

2015-12-09 antagit Vatten- 

och avloppsstrategi för 

Uddevalla kommun. Den 

innehåller ett antal 

ställningstaganden med 

syfte att nå en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt 

hållbar VA-försörjning. 

 

I steg 3 ska ett antal 

handlingsplaner tas fram 

och här blir övergången från 

kommunens ansvar 

(Uddevalla kommun) till 

huvudmannens uppdrag 

(Uddevalla Vatten AB) tydligt 

genom punkterna: 

• Befintliga detaljplaner 

• VA-utbyggnadsplan (kommunen är 

beställare och huvudmannen 

utförare). 

Antagen i KS 2019-02-27. 

• Förnyelseplan allmänt VA. 

Fastställd av Uddevalla Vattens 

styrelse 2020-10-22. 

Översatt till huvudmannens verksamhet 

utmynnar detta i en driftbudget och en 

investeringsbudget.  

 

 

 

 

  

VA-anläggningar 2021 

Vattenverk 4 
(fg år 5, Hässleröd 

avvecklad) 

Reservoarer 18 
(fg år 17, Timanstorpet 

tillkommit) 

Tryckstegrings-
stationer 

37 
(fg år 33) 

  

Avlopps-
reningsverk 

5 
(fg år 5) 

Pumpstationer 132 
(fg år 128) 

  

Ledningsnät 954 km 
(fg år 939 km) 

VA-verksamheten ska vara 

långsiktigt hållbar vilket innebär 

att säkerställa sitt uppdrag såväl 

nu som i framtiden. 
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Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar av större betydelse för verksamheten eller kommunen. 

 

Investeringar av strategisk betydelse4 Total 
utgift (tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

20045 Brattås reservoar 37 800 2022–2024 

20046 Simmersröd reservoar 19 345 2023–2025 

20050/20053 
Torp-Sundsandvik överföringsledning  
(kommunens VA-utbyggnadsplan) 

67 600 2022–2025 

20055/20057 Vänernledning5 707 000 2021– 

5xxxx Marieberg vattenverk reservoar 39 000 2025–2026 

80243 Skansverket utökat tillstånd 25 000 2023–2025 

Omvandlingsområden   

31002 VA-utbyggnadsplan Fräknestranden, Buslätt 25 500 -2023 

32100 VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27, Holma 9 500 2023 

32101 
VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27, Södra 
Munkeby 

26 500 2023–2024 

32102 
VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27, Åsen-
Knarrnäs 

10 500 2024 

32103 VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27, Kristevik 28 000 2024–2025 

32104 VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27, Skaveröd 43 000 2031 

Exploateringsområden   

- - - - 

 

3 Pga. kostnadsökningar blir endast delar av Kapacitetssäkring Dricksvatten finansierat via VA-fond.  
4 Beskrivning av respektive investering återfinns i den löpande texten. 
5 Endast beslut om projektering av projektet, slutgiltigt beslut antas efter att projekteringen är slutförd.   

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

143 305 178 363 138 365 221 535 

varav kapacitetssäkring Dricksvatten, fond 27 997 31 4833 7 000 500 

Omvandlingsområden 31 061 31 800 76 800 9 500 

Exploateringsområden 19 317 30 000 30 000 30 000 

Bruttoinvesteringar 193 683 240 163 245 165 261 035 

      

Fakturerade anläggningsavgifter -39 270 -32 500 -61 800 -40 880 

      

Nettoinvesteringar 154 413 207 663 183 365 220 155 
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Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2023–2025 investeras cirka 

45 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på  

130 år. 

Perioden innehåller flera omläggningar av 

ledningar i centrala Uddevalla. Planeringen 

för detta följer centrumarbetet där flera gator 

byggs om. De flesta övriga omläggningarna 

följer kommunens asfaltsplan. Arbetena 

minskar mängden ovidkommande vatten till 

reningsverket och risken för källar-

översvämningar samt risken för akuta 

vattenläckor. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Under perioden 2023–2025 investeras 

knappt 288 000 tkr. 

Kapacitetssäkring vattennätet:   

Brattås reservoar. Ombyggnation Brattås    

– markarbete pågår och omläggning av 

ledningar till reservoaren. 

Timansvägens reservoar driftsatt. 

Simmersröd reservoar: Behov av 

renovering. Renoveras efter att Åh 

reservoar tagits i bruk. 

Åh reservoar. Färdigbyggd. 

Timanstorpets reservoar. Driftsatt.  

Ändrade förutsättning bl.a. avseende 

markförhållande och de ökningar som har 

blivit för främst materialet visar på en 

slutkostnad på 107 mnkr mot ursprungliga 

59,1 mnkr enligt Budget 2019, vilket även 

var målet med VA-fonden. VA-fonden 

uppgår per 2021-12-31 till 43 mnkr och 

kommer därmed bara täcka delar av de nya 

kapitalkostnaderna.   

Överföringsledning Torp-Sundsandsvik: 

Kommunens VA-utbyggnadsplan medför att 

en överföringsledning för vatten och 

spillvatten från Torp behöver utföras. 

Vänernledning: Sker i samförläggning med 

Trollhättan Energi. Projektering har startat 

och slutgiltigt beslut antas efter att 

projekteringen är klar. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även 

tryckstegringsstationer som ser till att 

vattnet kan levereras med rätt tryck till 

kunden. 

Under perioden 2023–2025 investeras 

knappt 33 400 tkr fördelat på verk och yttre 

anläggningar. 

Marieberg VV reservoar: Behov av 

renovering. 

Avlopp 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 
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Under perioden 2023–2025 investeras drygt 

81 700 tkr fördelat på verk och yttre 

anläggningar. 

Skansverket berg: Bergsbesiktning och 

bergssäkring. Takten behöver öka för att 

följa underhållsbehovet. 

Skansverket bassänger: Betongsäkring av 

bassänger pga. ålder och slitage.  

Skansverket utökat tillstånd: Görs för att 

hantera den prognostiserade 

befolkningsökningen i Uddevalla kommun. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter Läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare i 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av Länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

VA-utbyggnadsplan Fräknestranden: 

Sista området, Buslätt, beräknas vara klart 

2023. Nya vatten- och spillvattenledningar 

till befintliga fastigheter enligt tidigare gjord 

miljöinventering. Utbyggnad längs med 

Fräknestranden sker via partnering. 

VA-utbyggnadsplan: Antagen i KS 2019-

02-27. Områdena Holma, Södra Munkeby, 

Åsen-Knarrnäs, Kristevik och Skaveröd har 

behov av allmän VA-försörjning. 

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall 

kommunen kan styra exploateringen ska 

detta ske i linje med 

samhällsbyggnadsstrategin och, i första 

hand, att utbyggnad ska ske där 

infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin.  

Allmänt: Områden vars planer har 

beslutats de senaste åren såsom t.ex. 

Västerby och Hässleröd. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifterna ska motsvara 

fastighetens andel av kostnaden för att 

ordna VA-anläggningen. 

De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en femårsperiod, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är  

t.ex. överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är + 15 % 

för 2023, vilket följer genomsnittet på 15 

index gällande drivmedel, 

anläggningsarbeten och material. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 

Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar 

vilket innebär att säkerställa sitt uppdrag 

såväl nu som i framtiden.  
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Investeringar genererar ett omedelbart 

kapitalbehov men också en flerårig 

driftkostnad. 

Nya avskrivningskostnader (exkluderat 

ränta) under perioden 2023–2025 beräknas 

till 17 869 tkr. 

Likvida medel till investeringarna under 

perioden 2023–2025 kommer från 

anläggningsavgifter 18%, befintliga 

avskrivningar 13% och nya lån 69%. 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 

fördelat per vattentjänst ska finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor. 

Uddevalla Vatten AB har inget överuttag 

eller underuttag gentemot kollektivet. Skulle 

ett sådant uppstå ska det återställas inom 

tre år enligt lag.   

Uddevalla Vatten AB har aktiverat VA-

fonden råvattenledning Marieberg och börjat 

fondera i VA-fonden Kapacitetsökningar i 

vattennätet. Tanken är att nya överuttag ska 

fonderas i samma fond. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 136 186 128 493 135 139 148 390 157 339 

Ökning brukningsintäkter - 6 437 12 554 8 140 8 630 

Upplösning VA-fond 1 429 1 628 1 429 2 269 3 109 

Anläggningsintäkter 7 682 7 842 8 406 9 129 9 970 

Slamintäkt 3 965 3 964 3 739 3 925 4 122 

Övriga rörelseintäkter 220 160 180 180 180 

Summa intäkter 149 482 148 524 161 447 172 033 183 350  
     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -8 086 -6 737 -6 623 -6 688 -6 774 

Entreprenad -8 444 -8 100 -8 295 -8 392 -8 501 

Elkostnader -14 053 -7 850 -12 726 -12 959 -13 264 

Övriga externa kostnader -22 740 -17 722 -21 038 -20 587 -20 208 

Köp tjänst VVAB -46 372 -46 854 -49 875 -50 617 -53 115 

Styrelsekostnader -567 -562 -636 -655 -674 

Avskrivningar -33 094 -33 265 -37 095 -41 129 -46 565 

Summa kostnader -133 356 -121 090 -136 288 -141 027 -149 101  
     

Rörelseresultat 16 126 27 434 25 159 31 006 34 249 

      

Ränteintäkter 10 30 30 30 30 

Räntekostnader -14 391 -11 625 -14 245 -20 971 -27 900 

Summa finansiella 
poster 

-14 381 -11 595 -14 215 -20 941 -27 870 

      

Årets skatt -16 -16 -16 -16 -16 

      

Periodens resultat 1 729 15 823 10 928 10 049 6 363 
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Övergripande förändringar i 

budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

 

En stor del av ökningen av bruknings-

intäkter beror på ökade 

omvärldskostnader och kapital-

kostnader, dels för att öka 

förnyelsetakten på ledningsnätet, dels 

för att följa kommunens asfaltsplaner. 

För 2023 beror förändringen på 

följande kostnader. 

Kostnad % 

Kostnadsökningar pga. 
omvärlden 

4,9 % 

Kapitalkostnader 4,4 % 

Bolagsgemensamma 
kostnader från Västvatten 
AB 

2,0 % 

Löneökningar 0,9 % 

Resurser och förändrad 
tidskrivning 

0,1 % 

Övrigt (nytt kollektivavtal, 
avskrivningar osv.) 

1,0 % 

Övrigt (brukning- och 

anläggningsavgifter, 
avsättning VA-fond) 

-2,8 % 

Totalt 8,5 % 

  

1 % ökning är ca: 1 480 tkr 

Taxeökning vad gör det per månad 

i pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 8,5 % 

för Typhus A ger en ökning på  

71 kr/månad 2023. 5,2 % 2024 och 

2025 ger en ökning 48 kr/månad och 

49 kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 8,5 % 

för Typhus B ger en ökning på 40 

kr/månad 2023. 5,2 % 2024 och 2025 

ger en ökning på 27 kr/månad och  

28 kr/månad.  

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 

tillfället och vid ny information finns 

alltid risken för ökade- alternativt 

minskade taxor. 

Omvärlden har en stor påverkan på 

vilka kostnader som kommer vara 

framåt. Just nu på grund av 

leveransförseningar efter pandemin 

och det nuvarande kriget i Ukraina så 

syns tydliga prisökningar när det gäller 

material, entreprenad, kemikalier samt 

höga elpriser.  

I Uddevalla Vatten AB är inte höjd 

tagen för nya miljökrav angående 

avloppsreningen, att Skatteverket skall 

vinna tvisten med Uddevalla Vatten AB 

och om man väljer att förändra 

taxekonstruktionen då ett nytt 

basförslag är framtaget av 

branschorganisationen Svenskt 

Vatten. 

Långsiktighet och 

effektiviseringar 
Uddevalla Vatten AB strävar ständigt 

efter att göra det bästa för 

verksamheten, både på kort- och 

lång sikt.  

En genomlysning har gjorts av 

verksamheten och flera viktiga beslut 

har tagits för att Uddevalla Vatten AB 

ska ha ett bra utgångsläge.  

Förändring 
mellan åren 

2023 2024 2025 

% förändring 8,5 % 5,2 % 5,2 % 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2022 2023 2024 2025 

Ökning taxa 5,0% 8,5% 5,2% 5,2% 

Typhus A 835 906 954 1 003 

Typhus B 478 518 545 573 
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Uddevalla kommun har färdigställt VA-

utbyggnadsplanen och 

vattenförsörjningsplanen vilket gett oss 

en möjlighet att arbeta i ett längre 

perspektiv med en bra säkerhet. Med 

dessa förutsättningar och vårt eget 

arbete med bland annat förnyelseplan 

och statusbedömningar av våra 

anläggningar med mera så har det 

mynnat ut i flera strategiskt viktiga 

beslut för Uddevalla Vatten AB.  

• En förnyelsetakt av ledningsnät 

på 100 år. 

• En ledning från Vänern för att 

ha tillräckligt med vatten för 

framtiden.  

• En långsiktig ekonomisk plan 

med fokus på vilka kostnader 

som är på gång och hur vi ska 

få en stabil taxeutveckling. 

• En fastighet har köpts in för att 

minska lantmäterikostnaderna. 

Förbättringsgruppen, en tvärfunktionell 

arbetsgrupp som rapporterar till 

ledningsgruppen, arbetar med de 

förbättringsförslag som kommer in från 

medarbetarna för att förbättra och 

effektivisera vår verksamhet. 

Under 2022 så har det arbetats med 

att få styrning av uppvärmning på yttre 

stationer så att den blir PLC-styrd. Är 

nu inarbetad i pumpstations-

standarden. 

Intäkter 
Budget 2023 är lagd med ett överuttag 

alltså att intäkterna är högre än de 

kostnader som finns inom Uddevalla 

Vatten AB för att hantera vatten och 

avlopp i kommunen. Detta överuttag 

läggs för att avsätta medel till VA-fond 

”kapacitetsökningar i vattennätet”. 

Brukningsintäkter 

Brukningsintäkterna är budgeterat att 

öka med 8,5 % 2023 och med 5,2 % 

under resterande planperiod.  

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i 

driftbudgeten av periodiserad 

anläggningsintäkt som delas upp på 

projektets livslängd.  

Intäkterna från anläggningsavgifter 

(kommer från exploatering- och 

omvandlingsområden) är till stor del 

osäkra, då dessa är beroende av när 

ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan 

faktureras. 

Slam 

Reningsverket Skansverket tar emot 

slam från enskilda avlopp. 

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter är inkasso-

avgifter och hyresintäkter för 

antennplatser budgeterade. 

Antennplatsintäkterna kommer minska 

framåt i och med att dessa avvecklas. 

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att 

laga läckor och utbyte av mindre delar 

på verken. 

Flertalet prisökningar har skett under 

2022 gällande material och varor från 

leverantörerna allt från 5–50 % ökning. 
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Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland 

annat beläggnings- och markarbeten 

så som asfaltering och grävmaskinister 

som hyrs in externt. Omfattar till stora 

delar arbete med läckor och 

avloppsstopp. 

Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till 

bland annat verk, pump- och 

tryckstegringsstationer. 

Trots att mer energieffektiva pumpar 

har installerats och vi tydligt ser i 

bolaget att köpt energimängd minskar, 

(exklusive nya exploateringar och 

omvandlingsområden) så medför de 

ökade elpriserna en tydlig påverkan på 

kommande budget. 

Solceller kommer installeras på 

Marieberg vilket minska 

elförbrukningen med 125 000 kWh 

årligen. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår 

bland annat slamkostnader, 

lokalkostnader, kemikalier, spolningar 

av ledningsnätet, telefon och larm, 

revision, konsulter och 

företagsförsäkring. 

Kemikaliepriserna har ökats med ca: 

50 % sedan 2021. 

Arbetet med en hydraulisk 

spillvattenmodell fortsätter. Denna ger 

bland annat en kapacitetskontroll av 

hur nuläget ser ut och en möjlighet att 

analysera de framtida ökade flödena. 

Hjälper även till vid bräddberäkningar 

och ansvarsfråga vid källar-

översvämningar. 2023 kommer ett 

större område kartläggas vilket ger en 

extra ökning i kostnader. Arbetet är en 

engångskostnad för det året som det 

uppstår. 

Från och med 2023 och framåt 

kommer det satsas än mer på 

uppströmsarbete och att minska 

tillskottsvattnet. En ökning av 

färgnings/filmningsbudgeten är därmed 

inlagd. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten 

AB som driftar och sköter VA-

anläggningarna i Uddevalla Vatten AB.  

Västvatten AB består till drygt 80 % av 

personalkostnader och beroende på 

vad som ska åtgärdas/inriktas på 

under perioden ökar eller minskar 

denna kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten AB 

under perioden beror på ökade 

pensionskostnader då ett moderniserat 

pensionssystem, med höjda 

avsättningar har ingåtts mellan SKR, 

Sobona och de fackliga 

organisationerna, löneökningar och 

indexökningar av OH-kostnader. 

Filmbussen är på plast och mer 

filmning av ledningar kommer ske i 

Uddevalla med egen personal. 

Ökningen beror även på en satsning 

på nya resurser för uppströmsarbete 

och att minska tillskottsvatten samt på 

ökad analysförmåga samt möjlig-

görande av centralstyrning av verk och 

stationer framåt.  
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Personalkostnadsökning (VVAB)      

2,7 %6 

Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar 

som har skett och som budgeteras att 

ske i planperioden. I Uddevalla är en 

100 års utbytestakt i ledningsnätet 

beslutad vilket ger högre investeringar 

och i sin tur ökade avskrivnings-

kostnader.  

I Uddevalla kommun är det många 

omvandlingsområden och 

exploateringar som ska förses med 

kommunalt vatten och avlopp vilket 

också ökar avskrivningskostnaderna. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av 

ränteintäkter och räntekostnader. 

Ränteintäkter genereras från 

bankkonto och kundfordringar. 

Räntekostnader består av kostnader 

för upplåning se mer under kapitel 2. 

Finansiering. 

De höga inflationssiffrorna samt att 

Riksbanken höjer styrräntan tyder på 

att det kommer bli betydligt högre 

räntekostnader framöver. 

Årets skatt 
Uddevalla Vatten har en låg 

beskattning vilket beror till stor del på 

att VA-bolag inte går med vinst/förlust. 

Det som ger en skatteeffekt är vissa 

räntekostnader och ränteintäkter för 

skatter samt medlemsavgifter som är 

exklusive mervärdesskatt. 

 

6 Mellanskillnaden av personalkostnader 
2023–2022 fråntaget nya resurser dividerat 

5. Framtida utveckling, 

risker och 

osäkerhetsfaktorer 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 

vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 

med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar. 

En tydlig trend är ökade myndighets-, 

lag- och kundkrav, ett behov av 

långsiktig klimatanpassning och nya 

säkerhetskrav kring bland annat NIS 

och informationssäkerhet. Detta är 

nödvändiga kostnader för en långsiktig 

trygg vattenförsörjning. Tjänster så 

som Säkerhets- och 

arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare som har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB medför att 

bolaget bättre svarar upp till dessa 

krav.   

Långsiktig planering: För att 

använda kollektivets pengar och 

bolagets resurser på ett så effektivt 

sätt som möjligt behövs hela kedjan av 

VA-planering med VA-översikt/VA-

strategi/VA-plan etableras tillsammans 

med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete 

mellan förvaltningar, bolag och 

politiken.  

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten 

kommer taxorna behöva höjas i 

snabbare takt framöver beroende på 

ett uppdämt investeringsbehov och 

ökande krav på vatten- och 

avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

med totala kostnadsökningen samt övriga 
intäkter 2022. 
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betalar sannolikt inte sina kostnader, 

vilket beror på hur tidigare finansiering 

av anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel). 

Kommunen är växande och det medför 

ökade investeringsbehov framför allt i 

utbyggnad av ledningsnätet och ökad 

kapacitet i befintligt nät.  

Investeringar inom bolaget kommer 

ökas då ny råvattenledning från 

Vänern byggs samt att en förnyelsetakt 

på ledningar är beslutad till 100 år, 

vilket är en högre takt än nuläget.  

Ett ökat finansieringsbehov för att ta 

hand om underhåll av anläggningar 

och ledningsnät samt utöka 

kapaciteten är en utmaning. VA-

verksamheten är kapitalintensivt och 

många kommunkoncerner har en hög 

belåning. Bolaget har en hög 

skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften.  

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i 

fokus. Att trygga vattenresurserna från 

yttre påverkan är viktigt. Vattentäkter 

kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttagen och genom att 

vattenskyddsområden skyltas.  

För att säkerställa kapaciteten i 

Uddevalla Vatten AB:s vattennät så 

kommer det under perioden arbetas 

med ett flertal reservoarer.  

En råvattenledning ska byggas från 

Vänern till Uddevalla för att säkra den 

långsiktiga vattentillgången i 

kommunen. 

Vattentäktsutredning pågår för 

Skredsvik för att säkra vattentillgången 

för nuvarande verksamhetsområde 

och hela den sammanhängande 

bebyggelsen i Skredsvik.   

Avlopp: Spillvattenreningen i 

Uddevalla kräver nytt tillstånd från 

Länsstyrelsen då kommunens planer 

innebär fler anslutningar. Ett resultat 

av nytt tillstånd är att investeringar 

behövs på Skansverket och dess 

utloppsledning för att klara högre 

kapacitet.  

Externslammottagning som idag sker 

vid Skansverket medför buller och 

luktproblem. En utmaning är att hitta 

en lämplig plats utanför stadskärnan 

där mottagning kan ske på ett sätt som 

minskar nuvarande störningar. 

Den statliga utredningen om hantering 

av avloppsslam som presenterades 

2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är 

ständigt aktuell och vi behöver vara 

förberedda på förändrade kostnader 

och/eller krav på annan hantering av 

vårt slam. 

Ledningar: Ledningsnätet inventeras 

och planering för förnyelse genomförs 

för att rätt åtgärder ska kunna sättas in 

i tid och på rätt plats. Extra resurser i 

form av personal och pengar har 

tilldelats för en ökad förnyelsetakt ihop 

med kommunens asfaltplaner. 

Saneringarna längs Fräknestranden 

fortsätter under perioden. Planering för 

det fortsatta arbetet med VA-

utbyggnadsplan (Torp och västerut) 

startar upp. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 
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översvämningar på nätet. Arbete med 

att klimatsäkra nätet behöver 

prioriteras. Sannolikt kommer också i 

framtiden större krav på rening av 

dagvatten. Höjning av havsnivån ökar 

risken för saltvatteninträngning.   
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Sammanställning 

Förändringar i VA-taxan inför 2023 
Utöver höjning av anläggningsavgifterna med 15 % och brukningsavgifterna med 8,5 % 

har vi nedan sammanställt de förändringar som är föreslås i taxedokumentet för 

Uddevalla kommun inför 2023. 

§ 3 

Tidigare formulering: 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 

fastighet, som är avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  

För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje 

påbörjat 300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. 

Hela byggnaden eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ny formulering: 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 

fastighet, som är avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard (SS 21054:2020) som en lägenhet.  

För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje 

påbörjat 300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 21054:2020) som en lägenhet. 

Hela byggnaden eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

 

Förändringen ligger i uppdaterade hänvisningar till aktuella utgåvor av Svensk standard. 

§ 14.3 

Tidigare formulering: 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut för enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 

150 m3 per år och person vid helårsboende och 150 kbm per år och hushåll vid delårsboende. 

Fast avgift debiteras enligt 14.1 b). 

 

Ny formulering: 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut för enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om      

75 m3 per år och person vid helårsboende och 150 m3per år och hushåll vid delårsboende. Fast 

avgift debiteras enligt 14.1 b). 

 

Förändringen avser att göra den uppskattade förbrukningen för helårsboende mer skälig 

och rättvis. 
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Handläggare: 
Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 

med plan 2024–2025 

Sammanfattning 
Uddevalla Vatten AB har arbetat fram en budget för 2023 med plan 2024–2025. 

Uddevalla Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2023 

gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringar av 

strategisk betydelse för 2023–2025. 

Bakgrund 
För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 

anläggningsavgift). 

 

Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att 

ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske 

utifrån vad som är skäligt och rättvist. 

 

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt 

ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 

godkännande skall inhämtas avseende investeringar av strategisk betydelse1. 

Beskrivning av ärendet 

Brukningsavgift 
Uddevalla Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten 

och avlopp) ökas med 8,5 % från och med 2023-01-01. 

 

För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 872 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 71 kr/månad. 

 

För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 93 240 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 40 kr/månad. 

 

 

1 Enligt Uddevalla Vatten AB ägardirektiv, punkt 8a) antaget 2022-06-08 
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Omvärlden har en stor påverkan på vilka kostnader som kommer vara framåt. Just nu 

på grund av leveransförseningar efter pandemin och det nuvarande kriget i Ukraina 

så syns tydliga prisökningar när det gäller material, entreprenad, kemikalier samt 

elpriser. En uppgång i inflationen ger även en stor förändring gällande räntan. Ovan 

påverkan är den största delen av periodens taxeökningar. 

 

Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar enligt nedan tabell. 

 

Kostnad % 

Kostnadsökningar på grund av omvärlden 
Bland annat kemikalier, elpriser, material och entreprenad 

4,9 

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB. 
Bland annat löneökningar, satsning på uppströmsarbete och tillskottsvatten, 
Personal inför arbete med stora kommande projekt, sociala avgifter, antal 

timmar, IT och fordon 

2,0 

Kapitalkostnader 
Under perioden ökar räntan i betydligt snabbare takt än vad som har varit 

historiskt. 

4,4 

Index (Specifika Intäkter/kostnader UVAB) 
Bland annat ökade bruknings- och anläggningsintäkter och satsning på 

uppströmsarbete och tillskottsvatten. 

-2,8 

Totalt 8,5 % 

 

För treårsperioden (2023–2025) föreslås en ökning på 8,5 % - 5,2 % - 5,2 %.  

 

I 2023 års budget är det inarbetat satsningar på uppströmsarbete och att minska 

tillskottsvatten samt på ökad analysförmåga samt möjliggörande av centralstyrning av 

verk och stationer framåt. Resurser för att handleda stora kommande projekt är också 

inarbetat i budgeten. 

 

I Uddevalla Vatten AB är inte höjd tagen för nya miljökrav angående avloppsreningen 

och en förändrad taxekonstruktionen (ett nytt basförslag är framtaget av 

branschorganisationen Svenskt Vatten). Detta är kostnader som kommer arbetas in i 

budgeten den dagen som mer information finns att tillgå. 

Anläggningsavgift 

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-

nätet) föreslås öka med 15,0 % från och med 2023-01-01, vilket följer genomsnittet 

på femton index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten (netto) för de kommande tre åren är på 611 183 tkr och ger en 

reinvesteringstakt av ledningar på ca: 130 år. Investeringarna sker inom området 
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reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och 

reningsverksanläggningar samt inom området omvandlingsområden och 

exploateringsområden. 

 

Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 

exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 

del av brukningsavgifter. 

Taxeföreskrifter 

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och 

anläggningsavgifter som är föreslagen. 

 

I taxeföreskrifterna har även 2 paragrafer ändrats: 

• § 3) Förändringen avser att uppdatera hänvisningar till aktuella utgåvor av 

Svensk standard  

• § 14.3) Förändringen avser att göra den uppskattade förbrukningen för 

helårsboende mer skälig och rättvis. 

Övrig information 
Underlag till tjänsteskrivelsen är Uddevalla Vatten AB Budget 2023 samt plan 2024–

2025 samt VA-Taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2023-01-01. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 

brukningsavgiften med 8,5 % från och med 2023-01-01. 8,5 % i ökning innebär för ett 

Typhus A ca 71 kr/månad. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
anläggningsavgiften med 15,0 % från och med 2023-01-01. 
 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar av 

strategisk betydelse i enlighet med budget 2023 och plan 2024–2025, Uddevalla 

Vatten AB, kapitel 3. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
taxeföreskrifter 2023, Uddevalla Vatten AB. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr KS 2022/00511 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 2022  

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050.  
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  
Prognoserna för kommunens resultat 2022 visar på ett resultat på 229 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2022 till 1107 mkr, inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen 
kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en 
nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för att utreda ökningen av pensionsskulden. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att återremittera ärendet mot att avgöra det idag 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 bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före 1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-10-28, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-28, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 2022  

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050.  
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  
Prognoserna för kommunens resultat 2022 visar på ett resultat på 229 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2022 till 1107 mkr, inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen 
kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en 
nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före 1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr 

Ärendebeskrivning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
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blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050. För att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
framtida ekonomi medger riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida 
ekonomiska belastningen av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är 
att kommunen betalar delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. Detta har 
skett vid ett antal tillfällen under 2010-talet, när kommunens resultat för enskilda år har 
medgivit detta. Åtgärden påverkar både årets resultat och likviditet. Enligt riktlinjerna 
ligger ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med tryggandet av 
pensionsutfästelserna hos kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 303 Dnr KS 2022/00412 

Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram 
i Kommunassurans 

Sammanfattning 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn.  

Förslaget som innebär att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet som för Uddevalla kommun innebär nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett 
nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Riskhantering i Uddevalla kommun gällande Egenandelsprogrammet, ägardirektiv och 
ägaravtal 
KSFAB Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet)  

att uppdra åt utsett ägarombud Bengt Adolfsson eller dennes ersättare att vid extra 
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  

att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans  
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Forts. § 303 
 

att uppdra åt utsett ägarombud Bengt Adolfsson eller dennes ersättare att vid extra 
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  

att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

att uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande Ingemar 
Samuelsson och ekonomichef Bengt Adolfsson, att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Uddevalla kommuns räkning. 

  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Riskhantering i Uddevalla kommun genom 

Egenandelsprogram i Kommunassurans 

Sammanfattning 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn.  
 
Förslaget som innebär att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet som för Uddevalla kommun innebär nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett 
nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Riskhantering i Uddevalla kommun gällande Egenandelsprogrammet, ägardirektiv och 
ägaravtal 
KSFAB Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) 
Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) – jämförelse med 2018års ägaravtal 
KSFAB Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) 
Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) – jämförelse med 2020års ägardirektiv 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet)  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Bengt Adolfsson eller dennes ersättare att vid extra 
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Bengt Adolfsson eller dennes ersättare att vid extra 
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
 
att uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande Ingemar 
Samuelsson och ekonomichef Bengt Adolfsson, att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Uddevalla kommuns räkning 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Uddevalla kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn.  
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Uddevalla 
kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för 
den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
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Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett 
nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 
2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att 
den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya 
aktieägaravtalet.  
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Uddevalla kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Uddevalla kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Uddevalla kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Uddevalla kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Uddevalla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 10 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  
När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 
När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 
Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 
Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Uddevalla kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Uddevalla kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Uddevalla kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Uddevalla kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Uddevalla kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Uddevalla kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Uddevalla kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Uddevalla kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 3 550 966 -  

25 msek 3 490 707 43,58  

15 msek 3 261 269 24,10  

10 msek 3 053 785 12,79  

5 msek 2 662 869 5,43  

3 msek 2 294 779 1,81  

1,5 msek 1 465 634 1,09  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Uddevalla kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Uddevalla kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Uddevalla kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om drygt 3 mkr när nivån upp till 10 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen mellan 12 och 13 år att fylla upp egenandelsnivån om 10 mkr, om inget oförutsett 

inträffar. När egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Uddevalla kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Uddevalla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 10 mkr per år (de gröna rutorna). 

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

10 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande samma nivå (gulmarkerade rutor). 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Uddevalla kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 

10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 

Risköversikt
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I tabellen till höger framgår 

kostnaderna för respektive 

återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Uddevalla kommun 

under ett år vart hundrade år kan 

förvänta att den totala skadekostnaden 

uppgår till cirka 25,1 mkr. Om 

Uddevalla kommun väjer en 

egenandel om 25 mkr+ (så att det inte 

finns någon försäkring) måste 

kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är 

uttryck för den genomsnittliga 

riskexponeringen och är inte en 

beskrivning av den maximala skada 

som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 10 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 10 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Uddevalla kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Uddevalla kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Uddevalla kommun att som egenandel hålla upp till 10 mkr per år. 

 

Uddevalla kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  9 333 810        43 845 465       

25 msek+ 5 458 704    21 748 889    27 053 868      28 192 408       

25 msek 5 458 704    21 748 889    25 047 600      25 047 600       

15 msek 5 458 704    15 047 600    15 047 600      15 047 600       

10 msek 5 458 704    10 047 600    10 047 600      10 047 600       

5 msek 5 047 600    5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 3 047 600    3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 1 547 600    1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Uddevalla kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 10 mkr per år. Om kommunen 

väljer att inte tillföra ytterligare riskexponering till egenandelen än vad kommunen i dag har försäkrat 

hos Kommunassurans kan även en egenandel om minst 5 mkr per år vara ett alternativ. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå (gula nivåer i tabellen på sidan 14), 

men kommunen kommer då inte att ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, 

att internupphandla olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till 

självkostnadspris, eftersom Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer 

avancerade tjänster än de sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som 

analysresultatet visar är rationell. Även en lägre nivå än 10 mkr per år medför dock långsiktigt 

kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Uddevalla kommun att hålla en lägre egenandel än 10 

mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 



 
 

18 (21) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 

 

Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Uddevalla kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Uddevalla kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många 

år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Uddevalla kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

https://web1.storegate.com/share/HocDHPZ
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/KrLbFSf
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
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7.3. Beslut om nivå för Uddevalla kommuns egenandel 
 

Beslut om Uddevalla kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Uddevalla kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Uddevalla kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 13 juli 2022 Uddevalla kommun 

  Kommunledningsförvaltningen 

  Att: Ekonomichefen 

  Enbart via e-post 

 

 

 

 

 

 

Information till kommunledningsförvaltningen med anledning av extra 
bolagsstämma i Kommunassurans om Egenandelsprogram, nytt ägaravtal 
och nytt ägardirektiv 
 

Kommunassurans kommer att genomföra en extra bolagsstämma den 16 november 2022. Stämman 

kommer dels att behandla fråga om uppdrag från delägarkommunerna till Kommunassurans att 

tillhandahålla det Egenandelsprogram som har beskrivits vid bland annat ägarsamråd i bolaget och i en 

separat skrivelse till Uddevalla kommun den 13 juli 2022 samt dels följdjusteringar i aktieägaravtalet 

gällande Kommunassurans och ägardirektivet till Kommunassurans.  

 

Interna beslut hos Uddevalla kommun behöver fattas inför den extra bolagsstämman. Kommunassurans 

översänder här sammanfattande information för den interna handläggningen av ärendet. För fördjupad 

information hänvisas till skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans som har tillställts kommunen den 13 juli 2022 och som även bifogas tillsammans med 

föreliggande handling. 

 

Förslaget till beslut nedan innebär inte att Uddevalla kommun tar ställning till om kommunen ska ingå i 

Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att delta. Beslutet om 

Uddevalla kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter den extra bolagsstämman.  

 

Ärendet till politiken bör innefatta följande frågor. 

 

• Godkännande att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

samt röstningsinstruktioner i enlighet med detta inför den extra bolagsstämman den 16 november 

2022. 

• Godkännande av nytt ägardirektiv till Kommunassurans samt röstningsinstruktioner i enlighet med 

detta inför den extra bolagsstämman den 16 november 2022. 

• Godkännande av nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt uppdrag åt kommunens 

firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Uddevalla kommuns räkning. 

 

Kommunassurans rekommenderar att nedanstående förslag till tjänsteskrivelse används. Vilket 

beslutande organ inom kommunen som ska fatta beslut bör dock avgöras inom respektive kommun.  
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Förslag till tjänsteskrivelse 
 

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, 
justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och  

att   uppdra åt utsett ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  

att   uppdra åt utsett ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

att   uppdra åt kommunens firmatecknare titel namn att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 

för Uddevalla kommuns räkning. 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Uddevalla kommun är en av de 72 

delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 

sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om 

risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även 

utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 

självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration 

av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 

medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 

avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har 

kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenandelsprogram i 

Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 

3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
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Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal 

mellan kommunerna ingås samma dag.  

 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 

 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta 

länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman 

dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

Sammanfattning 
 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet 

innebär för Uddevalla kommun nya möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och 

långsiktigt även kostnadsminskning.  

 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive 

direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 
 

• Skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans 

från den 13 juli 2022  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 

version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 

Kopia till 
Ägarombudet namn 

Kommunens firmatecknare namn 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se  
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Extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

I anslutning till att föreliggande handling skickas ut har skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun 
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans tillställts kommunen. Skrivelsen utgör underlag till 

Uddevalla kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans bolagsordning1, enligt vilken 

Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större vikt senast två månader innan 

den bolagsstämma där frågan ska behandlas. 

 

Den formella kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 november 2022 kan inte skickas ut samtidigt 

med föreliggande handling och skrivelsen om riskhantering, eftersom kallelse till bolagsstämma enligt 

Kommunassurans bolagsordning inte får skickas ut tidigare än sex veckor innan bolagsstämman. Det går 

dock att via länken under rubriken Handlingar nedan förhandsgranska den kallelse till den extra 

bolagsstämman som kommer att skickas ut den 6 oktober 2022. 

  

 
Firmatecknarens undertecknande av nytt aktieägaravtal den 16 november 2022 
 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att firmatecknaren i respektive delägarkommun under 

eftermiddagen den 16 november 2022 – under förutsättning att den extra bolagsstämman tidigare samma 

dag har tillstyrkt förslaget – undertecknar det nya aktieägaravtalet. 

 

Under eftermiddagen den 16 november 2022 kommer firmatecknaren då att få ett e-post-meddelande 

och/eller ett sms med uppmaning att signera avtalet, vilket sker med BankID. Firmatecknaren behöver 

således inte vara på plats i Malmö för undertecknande. 

 

Uddevalla kommun ombeds därför att dessförinnan skicka ett e-post-meddelande till Kommunassurans 

(info@ksfab.se) med följande information om den firmatecknare som ska underteckna avtalet.  

 

• Namn 

• Titel 

• E-post-adress 

• Mobiltelefonnummer (sms) 

Vänligen ange ”Information om den som för Uddevalla kommun ska underteckna nytt aktieägaravtal” i 

ämnesraden, så underlättar det för Kommunassurans personal att administrera utskicket för digital 

signering. 

 

Vänligen observera också att signering behövs av firmatecknare i samtliga 72 delägarkommuner. 

  

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 

mailto:info@ksfab.se
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Handlingarna 
 

Följande handlingar skickas ut tillsammans med föreliggande handling. 

 

• Skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans 

från den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

Styrelsens kallelse till den extra bolagsstämman den 16 november 2022 får först skickas till 

ägarkommunerna den 6 oktober 2022, men finns fram till dess tillgänglig för förhandsgranskning via 

dessa länkar. 

 

• Förhandsgranskning av den kallelse som kommer att skickas den 6 oktober 2022 

• Förhandsgranskning av förslag till dagordning 

• Förhandsgranskning av poströstningsformulär  

 

 
Beslut om Uddevalla kommuns egenandel 
 

Kommunassurans rekommendation avseende nivå för Uddevalla kommuns egenandel framgår av avsnitt 

6 i skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans. 

 

Om kommunen önskar följa Kommunassurans rekommendation måste ett avtal om Uddevalla kommuns 

egenandel tecknas mellan kommunen och Kommunassurans. Detta kan ske efter den 16 november 2022.  

 

 

Möte med Kommunassurans 
 

Av avsnitt 8 i skrivelsen Riskhantering i Uddevalla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 framgår att Uddevalla kommun är välkommen att boka ett 

enskilt möte med Kommunassurans någon gång under perioden från juli 2022 till och med inledningen 

av oktober 2022.  

 

Om mötet huvudsakligen ska fokusera på de frågor som gäller ägandet av Kommunassurans (de frågor 

som behandlas vid den extra bolagsstämman den 16 november 2022), kommunens egenandelsnivå (som 

i detalj kan hanteras efter den 16 november 2022) eller båda delarna avgör kommunen.  

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Uddevalla kommun är dock 

förstås välkommen att till mötet bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
https://web1.storegate.com/share/P3VFLtv
https://web1.storegate.com/share/iLap93B
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På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan Kommunassurans tyvärr enbart erbjuda 

alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

För att boka mötet, vänligen organisera en mötestid som passar Uddevalla kommuns deltagare och boka 

sedan in tiden med Kommunassurans via https://516406-0294.bokamera.se/. Vi föreslår att 

ekonomichefen i kommunen tar ansvar för att utse en person i kommunen som bokar mötet med interna 

personer samt bokar in mötet med Kommunassurans.  

 

För frågor om mötesbokningen, vänligen kontakta Cecilia Smith hos Kommunassurans via 

info@ksfab.se eller 040-611 22 00.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 

https://516406-0294.bokamera.se/
mailto:info@ksfab.se


Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 
Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294, (i det 
följande Kommunassurans eller bolaget) 
bildades år 2005. Finansinspektionens 
ursprungliga koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse lämnades den 24 
februari 2005.  
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 



Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 
aktieägande kommuner, regioner och 
deras organisationer tjänster inom 
risk- och försäkringsområdet. 
 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 
bolaget för administration av 
delägarkommunernas risker, 
tillhandahållande av försäkringsskydd för 
delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 
 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 
enligt § 12, 4 st. 
 
 
Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 
erbjuda kommun eller region utanför 
Götaland delägarskap ska fattas av 
bolagsstämma. 
 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 
2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 
3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 
4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 
6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 
7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 
8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 
9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 
11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 
12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 
13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 
14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 
15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 
16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 
17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 
18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 
19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 
20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 
21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 
22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 
23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 
24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 
25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 
26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 
27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 
28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 
29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 
30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 
31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 
32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 
33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 
34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 
35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 
37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 
38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 
39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 
40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 
41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 
42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 
43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 
44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 
45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 
46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 
47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 
48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 
49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 
50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 
51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 
52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 
53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 
54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 
55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 
56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 
57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 
58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 
59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 
60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 
61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 
62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 
63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 
64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 
65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 
66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 
68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 
69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 
      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 
      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 
      Summa 75726 75726000   100,00%  

 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 
aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 
utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 
 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 
förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 
fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 
ägare av bolaget. 
• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 
kommunala sektorn, som inte har något 
privat ägarintresse och som till minst 
75 % ägs eller kontrolleras av mer än 
en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 
2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 
anslutning till extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr KS 2022/00278 

Fastställande av kommunens flerårsplan 2023-2025 med budget 
2023 samt skattesats  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11:e kapitlet §10 ska skattesats och budget fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har 
hållits ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den i juni beslutade 
flerårsplanen för 2023-2025 med budget för 2023 tillsammans med skattesatsen ska 
fastställas på nytt av nyvalda kommunfullmäktige. Skattesatsen är i gällande beslut per 
2022-06-08 §128 fastställd till 22,16 kronor.  

Utifrån valresultatet i september förs dialoger om majoritetsbildning för Uddevalla 
kommun under den kommande mandatperioden. Utgångspunkten för 2023 års ekonomi 
och verksamhet är den flerårsplan för 2023-2025 som hittillsvarande majoritet 
fastställde i juni 2022. Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen 2023-2025 i juni 
2022 förslås revideras på grund av inflationstrycket på kommunens verksamheter. 
Övriga kommunbidragsjusteringar för 2023 kommer omhändertas i den sammanställda 
budgeten. 

Osäkerheten kring vilken konsekvens inflationen får på kommunen är stor, dock 
konstateras att verksamheterna kommer bli påverkade och beroende på hur stor del av 
verksamheterna som är inflationspåverkad och knutna till KPI-avtal blir det mer eller 
mindre kännbart. Bedömningen är att inflationstrycket är cirka 50 mkr på kommunens 
verksamheter. Störst påverkan har Socialnämnden där cirka 500 mkr bedöms vara 
inflationspåverkad och prognostiseras få cirka 30 mkr i ökade kostnader jämfört med 
budget, främst färdtjänst, familjehem, HVB, hyror, måltidskostnader och köp av varor 
och tjänster som bedöms öka. Barn- och utbildningsnämnden har cirka 250 mkr som 
bedöms vara inflationspåverkad vilket medför cirka 15 mkr i ökade kostnader, främst 
skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp av varor och tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden 
hanterar externt inhyrda lokaler och där signaleras höjningar på cirka 10 mkr vilka dock 
faktureras vidare, även måltidsverksamheten bedöms ha ökade kostnader på cirka 5 mkr 
men de är inräknade i BUN och SOC beräkningar. Kultur och fritidsnämnden och 
Kommunstyrelsen har mindre kostnadsökningar för hyror och köp av varor och tjänster.  

För att hantera kostnadsökningarna på grund av inflationen kompenseras nämnderna för 
viss del av inflationstrycket genom att kommunbidragen ökar med 46 mkr och 
utökningen finansieras genom att kommunens budgeterade helårsresultat minskar till 
närmare noll. Kompensationen medför att de finansiella målen om nettokostnadsandel 
på 99 % och att soliditeten ska öka inte uppnås, vilket i sin tur innebär att inte 
ekonomisk hushållning uppnås. Omfördelningen medför även att verkliga kostnader 
hamnar på rätt verksamhet eftersom Samhällsbyggnadsnämnden fakturerar ut verkliga 
kostnader till beställarna. Kommunbidragen ökar för Socialnämnden med 29 mkr, Barn- 
och utbildningsnämnden med 14 mkr och för Kultur- och fritidsnämnden,  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 304 

Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med 1 mkr vardera jämfört med den 
beslutade flerårsplanen i juni 2022. Nämndernas inflationspåverkan, 
kostnadsförändringar och avvikelser kommer följas upp mer ingående vid ordinarie 
uppföljningstillfällen. 

Planeringen inför 2024 års flerårsplan är i uppstarten och kommer intensifieras under 
hösten, dock kan redan nu konstateras att det kommer krävas stora prioriteringar för att 
få 2024 års budget i balans och nå de finansiella målen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Flerårsplan 2023-2025 med budget för 2023 
Vänsterpartiets budgetförslag 2023                              

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna, Jarmo Uusitalos (MP) 
yrkande, David Höglund Velasquez (V) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 
förslaget i handlingarna (sittande majoritets budget). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 911,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 
957,2 mkr respektive 3 991,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 4 970 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2023, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2023, 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-10-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 304 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 
 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2023 senast under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 
samt 513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 får påbörjas, under förutsättning att det 
finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 

att arbeta för att återställa de finansiella målen inför 2024 års budgetarbete. 

Reservation 

Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Enhetschef Johan Karlsson 
Telefon 0522-69 60 12 
johan.karlsson@uddevalla.se 

 

Flerårsplan 2023-2025 med budget för 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11:e kapitlet §10 ska skattesats och budget fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har 
hållits ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den i juni beslutade 
flerårsplanen för 2023-2025 med budget för 2023 tillsammans med skattesatsen ska 
fastställas på nytt av nyvalda kommunfullmäktige. Skattesatsen är i gällande beslut per 
2022-06-08 §128 fastställd till 22,16 kronor.  
 
Utifrån valresultatet i september förs dialoger om majoritetsbildning för Uddevalla 
kommun under den kommande mandatperioden. Utgångspunkten för 2023 års ekonomi 
och verksamhet är den flerårsplan för 2023-2025 som hittillsvarande majoritet 
fastställde i juni 2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen 2023-2025 i juni 2022 förslås revideras 
på grund av inflationstrycket på kommunens verksamheter. Övriga 
kommunbidragsjusteringar för 2023 kommer omhändertas i den sammanställda 
budgeten. 
 
Osäkerheten kring vilken konsekvens inflationen får på kommunen är stor, dock 
konstateras att verksamheterna kommer bli påverkade och beroende på hur stor del av 
verksamheterna som är inflationspåverkad och knutna till KPI-avtal blir det mer eller 
mindre kännbart. Bedömningen är att inflationstrycket är cirka 50 mkr på kommunens 
verksamheter. Störst påverkan har Socialnämnden där cirka 500 mkr bedöms vara 
inflationspåverkad och prognostiseras få cirka 30 mkr i ökade kostnader jämfört med 
budget, främst färdtjänst, familjehem, HVB, hyror, måltidskostnader och köp av varor 
och tjänster som bedöms öka. Barn- och utbildningsnämnden har cirka 250 mkr som 
bedöms vara inflationspåverkad vilket medför cirka 15 mkr i ökade kostnader, främst 
skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp av varor och tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden 
hanterar externt inhyrda lokaler och där signaleras höjningar på cirka 10 mkr vilka dock 
faktureras vidare, även måltidsverksamheten bedöms ha ökade kostnader på cirka 5 mkr 
men de är inräknade i BUN och SOC beräkningar. Kultur och fritidsnämnden och 
Kommunstyrelsen har mindre kostnadsökningar för hyror och köp av varor och tjänster.  
 
För att hantera kostnadsökningarna på grund av inflationen kompenseras nämnderna för 
viss del av inflationstrycket genom att kommunbidragen ökar med 46 mkr och 
utökningen finansieras genom att kommunens budgeterade helårsresultat minskar till 
närmare noll. Kompensationen medför att de finansiella målen om nettokostnadsandel 
på 99 % och att soliditeten ska öka inte uppnås, vilket i sin tur innebär att inte 
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ekonomisk hushållning uppnås. Omfördelningen medför även att verkliga kostnader 
hamnar på rätt verksamhet eftersom Samhällsbyggnadsnämnden fakturerar ut verkliga 
kostnader till beställarna. Kommunbidragen ökar för Socialnämnden med 29 mkr, Barn- 
och utbildningsnämnden med 14 mkr och för Kultur- och fritidsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med 1 mkr vardera jämfört med den 
beslutade flerårsplanen i juni 2022. Nämndernas inflationspåverkan, 
kostnadsförändringar och avvikelser kommer följas upp mer ingående vid ordinarie 
uppföljningstillfällen. 
 
Planeringen inför 2024 års flerårsplan är i uppstarten och kommer intensifieras under 
hösten, dock kan redan nu konstateras att det kommer krävas stora prioriteringar för att 
få 2024 års budget i balans och nå de finansiella målen. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Flerårsplan 2023-2025 med budget för 2023  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 911,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 957,2 
mkr respektive 3 991,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 970 
mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2023, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven 
besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt 
eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 
investeringar som blir färdigställda under 2023, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 
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att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2023 senast 
under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 samt         
513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 
behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 
 
att arbeta för att återställa de finansiella målen inför 2024 års budgetarbete. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Johan Karlsson 
Kommundirektör Enhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
ekonomirapportering@uddevalla.se 
barnutbildning@uddevalla.se 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 
kulturfritid@uddevalla.se 
socialtjansten@uddevalla.se 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Trots två år under oket av Covid-19 har Uddevalla klarat ekonomin väldigt bra. Vi har 
höjt de faktiska verksamhetsramarna under flera år, samtidigt som vi gjort stora förtida 
avbetalningar på pensionsskulden. Detta var möjligt då vi haft en positiv utveckling vad 
gäller demografi, skatteintäkter och ökad sysselsättningsgrad.  
När vi nu lägger en budget, för 2023-2025, med ett helt annorlunda säkerhetsläge i 
Europa, då har vi också helt andra osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Vad vi kan se 
just nu är en kraftig utveckling av inflationen, förväntade räntehöjningar och 
lönekostnadsanspråk. Den enda bärande orsaken till detta är Rysslands krig mot 
Ukraina, med de sanktioner som bland andra EU beslutat om som följd därav. Hur 
långvarigt kriget och sanktionerna blir kan ingen spekulera om idag. Inte heller hur 
många år eller decennier som behövs därefter för att normalisera säkerhetsläget. Det vi 
vet är att vi i budgeten måste ta höjd för konsekvenser som vi i dag bara kan spekulera i. 
Vi har med den här bakgrunden valt att presentera en väldigt försiktig budget. 
Budgeten har trots detta några tydliga inslag. Vi skall ta hand om den utbildningsskuld 
som uppstod under pandemiåren. Vi måste säkerställa att de ungdomar som kom efter i 
sina studier, under perioden med covidrestriktioner, kan komma i fatt. Arbetet mot våld 
i nära relationer, och mot otrygghet i allmänhet, måste utvecklas. De satsningar vi gjort i 
byggstarter i ny Brandstation, ny Simhall och en ny Idrottsarena är första etappen av en 
stadsutveckling som vi ser som nödvändig att den fortsätter. 
Med detta anser vi att det ges möjlighet till fortsatt utveckling för Uddevalla kommun, 
trots en osäker omvärld. 
 
 
 
Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2023-2025. Skrivelsen 
innehåller bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till 
flerårsplan innebär.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns 
ekonomi framöver är fortsatt osäker, främst på grund av inflations och räntesituationen 
men även Rysslands invasion av Ukraina.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen 2023-2025 i juni 2022 revideras på grund 
av inflationstrycket på kommunens verksamheter. Övriga kommunbidragsjusteringar för 
2023 kommer omhändertas i den sammanställda budgeten. 
 
Osäkerheten kring vilken konsekvens inflationen får på kommunen är stor, dock 
konstateras att verksamheterna kommer bli påverkade och beroende på hur stor del av 
verksamheterna som är inflationspåverkad och knutna till KPI-avtal blir det mer eller 
mindre kännbart. Bedömningen är att inflationstrycket är cirka 50 mkr på kommunens 
verksamheter. Störst påverkan har Socialnämnden där cirka 500 mkr bedöms vara 
inflationspåverkad och prognostiseras få cirka 30 mkr i ökade kostnader jämfört med 
budget, främst färdtjänst, familjehem, HVB, hyror, måltidskostnader och köp av varor 
och tjänster som bedöms öka. Barn- och utbildningsnämnden har cirka 250 mkr som 
bedöms vara inflationspåverkad vilket medför cirka 15 mkr i ökade kostnader, främst 
skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp av varor och tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden 
hanterar externt inhyrda lokaler och där signaleras höjningar på cirka 10 mkr vilka dock 
faktureras vidare, även måltidsverksamheten bedöms ha ökade kostnader på cirka 5 mkr 
men de är inräknade i BUN och SOC beräkningar. Kultur och fritidsnämnden och 
Kommunstyrelsen har mindre kostnadsökningar för hyror och köp av varor och tjänster.  
 
För att hantera kostnadsökningarna på grund av inflationen kompenseras nämnderna för 
viss del av inflationstrycket genom att kommunbidragen ökar med 46 mkr och 
utökningen finansieras genom att kommunens budgeterade helårsresultat minskar till 
närmare noll. Kompensationen medför att de finansiella målen om nettokostnadsandel 
på 99 % och att soliditeten ska öka inte uppnås, vilket i sin tur innebär att inte 
ekonomisk hushållning uppnås. Omfördelningen medför även att verkliga kostnader 
hamnar på rätt verksamhet eftersom Samhällsbyggnadsnämnden fakturerar ut verkliga 
kostnader till beställarna. Kommunbidragen ökar för Socialnämnden med 29 mkr, Barn- 
och utbildningsnämnden med 14 mkr och för Kultur- och fritidsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med 1 mkr vardera jämfört med den 



  5 (41)  
 
 

 

beslutade flerårsplanen i juni 2022. Nämndernas inflationspåverkan, 
kostnadsförändringar och avvikelser kommer följas upp mer ingående vid ordinarie 
uppföljningstillfällen. 
Planeringen inför 2024 års flerårsplan är i uppstarten och kommer intensifieras under 
hösten, dock kan redan nu konstateras att det kommer krävas stora prioriteringar för att 
få 2024 års budget i balans och nå de finansiella målen. 
 
Tidigare prognoser att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera 
de ökade kostnaderna som förväntas kvarstår, kostnaderna ökar då befolkningstillväxten 
är snabb främst i de äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. 
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest 
strategiska frågor vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner dels att 
attrahera nya medarbetare, dels att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än 
skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 
utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills 
vidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska 
inriktningen.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande 
insatser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora förändringar 
inför tidigare flerårsplan vilket har sänkt nettokostnaderna betydligt.  
  
Förslaget till flerårsplan 2023-2025 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 
22,16 kronor. Detaljer och förändringar till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 
budget och verksamhet”. 
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
 
Följande tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 
ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är 
markerat med rött uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för 
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ett genomsnitt av fyra år. Konsekvensen av att omfördela budgetmedel för att kompensera 
effekterna av inflationstrycket medför att flera av de finansiella målen inte nås under 
planperioden. 
 
 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,2% 44,1% 56,1% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 512 507 421  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 0 12 1 2 6  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         

 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

Det rådande konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2022 och 2023. Den fortsatta 
återhämtningen kan dock dämpas av inflations och ränteproblematiken samt Rysslands invasion 
av Ukraina. 
 
Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för export och 
investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt 
återhämtad, liksom bli långt mer beskedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. 
Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna 
i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk efterfrågan och BNP. BNP-tillväxten bedöms 
ligga runt 2 % kommande år. 
 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med återhämtning av den svenska 
samhällsekonomin. Sysselsättning och arbetade timmar ökar, samt löne- och 
pensionsinkomsterna vilket bidrar till ökningar av skatteunderlaget. Andelen arbetslösa antas 
ligga på drygt 7 % de kommande åren. (SKR april 2022).  
 

Diagrammet nedan är från SKR:s ekonomirapport och beskriver vad som händer när de 
förväntade kostnaderna för demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade 
timmar). 
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Diagram: Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck 

 
Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. Om 
ekonomin övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara 
tillräcklig för att klara behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som 
följer av befolkningsutvecklingen. 
 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. 
Den ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäkts-
ökning som inte ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens 
ekonomi och ett växande behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  
 
Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning, timmar 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 
Relativ arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 
*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 
*Konsumentpris, KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7 
*  

 

*Enligt SKRs bedömning april.  
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Utgångsläge inför planeringen 
2021 års resultat uppgick till 116 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via 
försäkring med ca 100 mkr, en liknande pensionsinlösen gjordes även 2020.  
  
Inför kommande år har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag ökat 
kraftigt jämfört med tidigare beräkningar. Vilket för Uddevallas del möjliggjorde 
beslutet om en tilläggsbudget på 40 mkr för 2022. Kommunens verksamheter som 
helhet bedöms ha en budget i balans, mycket tack vare att kommunen genomförde stora 
förändringar inför tidigare flerårsplaner som har sänkt nettokostnaderna betydligt.  
Vilket medför att kommunens förutsättningar inför kommande planperiod ser relativt bra 
ut förutsatt att planerade förändringar för 2022 genomförs.   
  
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2022-2024, samt 
tilläggsbudgeten. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför 
inte ingår i 2023 års ramtilldelning vilket medför att kommunbidraget för vissa nämnder sänks. 
Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre 
och äldre i kombination med en svag tillväxt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår, efterfrågan 
ökar mest för den äldre delen av befolkningen. Invånarantalet ökar för kommunen, och ökningen 
är högre än prognosen. Vilket är positivt eftersom befolkningsökningen under 2020 var väldigt 
låg jämfört med tidigare år.   
  
Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka till 
sig framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala 
tjänster ökar är en fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner 
och Regioner skriver ofta om denna viktiga framtidsfråga.  
 
Pandemin bedöms inte längre vara ett så stort hot mot världsekonomin, tack vare en ökad 
vaccinationsgrad i världen. Däremot har kriget i Ukraina medfört stort mänskligt lidande och 
händelserna beskrivs i media som en humanitär katastrof. Flyktingströmmen från Ukraina genom 
Europa har påbörjats och ett flertal sanktioner mot Ryssland har införts. På råvarumarknaden har 
priset på olja, gas och kol ökat drastiskt samtidigt som börserna har fallit kraftigt. 
Konsekvenserna för världsekonomin, handeln och de finansiella marknaderna är i dagsläget 
mycket svåra att överblicka, men det kommer till stor del att påverka Sveriges kommuner och 
regioner. Redan nu höjs beredskapen för att möta de utmaningar som kriget och säkerhetsläget 
innebär. 
 
Inflationen har stigit kraftigt under 2022 och var i april 2022 över 6 % vilket är det högsta 
inflationstalet sedan 1990-talet, även räntorna kommer troligen öka då signaler nu finns att 
Riksbanken planerar höja räntan. I planeringsförutsättningarna inför planperioden räknades 
priserna upp med ca 2%. 



  9 (41)  
 
 

 

 

 
Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2022 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka 
efter den kraftiga uppgången vid pandemins start. I april låg den totala arbetslösheten i 
Uddevalla på 7,6 %, vilket är högre än riket (6,8 %) och Västra Götaland (6,1 %). Arbetslösheten 
är fortsatt högre för män (7,8 %) än för kvinnor (7,5 %). 
 

 
 
Även om den totala arbetslösheten sjunker och antalet lediga jobb ligger på rekordhöga nivåer så 
ökar långtidsarbetslösheten. Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har 
svårt att få fäste på arbetsmarknaden fortsätter att öka i riket. Det handlar framför allt om 
personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 
55 år eller äldre.  
 
Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare 
anknytning till arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt 
bland just ungdomar. Den kraftiga uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens nivå är 
fortsatt högre än före pandemin. I april låg ungdomsarbetslösheten på 10,1 % i Uddevalla vilket 
är högre än riket (8,2 %) och Västra Götaland (7,2 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan 
könen större (män 11,5 % och kvinnor 8,5 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2021 hade Uddevalla kommun 57 122 folkbokförda invånare. Under 2021 ökade 
befolkningen med 335 personer (cirka 0,6 %), vilket var knappt 110 personer fler än 
prognostiserat. Befolkningsökningen under 2021 består av ett positivt flyttnetto om 234 personer 
och ett positivt födelsenetto om 86 personer. Efter en lägre befolkningsökning under 2020, till 
följd av effekter som kunde relateras till pandemin, syns nu en återgång till en mer normal nivå 
för kommunen.  
 
De demografiska förändringarna i följande stycke är baserade på gällande befolkningsprognos 
som fastställdes av kommunstyrelsen i juni 2021. Befolkningsprognoser innehåller alltid ett visst 
mått av osäkerhet. Under 2022 har kriget i Ukraina och dess effekt på såväl flyktingströmmar 
som konjunktur medfört betydande osäkerheter som kommer beaktas i kommande prognos som 
kommunstyrelsen väntas fatta beslut om i juni 2022. I dagsläget bedömer inte migrationsverket 
att massflyktingar från Ukraina kommer att söka vanlig asyl och därmed på sikt folkbokföra sig i 
landets kommuner och bli kvar i Sverige en längre tid. De lyfter dock att situationen är mycket 
svåranalyserad och att det finns betydande osäkerheter som försvårar bedömningen av krigets 
påverkan på Sveriges folkmängd. Befolkningsprognosen gäller endast folkbokförda i kommunen 
och därmed inte asylsökande eller massflyktingar. Således ger statliga aktörer inget stöd för 
antagande om en förhöjd befolkningsutveckling till följd av mottagande av flyktingar från 
Ukraina. 
 
Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes 
våren 2021. Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört 
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med våren 2016. Migrationsverkets prognos är att det lägre antalet nyanlända med 
uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. Som stycket ovan redogör för utgår inte 
Migrationsverket från att massflyktingar från Ukraina ska ha någon effekt på nyanlända i 
kommunen. 
 
Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med 
uppehållstillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning 
av kommunens andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli cirka 
75 personer 2021 och cirka 70 personer 2022. 
 

 
Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 

 
Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, 
hela 2016 och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå 
med tiden före denna period medan den minskade kraftigt under 2020. Prognosen visar att 
befolkningsutvecklingen förväntas vara dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer 
normala nivåer. 
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Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 

2000-2021 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030. 

 
Jämfört med 2020 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i 
stort sett bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2030 jämfört med 
2020. 
 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020, jämfört med prognos 

för 2030. 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och 
hur denna utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2010-2030, 
men sammansättningen ändras något. Det är framförallt andelen äldre som ökar medan andelen 
som är mellan 20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt.  
 

Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den 
andel som genererar skatteintäkter minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i 
den resursfördelning som ska ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom 
omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom samma nämnds område men även 
omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  
 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2010, 

2015 och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt befolkningsprognos 2021 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 621 9 0 5 3 10 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 

6-15 6 928 91 174 256 344 398 

16-19 2 520 46 131 187 171 204 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 

80-84 1 741 15 65 146 236 346 

85-w 1 734 19 45 62 98 133 

Summa 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2020.  
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Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska 
kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för 
verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende 
särskilt boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas 
som ett genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service 
från nämnden. Det bör observeras att demografin kan påverka ytterligare verksamheter 
härutöver. 
 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhälls-
ekonomin. 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 kommunkoncernens 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 verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga 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/förbättring. Den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund 
har god ekonomisk hushållning. 
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FINANSIELLA MÅL 2023-2025  

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är 
endast en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt 
stark ekonomi även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste 
därför även fortsättningsvis prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning. Enligt styrprinciperna ska de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och 
prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget.  
 
Följande finansiella mål antas gälla för perioden 2023-2025, vilka är identiska med föregående 
flerårsplan. Dock är den strategiska planen inte fastställd ännu för kommande mandatperiod. 

 Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 
 Soliditet inklusive pensionsskuld 
 Egenfinansiering av investeringar 

 

 
 
 
 
 
 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 
 

Mkr 2023 2024 2025 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 41 43 44 

Maximal investeringsnivå 734 845 863 

 
För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser 
så kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 
 
Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som förslaget till flerårsplan får på finansiella mål och övriga nyckeltal. 
Konsekvensen av att omfördela budgetmedel för att kompensera effekterna av inflationstrycket 
medför att flera av de finansiella målen inte nås under planperioden. 
 
Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande 
tabell visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 
 
 

Finansiella mål enligt strategisk plan (ännu ej fastställd) 2023 2024 2025 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 



  16 (41)  
 
 

 

 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,2% 44,1% 56,1% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 512 507 421  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 0 12 1 2 6  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         

 
Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget och inflationstakten innebär en högst osäker löneökningstakt för de 
kommande åren. Den finansiella beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i 
överensstämmelse med underlaget för skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på 
arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de faktiska löneökningarna genom de kommande 
avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att arbetsgivaravgifterna är oförändrade och 
inflationen pendlar runt 2 %. Dock har inflationen ökat kraftigt under 2022 vilket kan medföra 
stora kostnadsökningar i verksamheterna om den höga inflationsnivån kvarstår över tid, SKR 
bedömning är dock att inflationen återgår till ca 2% under 2024. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Mkr 2023 2024 2025 

Lönereserv 130 223 326 

Prisreserv (varor och tjänster) 21 40 60 

Summa 151 263 386 

Ändring jämfört med gällande plan 15 32 - 

 

% 2023 2024 2025 

Löneökningstakt  3,0 3,1 3,2 

Löneökningstakt gällande plan 2,6 3,0 - 

 

 

 

Prisutveckling 2,5 2,1 2,0 

Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - 
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Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av 
de framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. 
Resultatet av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar 
särskilt mycket och ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension 
till de anställda. I samband med årsboksluten 2020 och 2021 har kommunen gjort inlösen av 
ansvarsförbindelsen med ca 100 mkr per år. SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer 
förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt senaste beräkningarna medför att kommunens 
pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med tidigare prognoser, ökningen är som störst inför 
2023 med drygt 55 mkr. 
 

Mkr 2022 2023 2024 2025 

Pensionskostnader (brutto) 
207 272 257 273 

 
 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2022 till 2023 ska vara begränsad och en höjning bör 
maximalt uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2023 - 
2025. Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och 
prisutveckling som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån 
kommunens övergripande kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader 
är det sammanvägda indexet för 2023 beräknat till 2,8 %.  Förändringar av taxor och avgifter 
utöver denna uppräkning ska särskilt redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor 
och avgifter oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna 
avgifter gäller motsvarande begränsningar för personal- och övriga kostnader vid den interna 
prissättningen. 
 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
som används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2023-
2025 är ännu inte fastställt men i föregående flerårsplan var målet max 99,0 %, vilket innebär att 
resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering av investeringar. 
Varje procentenhet motsvarar drygt 40 mkr.  
I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan 
för åren 2023-2025.  

 
 
 
 

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nettokostnadsandel  97,0 96,8 100,0 99,7 100,0 
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2022 års nivå om 
22,16 kronor.  
 
Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och 
homogen grupp med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan 
kommunerna och regionen. Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 
öre (2013). För 2022 uppgår den till 38 öre. 
 

 
 

 
Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 
 
Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i april, samt de tillskott i 
generella statsbidrag som utlovats i vårens budgetproposition. 
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Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 849 4 028 4 152 4 302 4 449 

Förändring %  4,7 % 3,1 % 3,6 % 3,4 % 

Ackumulerad förändring %  104,7 % 107,9% 111,8% 115,6% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +50 +95 +116  
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i 
förhållande till bokslut 2021.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna 
skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäkts-
beräkningen har använt en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med kommunens 
befolkningsprognos i juni 2021. 
 
Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är 
respektive nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga 
för nämndens verksamhet.  
 

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 
 
Finansnettot budgeteras till -5 mkr för 2023, vilket är 6 mkr lägre än prognosen för 2022. För 
2024 beräknas finansnettot till -5 mkr och för 2025 till -5 mkr, vilket är en sänkning av 
finansnettot jämfört med tidigare flerårsplan. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 
finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på 
sikt. Det finns även en stor risk för räntehöjningar under de kommande åren. 
 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 
investeringar. Målet i strategiska planen 2023-2025 är ännu inte fastställt men i föregående 
flerårsplan var målet minst 30 %.  
 
Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att 
dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar 
innebär en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna.  
Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Investeringsnivå 525 677 741 662 513 

Resultat och avskrivningar 248 270 174 207 212 

Självfinansieringsgrad % 60,5 % 39,9 % 23,5 % 31,3 % 41,2 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  900 581 690 705 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  223 -160 28 192 
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Investeringsnivån har sänkts jämfört med tidigare beräkningar, orsaken är att några objekt utgått 
och några objekt senarelagts. I årets flerårsplan redovisas även objekt som finansieras via 
finansiell leasing. Finansiell leasing beskrivs i avsnittet om kommunens investeringar i slutet av 
dokumentet. 
 
Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  
 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, 
renovering Rimnersvallen, flera nya skolor och förskolor, nytt badhus, upprustning av centrum 
samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se ”Kommunens investeringar 2023-
2032”. 
 
Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 
kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 
investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt 
kommunbidrag. En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 
 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2022-2032 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad 
för 2023-2025 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har 
utgjort underlag för nämndernas investeringsbudget för 2023-2025. 
 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna 
medel. Målet i den tidigare strategiska planen var att soliditeten ska öka, den nya strategiska 
planen är ännu inte fastställd. Soliditeten för 2023-2025 kommer öka under planperioden, dock 
minska jämfört med tidigare års bokslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Soliditet inkl. pensionsskuld 14,5 14,9 11,9 11,7 11,5 
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Skulder och räntor 

 

Upplåning  

 

 
Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 2 000 mkr under perioden 2021-2025. 
Kommunens andel av detta är ca 1 800 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande 
avser bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 200 mkr i planen.  
 
För närvarande är låneskulden till drygt 80% utlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 
tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2021. 
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  
 
 
Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2023-2025 vilket är i nivå med 
föregående flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2021 blev 1,14 %. Troligen kommer Riksbanken 
höja styrräntan framöver vilket medför att kommunens räntekostnader prognostiseras öka. 
Kommunens lån är bundna med olika löptid vilket medför att en räntehöjning inte får så stora 
konsekvenser i det korta perspektivet utan först när lånen omförhandlas. 
 
Sedan bedömningen gjordes har det varit en mycket snabb ränteuppgång. Utifrån det rådande 
ränteläget är osäkerheten stor om nivån på räntan och risken bedöms som stor att räntan för 
kommunen kan bli högre än budgeterat. 
 

 

Internränta 
För 2023 föreslås att internräntan höjas från 1,00 % till 1,25 %. Detta är i enlighet med Sveriges 
kommuner och regioners rekommendation. Bedömningen är att kommunens räntekostnad för 
2023 kommer att vara på en högre nivå, med hänsyn till nuvarande utveckling av externa räntor.  
 
 

 

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Total låneskuld 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Varav kommunens egen låneskuld 634 1 040 1 739 2 175 2 427 
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Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter 
dock i något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 
2040 är att klara de ökade kostnaderna främst för en åldrande befolkning men även ökningen i de 
yngre åldrarna. Det kommer att leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska 
förändringarna än vad som hittills varit fallet. En uppväxling har redan skett och det kommer att 
fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för investeringarna är också en orsak till högre 
kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta detta med den normala tillväxten utan 
kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service som leder till lägre 
kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de 
effekter som händelserna har: 
 

Händelse Årseffekt 2023, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   47 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   40 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 

+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 RESULTATBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan             Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 864 885 920 939 958 

Verksamhetens kostnader -4 409 -4 645 -4 893 -5 029 -5 189 

Avskrivningar -133 -142 -174 -195 -212 

Jämförelsestörande poster -62 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 740 -3 902 -4 147 -4 285 -4 443 

         

Skatteintäkter 2 808 2 934 3 074 3 188 3 302 

Generella statsbidrag och utjämning 1 041 1 094 1 078 1 114 1 148 

VERKSAMHETENS RESULTAT 109 126 5 17 6 

         

Finansiella intäkter 50 52 57 57 58 

Finansiella kostnader -44 -50 -62 -62 -63 

ÅRETS RESULTAT 116 128 0 12 1 

         

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 

Resultat i % av skatter och bidrag 3,0% 3,2% 0,0% 0,3% 0,0% 

      
BALANSBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Anläggningstillgångar 6 148 6 757 7 462 7 979 8 331 

- varav långfristiga fordringar 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Omsättningstillgångar 426 491 406 406 406 

- varav kassa, bank och korta placeringar 49 114 39 39 39 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Eget kapital 1 881 2 009 1 925 1 937 1 938 

- varav årets resultat 116 128 0 12 1 

Avsättningar 47 10 38 10 12 

- varav pensionsskuld 38 39 34 36 38 

Skulder 4 647 5 230 5 906 6 439 6 787 

- varav långfristiga lån 3 765 4 245 5 015 5 548 5 897 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 634 1040 1 784 2 267 2 566 

Soliditet inkl pensionsskuld 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 

      
KASSAFLÖDESBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansieringsbehov         

Investeringar -525 -677 -741 -662 -513 

Försäljning 0 0 1 2 3 

Summa investeringar -525 -677 -740 -660 -510 

Finansiering         

Från den löpande verksamheten 234 336 242 226 261 

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -50 -50 -50 

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0 

Upplåning (+) / amortering (-) 150 480 549 486 302 

      

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -14 -65 0 0 0 

Summa finansiering 285 749 742 664 516 

         

Egenfinansiering investeringar 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,4% 
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DRIFTSBUDGET 

 Bokslut Prognos Plan Plan Plan 

Nämnd/Styrelse 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige och revision -10,8 -12,1 -12,9 -12,9 -12,9 

Kommunstyrelse -367,9 -423,6 -344,6 -347,9 -327,4 

KS Försörjningsstöd   -74,0 -74,0 -74,0 

Barn och utbildningsnämnd  -1 595,9 -1 600,7 -1 614,2 -1 604,2 -1 604,2 

Barn och utbildningsnämnd demografi   -6,0 -11,0 -14,9 

Socialnämnd -1 424,9 -1 476,9 -1 487,3 -1 487,3 -1 487,3 

Socialnämnd demografi   -12,0 -26,7 -42,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  -119,4 -128,1 -125,7 -125,7 -125,7 

Kultur- och fritidsnämnd -154,4 -150,2 -152,0 -152,0 -152,0 

Valnämnden -0,1 -1,6 -0,1 -1,7 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus/medborgarhus   -40,0 -50,0 -60,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest.  -7,8 -49,5 -70,8 -97,3 

Centrala upphandlingseffekter   7,0 7,0 7,0 

Nämndernas över/underskott  -51,3 0,0 0,0 0,0 

Behov av minskade nettokostnader   0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder/styrelser -3 673,4 -3 852,3 -3 911,3 -3 957,2 -3 991,7 

         

Övriga ej fördelade poster *** -98,4 -75,9 -263,6 -356,1 -489,7 

Eliminering internt finansnetto 31,2 26,2 27,7 28,6 38,5 

         

Summa verksamhetens nettokostnad -3 740,6 -3 902,0 -4 147,2 -4 284,7 -4 442,9 

 102% 107% 106% 104% 104% 

Skatteintäkter 2 807,9 2 934,4 3 074,3 3 187,8 3 301,7 

Generella statsbidrag och utjämning  1 041,4 1 094,0 1 078,0 1 114,0 1 147,8 

Verksamhetens resultat 108,7 126,4 5,1 17,1 6,6 

         

Finansiella intäkter  50,0 51,6 56,6 57,4 58,2 

Finansiella kostnader -43,6 -50,1 -61,6 -62,0 -63,3 

         

Resultat efter finansiella poster 115,1 127,9 0,1 12,5 1,5 

REDOVISAT RESULTAT 115,1 127,9 0,1 12,5 1,5 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 

***         

Specifikation ej fördelade poster:         

Arbetsgivaravgifter 18,7 19,5 0,0 0,0 0,0 

Pensioner -109,1 -45,0 -105,8 -86,6 -97,6 

Pris och lönereserv 6,2 -46,9 -151,8 -263,5 -386,1 

Riktade statsbidrag tillskott -24,8 -8,1 -6,0 -6,0 -6,0 

Övriga poster 10,6 4,6       

Summa ej fördelade poster -98,4 -75,9 -263,6 -356,1 -489,7 
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 

Belopp i miljoner kronor (mkr). I avsnittet om nämndernas kommunbidrag finns även 

uppdragsbeskrivningar.   

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag ökar med +0,8 mkr. Ökningen hänförs till 
överförmyndaren +0,5 mkr och revisionen +0,3 mkr. 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -5,0 mkr för 2023, med -1,7 mkr för 2024 och 
med -22,2 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och 
därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram inför 2023 med 21,5 
mkr i årets planeringsförutsättningar. Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som 
kompensation för inflationspåverkan. 
 
I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd, vilket 
är en sänkning med -3 mkr inför 2023. Över- eller underskott rapporteras särskilt i 
kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 12,1   - 

2023  +0,8 12,9 - 

2024  +0,8 12,9 - 

2025  +0,8 12,9 - 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 423,6   95 

2023  -5,0 418,6 66 

2024  -1,7 421,9 4 

2025  -22,2 401,4 4 
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För att utöka upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med 
+0,5 mkr för 2023 och 2024.  
 
I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, 
inför 2023 utökas det anslaget med +15 mkr och inför 2024 utökas det med +20 mkr. Dessa 
medel överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna 
genomförs. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 

• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 

förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 

på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 

 
• Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete.  
Våld i nära relationer är inget kvinnoproblem utan ett samhällsproblem där vi måste intensifiera 

arbetet ytterligare. Det är ett prioriterat område, där den hedersrelaterade problematiken även 

ingår. Det behövs metodutveckling och ett utvecklat samarbete med myndigheter, 

frivilligorganisationer samt enskilda.  
 
• Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med insatser för 
långtidsarbetslösa.  
Många av dom som i dag är arbetslösa saknar den grundläggande språkkunskap som krävs för 

att matcha de jobb som är lediga, både inom den kommunala verksamheten och den privata. För 

att på ett bättre sätt matcha dessa behov behöver vi möjliggöra för fler att lyfta sina 

språkkunskaper. 
 
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
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Den pågående stadsutvecklingen innebär stora möjligheter för Uddevalla. Här finns möjligheten 

till nya moderna bostäder, en tydligare identitet och inte minst skyddet mot 

högvatten/översvämningar. Det kommer också att innebära en ekonomisk påfrestning, varför en 

tydligare handlingsplan för ekonomiska insatser och prioritering ska presenteras. 

 
• Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att ta fram en strategi 
gällande EU och statliga stöd. 

I de stora utvecklingsprojekt som vi nu genomför, måste vi bli mer framgångsrika i att hitta 

externa stöd från EU-program och från statliga insatser. Det finns möjligheter till 

delfinansiering från olika EU-program. Det behövs därför en strategi för hur Uddevalla ska 

arbeta med att ta del av EU-program, samt hur vi aktivt arbetar med olika statliga och regionala 

organ för samfinansiering.  
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 

att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 

rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +19,4 mkr för 2023, +14,4 mkr för 
2024 och med +18,3 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var 
engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram 
inför 2023 med 14,1 mkr i årets planeringsförutsättningar. Kommunbidraget ökar med 14 mkr 
för 2023 som kompensation för inflationspåverkan, främst skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp 
av varor och tjänster bedöms få ökade kostnader. 
 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 600,8   174 

2023  +19,4 1 620,2 107 

2024  +14,4 1 615,2 135 

2025  +18,3 1 619,1 148 
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Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och 
elever, dock inte i samtliga årskullar då ålderskategorin 1-5 minskar jämfört med tidigare 
beräkningar. Vilket medför att behovet av fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar under 
hela planeringsperioden men inte behovet av förskola. Utvecklingen har centralt beräknats till ett 
ökat behov av kommunbidrag på 6 mkr för 2023, 11 mkr för 2024 och 14,9 mkr för 2025. 
Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 
Nämndens kommunbidrag utökas med +10,0 mkr för 2023 för att kunna möta upp de elever som 
under pandemin inte kunnat ges den kvalitativa undervisning som normalt sker. Insatserna ska 
riktas så att alla elever som lämnar gymnasieskolan ska ha förväntad kunskapsnivå. 
 
Därutöver utökas kommunbidraget för 2023-2025 med +2,5 mkr för lärlingscentra, +4,0 mkr för 
att förbättra arbetsmiljön genom att öka chefstätheten, +1 mkr för lärcentra kompetensforum, 
samt +2,0 mkr för lärarlönelyftet. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
 
Uppdrag: 

• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 

förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 

på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. 
Det är viktigt att barn med särskilda behov får en tydligare prioritering i nämndernas 

budgetfördelningar. Vilka specifika insatser som görs från respektive nämnd, ska återredovisas 

till Kommunstyrelsen.  

 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta för att 
fler unga ska nå behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. 
Tydliggöra arbetet med mål och resultat i grundskolan så att fler elever når 

gymnasiebehörighet. 

 

• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
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Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 

att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 

rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 

SOCIALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag ökar med 22,8 mkr för 2023, +37,5 mkr för 2024 och +53,7 mkr 
för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår 
i 2023 års ramtilldelning. Ett statsbidrag är omklassificerat vilket medför att kommunbidraget 
minskar med 23,2 mkr och intäkterna ökar med samma belopp. Kommunbidraget ökar med 29 
mkr för 2023 som kompensation för inflationspåverkan, främst färdtjänst, familjehem, HVB, 
hyror, måltidskostnader och köp av varor och tjänster bedöms få ökade kostnader. 
 
Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). 
Det är framför allt kategorin ”äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt 
beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag på 12 mkr för 2023, 26,7 mkr för 2024 och 42,9 
mkr för 2025. Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 
Nämndens kommunbidrag utökas för 2023-2025 med +3,0 mkr för LSS insatser, +1,0 mkr för 
Individ och familjeomsorg barn och unga, +0,5 mkr för insatser inom SoL samt +0,5 mkr för 
insatser inom missbruksvården.  
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 

• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 476,5   8 

2023  +22,8 1 499,3 5 

2024  +37,5 1 514,0 15 

2025  +53,7 1 530,2 42 
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De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 

förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 

på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 

 

• Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. 
Det är viktigt att barn med särskilda behov får en tydligare prioritering i nämndernas 

budgetfördelningar. Vilka specifika insatser som görs från respektive nämnd, ska återredovisas 

till Kommunstyrelsen.  

 

• Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete.  
Våld i nära relationer är inget kvinnoproblem utan ett samhällsproblem där vi måste intensifiera 

arbetet ytterligare. Det är ett prioriterat område, där den hedersrelaterade problematiken även 

ingår. Det behövs metodutveckling och ett utvecklat samarbete med myndigheter, 

frivilligorganisationer samt enskilda.  

 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 

att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 

rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,1 mkr för samtliga år 2023-2025. I 
2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 125,8   277 

2023  -0,1 125,7 307 

2024  -0,1 125,7 373 

2025  -0,1 125,7 306 
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ramtilldelning. Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som kompensation för 
inflationspåverkan. 
 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, 
inför 2023 utökas det anslaget med 15 mkr och inför 2024 utökas det med 20 mkr. Dessa medel 
överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd.  
 
Uppdrag: 

• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
Den pågående stadsutvecklingen innebär stora möjligheter för Uddevalla. Här finns möjligheten 

till nya moderna bostäder, en tydligare identitet och inte minst skyddet mot 

högvatten/översvämningar. Det kommer också att innebära en ekonomisk påfrestning, varför en 

tydligare handlingsplan för ekonomiska insatser och prioritering ska presenteras. 

 
• Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
lokal livsmedelsproduktion 
Uddevalla är en livsmedelsproducerande kommun. Att använda lokala råvaror och livsmedel är 

bra ur hållbarhetssynpunkt och för att stärka den lokala självförsörjningen. Vi måste därför öka 

användandet av lokala råvaror i de kommunala köken.  

 

• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 

att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 

rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +1,8 mkr för samtliga år 2023-2025. I 
2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års 
ramtilldelning. Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som kompensation för 
inflationspåverkan. 
 
Nämndens kommunbidrag utökas 2023-2025 med +1,0 mkr för föreningsbidrag barn och unga i 
syfte att stödja föreningarna att hålla nere avgifterna så fler barn får en möjlighet att delta i 
föreningar, +0,3 mkr för drift av offentlig konst samt +1,5 mkr för driftskostnader på Fridhem 
och Skarsjövallen/Skarsjöområdet. 
 
På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus/medborgarhus”, utökas med +10 mkr 
årligen fram till 2025, utrymmet är 40 mkr för 2023 och ska skapa ett ekonomiskt utrymme för 
drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus och medborgarhus. Under 2023 motsvaras inte 
detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag då badhuset tas i drift. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 

• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 

förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 

på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 

 
• Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
föreningsavgifter för barn och unga 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 150,2   252 

2023  +1,8 152,0 257 

2024  +1,8 152,0 135 

2025  +1,8 152,0 14 
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Att kunna delta i föreningsaktiviteter är en viktig del av förebyggande arbete bland barn och 

ungdomar. Tyvärr är deltagaravgifterna många gånger höga och försvårar för många barn och 

ungdomar att utöva sitt idrotts- eller kulturintresse. Bidragen till föreningar bör i större 

omfattning utformas så att de premierar sänkta deltagaravgifter för barn och ungdomar. 

 

• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 

att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 

rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 

 

 

 

VALNÄMNDEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är september 2022 och 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1,6   - 

2023  -1,5 0,1 - 

2024  +0,1 1,7 - 

2025  -1,5 0,1 - 
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2023-2032 
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Finansiell leasing 
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska investeringar som avses finansieras 
genom finansiell leasing ingå i investeringsplanen. Nedan framgår de objekt som 
klassificeras som finansiell leasing via beslutat samverkansavtal med extern part. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 911,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 957,2 
mkr respektive 3 991,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 970 
mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2023, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven 
besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt 
eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 
investeringar som blir färdigställda under 2023, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2023 senast 
under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 samt         
513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 
behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 

att arbeta för att återställa de finansiella målen inför 2024 års budgetarbete. 
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BILAGA 1 BERÄKNING DEMOGRAFI  

 



  41 (41)  
 
 

 

 

 



 

 

Vänsterpartiets budget  

för  

Uddevalla kommun 2023  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 (8)  

 

Inledning   
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Uddevalla. Det finns goda förutsättningar för att 
Uddevalla ska bli en jämlik och hållbar kommun. Vi kan se att det finns stora ojämlikheter i hur länge du 
lever beroende på var du bor, vilket kön du identifierar dig med, vilka föräldrar du har och ifall du har 
någon psykisk eller fysisk funktionsvariation.  

Det vill Vänsterpartiet ändra på och det gör vi genom att driva en socialistisk och feministisk politik på 
ekologisk grund.  

Ett jämlikt samhälle är det etiskt rätta och forskningen visar att det är så alla mår som bäst. Det gäller 
oavsett vilka förutsättningar du fått i livet. Jämlikhet främjar också innovation, socialt hållbar utveckling 
och är dessutom brottsförebyggande. Diskrimineringsgrunderna skall genomsyra all planering för att 
motverka strukturella problem i samhället.  

Åren 2020–2022 har präglats av Covid-19 vilket har satt sina spår i kommunens verksamheter. Många 
av kommunens anställda har haft och har fortsatt en ansträngd arbetssituation. Efterdyningarna ifrån 
pandemin fortsätter med kontinuerliga rapporter om slitna medarbetare. Kostnaderna för 
sjukskrivningar är fortsatt höga så vi ser att varje satsad krona i arbetsmiljö är en investering. Det leder 
till bättre hälsa och välmående för medarbetarna samtidigt som vi minskar på kostnaderna för 
verksamheten. I budgeten för 2022 tryckte Vänsterpartiet på att en satsning av arbetsmiljön måste ske. 
Vänsterpartiet lägger en budget i år med ökade personalresurser inom skola, vård och omsorg. 
Samtidigt budgeterar vi för att minska arbetstiden för verksamheter inom socialtjänsten.   

Uddevalla står inför fortsatta utmaningar att rekrytera personal. Det är av yttersta vikt att kommunen är 
en attraktiv arbetsgivare. Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar och kompetensförsörjningen är 
en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet. Uddevalla kommun ska framstå som en 
arbetsgivare som tar hand om sina anställda. Vänsterpartiet i Uddevalla vill anställa 100 nya personer 
inom skola och socialtjänst. Det ska vara en rimlig arbetsbelastning för medarbetarna.  

Klimatkrisen är ett faktum och rapporterna ifrån FN:s klimatpanel IPCC beskriver en situation där vi inte 
är i närheten på att nå våra klimatmål. Varje kommun måste ta ansvar och Uddevalla kommun skall föregå 
med gott exempel. Vänsterpartiet i Uddevalla vill, på sikt, införa solceller på alla kommunens fastigheter 
och bygga ut elbilsladdstolpar på kommunens alla parkeringsplatser. I vår budget avsätter vi pengar för 
detta projekt, ett projekt som även kommer sänka driftskostnader på el och värme, över tid. Kommunen 
måste även fortsätta att agera klimatsmart i all sin verksamhet, i alla led. Ekologisk hållbarhet ska vara 
högsta prioritet i alla frågor som berör miljön: om- och nybyggnation, infrastruktur, kost, inköp med mera.   

Vänsterpartiet i Uddevalla ser också att det förebyggande arbetet är en stor nyckel till framgång för 
människor. I de allra flesta lägen agerar socialtjänsten reaktivt, efter någonting har hänt, i stället för 
proaktiv. Det är så vår, och andras verksamheter ofta är uppbyggda. Vi har med framgång sett andra 
kommuner arbeta proaktivt och Vänsterpartiet kommer att satsa på fler fältassistenter som syns ute på 
stan. Vänsterpartiet vill också satsa på att öppna mötesplats Tureborg igen. Vi behöver synas och finnas 
till för alla våra medborgare. Mötesplatsen ska finnas till för att hjälpa människor att bli integrerade i 
samhället och förstå den byråkratiska djungel som Sverige är.  

Vi kommer också satsa på ett utbildningspaket runt våld i nära relationer för alla kommunens 
medarbetare. Ingen människa ska behöva känna sig otrygg i sitt eget hem. Vi som kommun och 
arbetsgivare måste ta ett helhetsansvar för att människor känner sig trygga. Utöver det så satsar vi även 
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på att införa en kommunal kvinnojour. När det proaktiva arbetet inte har lyckats få genomslag så måste 
det finnas samhälleliga, kommunalt och ideellt drivna verksamheter där kvinnor kan få stöd. Ett hem i 
våld är aldrig tillåtet.  

Slutligen kommer vi vilja satsa på en spårväg genom Uddevalla. Vi måste gå mot ett bilfritt centrum, för 
miljön och för våra medborgare. Ett bilfritt centrum med ett resecentrum som nav kommer medföra större 
rörelse i centrum vilket även kommer gynna det lokala näringslivet. Vänsterpartiet budgeterar för initiala 
utredningskostnader av en spårväg genom staden. Tills det är genomfört så måste vi fortsätta att 
subventionera tåg- och busskort i kollektivtrafiken. På sikt ska alla kunna resa gratis med kollektivtrafiken 
och Vänsterpartiet budgeterar för att subventionera gratis kollektivtrafik för alla pensionärer och för alla 
ungdomar under deras lovveckor.  

Vänsterpartiet vill att politiker ska spegla det samhälle de representerar, även när det gäller inkomst. 
Därför är det viktigt att se över politikerarvodena så att de framstår som rimliga och med det sänks till en 
skälig nivå. 

I vår budget behöver vi inte föreslå en skattehöjning. Vi lägger en budget med en nettokostnadsandel på 
nästan 100% av de intäkter som kommunen får. Vi anser att man tar ansvar för medborgarnas skattemedel 
genom att först använda de pengarna man har innan man höjer skatten. Vi vet av erfarenhet att kommunen 
sällan använder alla sina budgeterade medel och att resultatet för 2023 inte kommer att uppnå 100%. Vi 
har också budgeterat för flertalet förebyggande åtgärder som, på sikt, kommer minska kostnaderna för 
kommunen. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. 
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Driftbudget 

 2023 2024 2025 

 Budget Budget Budget 

Nämnd/Styrelse       
Kommunfullmäktige och revision -12,1 -12,1 -12,1 

Kommunstyrelse -407,6 -405,4 -405,4 

Barn och utbildningsnämnd  -1 610,7 -1 610,7 -1 610,7 

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,0 -11,0 -14,9 

Socialnämnd -1 483,3 -1 487,3 -1 491,3 

Socialnämnd demografi -12,0 -26,7 -42,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  -129,7 -134,7 -139,7 

Kultur- och fritidsnämnd -151,2 -151,2 -151,2 

Valnämnden -0,1 -1,7 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus -30,0 -30,0 -30,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -49,5 -70,8 -97,3 

Covid-19/Utbildningsskuld/Stadsutveckling -20,0 -10,0 0,0 

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0 

Upprustning/ Trygghet Dalaberg 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder/styrelser -3 905,2 -3 944,6 -3 988,6 

Nettoförändring       

       

Övriga ej fördelade poster *** -263,6 -356,1 -489,7 

Eliminering internt finansnetto 27,7 28,6 38,5 

       

Summa verksamhetens nettokostnad -4 141,1 -4 272,1 -4 439,8 

       

Skatteintäkter 3 074,3 3 187,8 3 301,7 

Generella statsbidrag och utjämning  1 078,0 1 114,0 1 147,8 

Verksamhetens resultat 11,2 29,7 9,7 

       

Finansiella intäkter  56,6 57,4 58,2 

Finansiella kostnader -61,6 -62,0 -63,3 

Resultat e. finansnetto 6,2 25,1 4,6 

       
REDOVISAT RESULTAT 6,2 25,1 4,6 

       

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,9% 99,4% 99,9% 

Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,1% 0,1% 0,1% 

Resultat i % av skatteintäkterna 0,1% 0,6% 0,1% 

    
Specifikation ej fördelade poster: 2023 2024 2025 
Arbetsgivaravgifter 0,0 0,0 0,0 

Pensioner -105,8 -86,6 -97,6 

Pris och lönereserv -151,8 -263,5 -386,1 

Riktade statsbidrag tillskott -6,0 -6,0 -6,0 

Riktade statsbidrag avdrag 0,0 0,0 0,0 

Summa ej fördelade poster -263,6 -356,1 -489,7 
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Kommunfullmäktige  
Kommunen som organisation är till för att vi som bor här ska ha det bra. För att det ska fungera betalar 
vi alla skatt. Skatten är våra gemensamma pengar och ska användas till att utveckla kommunen inom 
områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar 
med våra gemensamma medel. Kommunfullmäktige är det demokratiskt valda organ som har i uppgift 
att ta beslut i kommunens övergripande viktiga frågor. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi så att de uppsatta målen 
ifrån kommunfullmäktige uppnås.  

De ekonomiska målen får inte påverka kvalitén på medborgarnas service på så sätt att det leder till ökade 
kostnader i framtiden. Vi ger ledningen i uppdrag att fortsatt arbeta med att hitta rimliga lösningar på 
kommunens ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen kommer alltid ha i uppdrag att säkerställa en god 
arbetsmiljö och ta ansvar för kommunens bästa.   

Kommunstyrelsen ska också utreda möjligheten till spårväg och samtidigt distribuera tåg- och busskort 
till alla pensionärer och ungdomar på deras lov. För att ytterligare underlätta för ungdomar att aktivera 
sig under lovet, oberoende av föräldrarnas ekonomi. Kommunstyrelsen behöver även fortsätta erbjuda så 
många ungdomar som möjlig feriepraktik i kommunal regi.  

Kommunstyrelsen kommer, att specifikt, få i uppdrag att arbeta mer förebyggande. De ska i samverkan 
med socialtjänsten starta upp Mötesplats Tureborg, aktivt delta i arbetet med fler fältassistenter. 
Satsningen på mötesplatser är viktig för att utveckla tryggheten där. Man kan inte enbart förlita sig på 
ordningsvakter för att bibehålla ordning och säkerhet. Kommunstyrelsen ska också stötta socialtjänsten i 
utbildningssatsningen runt våld i nära relationer. 

Satsningar 

 Gratis busskort till alla pensionärer och ungdomar under loven 
 Öppna mötesplats Tureborg 
 Utreda spårväg genom centrum 
 Utbildningsinsatser kring våld i nära relation 

Barn och utbildningsnämnden  
Våra barn och unga är Uddevallas framtid. En bra skola lägger grunden till en bra uppväxt, en stark 
självkänsla, ett framgångsrikt yrkesliv och ett livslångt lärande. Resurserna till skolan motsvarar inte det 
som krävs för att ge alla barn tillgång till en bra och likvärdig skola.  
 
Vänsterpartiet anser att vi måste erbjuda alla barn en skola av hög kvalitet. Därför måste barngruppernas 
och elevgruppernas storlek hållas nere, dvs. lärartätheten behöver öka. Att rekrytera och behålla nya lärare 
är en ödesfråga för kommunen. Lärarna behöver samtidigt få arbeta som lärare och få stöd i klassrummet 
av socialpedagoger. Vänsterpartiet vill börja en satsning där barn och utbildningsnämnden får i uppdrag 
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att anställa 50 nya personer inom skolan. Det ska i grunden handla om lärare och socialpedagoger som 
anställs men det kan också innebära fler elevassistenter om behovet finns. 
 
Vi kommer även satsa på att hantera utbildningsskulden som har uppstått efter Covid-19 samt budgeterar 
vi för satsningar på lärcentra och lärlingscentra.  
 
Satsningar 

● 50 nya anställda i skolan, i huvudsak lärare och socialpedagoger 
● Satsningar på lärcentra och lärlingscentra 
● Satsningar på att hantera utbildningsskulden ifrån Covid-19 

 

Socialnämnden  
Nämnden är en av de verksamheter som märker av de demografiska förändringarna mest med en större 
andel yngre och äldre befolkning. Detta för med sig utmaningar och ökat behov av service.  

En av de viktigaste uppgifterna är det förebyggande arbetet. Vi vill fortsätta att förebygga fallolyckor 
bland äldre, bland annat genom utdelning av broddar och anpassning i hemmen. Pandemin har även lett 
till ökad ensamhet då många äldre blivit mer isolerade. Detta kräver åtgärder från kommunens sida, till 
exempel uppsökande verksamhet genom telefonsamtal och samarbete med civilsamhället. Vi satsar också 
på ökad drog- och missbruksförebyggande samverkan mellan socialnämnden, kultur och fritid samt barn 
och utbildning. Vänsterpartiet satsar på fler fältassistenter som kan visa sig ute på fritidsgårdar, gator och 
torg. Det förebyggande arbetet ska leda till större trygghet och att vi fångar upp individer i riskzonen 
tidigt. Vänsterpartiet vill att alla verksamheter ska börja arbeta mer proaktivt och lägga fokus på det 
förebyggande arbetet. 

Vi vill även satsa på en kommunalt driven kvinnojour. Idag bedrivs ett skyddat boende efter 
biståndsbedömningar, det är bra men inte tillräckligt. Ingen människa, inget barn, ingen någonsin ska 
behöva känna sig otrygg i sitt hem och inte veta vart de ska ta vägen. Det är av yttersta vikt att kommunen 
agerar föredömligt och hjälper de människor som behöver stöd när de är som mest sårbara. 
Socialnämnden ska också påbörja ett utbildningspaket runt våld i nära relationer till alla kommunens 
medarbetare. Detta är ett led i det förebyggande arbetet där vi kan ge kvinnor och barn en chans att komma 
ifrån ett otryggt hem innan det sker våldsamma situationer. Socialnämnden ska också verka för att 
samverka med ideella krafter i arbetet mot våld i nära relationer. Barn som bevittnar våld är särskilt utsatta 
och det måste finnas andra vuxna i deras närhet som kan skapa trygghet och balans.  

Ett fortsatt led i det förebyggande arbetet samt att kunna verka som en attraktiv arbetsgivare vill 
Vänsterpartiet satsa på att införa 6 timmars arbetsdag. Vi vill påbörja detta på en verksamhet inom LSS 
där arbetsmiljön och den upplevda känslan av välmående ska styra incitamenten för satsningen. Vi vet 
idag att flertalet av våra anställda har svårt att få balansen mellan arbete, fritid och familjen att gå ihop. 
Det är ännu svårare om man arbetar inom ett yrke med obekväma arbetstider som också ställer högra krav 
på mig som medmänniska. På sikt vill Vänsterpartiet att alla i kommunen ska få möjlighet att arbeta 6 
timmars arbetsdag och vi vill påbörja detta inom socialtjänsten. Detta är inte ett införande ”på prov” utan 
en permanent lösning för verksamheten. 

Vänsterpartiet kommer också budgetera för ramökningar inom LSS, SoL, IFO och missbruk utifrån 
tjänstepersonernas bedömningar.  
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Slutligen budgeterar Vänsterpartiet för att anställa fler undersköterskor och stödassistenter inom 
socialtjänsten. Dessa ska budgeteras proportionellt där de gör bäst nytta. Vi satsar för att 50 nya personer 
inom LSS, vård och omsorg ska anställas. Detta är en ramökning utanför satsningen på 6 timmars 
arbetsdag. 

Satsningar 

 Fler fältassistenter 
 Kommunalt driven kvinnojour 
 Utbildningssatsningar runt våld i nära relationer 
 Ramökningar för verksamheter inom socialtjänsten 
 6 timmars arbetsdag, vi startar med en verksamhet inom LSS 
 50 nya undersköterskor och/eller stödassistenter 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggandet ska genomsyras av en feministisk och hållbar stadsplanering. Vi bygger bostäder och 
främjar infrastruktur som gynnar fotgängare och cyklister. Vi planerar och underhåller så att det blir tryggt 
och upplyst i det offentliga rummet. Vi planerar allmänna platser så att de både är öppna, nära och erbjuder 
fysisk aktivitet för alla, samt ytor anpassade efter olika behov. Vi tillgänglighetsanpassar kollektivtrafiken 
och cykelleder, samt planerar så att bilberoendet minskar. Vid namngivning av nya gator och platser är 
fortsätter vi att komma ihåg alla de kvinnor som verkat i staden. Vi vill också skapa grön infrastruktur för 
djur, insekter och fåglar. 

Vi står inför en klimatkris som jorden aldrig tidigare har skådat. Aldrig någonsin har klimatförändringarna 
skett så här fort och FN’s klimatpanel, IPCC, beskriver att det är mänskligheten som behöver bära ansvar 
för att det sker så fort. Uddevalla kommun måste vara i framkant och visa att det går att ta ansvar för 
miljöförändringar. Vi behöver leda med gott föredöme och visa andra kommuner att det går att ta ansvar. 
Vänsterpartiet vill göra en satsning på solceller på alla kommunens fastigheter. Solceller ska driva 
elbilsladdstolparna och de ska även, på sikt, minska kommunens driftskostnader. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att använda de satsade budgetmedlen som gynnar klimatet på 
bästa sätt.  

Satsningar 

• Fortsatt utbyggnad av gång och cykelvägar 
• Snabbare utökningar av solceller och elbilsladdstolpar 
• Satsning på spårväg för minskad bilism i centrum 

 

Kultur och Fritidsnämnden  
Kultur och fritid kan vara den viktigaste verksamheten för folkhälsan i kommunen. Den ger medborgarna 
livskvalitet och en meningsfull fritid. Kulturen och idrotten ger oss goda möjligheter till ett bra 
integrationsarbete. Fritidsgårdar är en viktig fråga, för dagens ungdomar är vår framtid. De kan ha en 
mycket viktig roll i brottsförebyggande verksamhet, och är en trygg samt utvecklande mötesplats för våra 
ungdomar. Fritidsgårdar är också en träffpunkt och plats för integration i vårt samhälle. Vi ser det som 
extra viktigt att därför bevara och åter öppna så många fritidsgårdar som möjligt i kommunen.  
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Det är även viktigt att utveckla mötesplatser på Dalaberg och Tureborg för unga vuxna över 18 år, samt 
göra en översyn av våra näridrottsplatser. Vi vill även ge kulturskolan möjlighet att jobba utåtriktat med 
uppsökande verksamhet så att barn och ungdomar kan få prova på och utöva andra kulturslag än idrott, 
till exempel musik och dans. 
 
Därför utökar vi ännu en gång ramen för nämndens budget ordentligt för att ge stabilitet över tid med dess 
verksamheter. Vi litar på att tjänstepersonernas professionella bedömning håller och utökar deras ram. 
Kultur och fritid ska fortsatt fokusera på att folkhälsan och våra barn och unga är det centrala i vår 
verksamhet. 
 
Satsningar 

● Satsning 3 mkr i utökad ram 
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Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 
 

Budgetmotion för perioden 
2023 – 2025 
En budget för klimatet 
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Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla  
 

Budgetmotion för perioden 2023 - 2025   
 
 
Majoriteten har lagt ett budgetförslag utan några större satsningar och som innebär en utökning av 
budgeten med 40 miljoner kronor med motiveringen att läget är osäkert både på grund av kriget i 
Ukraina och en snabbt stigande inflation med dess följdeffekter. Miljöpartiet delar oron över läget 
och försöker komma med förslag för att hantera viktiga frågor på ett konstruktivt sätt.  
 
Däremot har vi lagt tyngdpunkten på aspekter som inte majoriteten har behandlat i sin budget och 
som vi anser i dagsläget är minst lika kritiska som stigande inflation, nämligen klimatförändringarna.  
  
 
Den nuvarande majoriteten har annonserat att den majoritet som bildas efter valet får återkomma 
med en ny budget i höst, så vi återkommer även med våra budgetförslag till den nya majoritetens 
budgetförhandlingar efter valet.  
 
 
 
 
 
Yrkanden:  
 
Förstahandsyrkande: Anta Miljöpartiets budgetförslag.  
 
Andrahandsyrkanden:  
Anta yrkande 1 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 2 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 4 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 5 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag. 
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Uddevalla kommuns budget behöver klimatsatsningar  
 
Klimatfrågan är en ödesfråga för vår planet, och vi måste vidta åtgärder fort för att vända utveck-
lingen, därför är det bra att den nuvarande majoriteten behöll målet om ett fossilfritt Uddevalla 
2030. Tyvärr är det så att tillgängliga data (fram till 2020) pekar på att utsläppen från den geografiska 
kommunen Uddevalla fortsätter att stiga.  
Därför kunde man vänta sig att i majoritetens budgetförslag hitta kraftfulla åtgärder för att åtmin-
stone inom den egna organisationen försöka vända utvecklingen, men vi konstaterar att majoritetens 
budgetförslag överhuvudtaget inte nämner ordet klimat, den enda antydan åt det hållet är omnäm-
nandet av översvämningsskydd i samband med stadsutvecklingen.  
 
Nu är det lyckligtvis så att det pågår ett klimatarbete i den kommunala verksamheten, men vi måste 
uppenbarligen göra mer, exempelvis har bensinförbrukningen inom organisationen Uddevalla 
kommun nästan fördubblats mellan 2018 och 2021.  
 
 
Trafiken är största utsläppskällan 
 
Eftersom utsläppen från fordonstrafiken 
utgör över hälften av utsläppen inom den 
geografiska kommunen så skulle kraftfulla 
åtgärder inom detta område göra skillnad. 
Även om Uddevalla kommuns egna fordon 
bara utgör 1,5% av alla bilar i Uddevalla 
kommun så är kommunens insatser viktiga.  
 
Miljöpartiet konstaterar att om organi-
sationen Uddevalla kommun bytte ut sina 
fossildrivna personbilar och lätta lastbilar, 
inklusive elhybrider och laddhybrider, mot 
rena elfordon så skulle kommunen slippa 
utsläpp på 1 115 ton CO2 från sina egna 
fordon och dessutom spara 6,5 miljoner 
kronor om året i framför allt i bränslekost-
nader (Se bilaga 1 för detaljer). Att både 
spara pengar och minska utsläppen är 
uppenbarligen en åtgärd som borde göras 
omedelbart.  
 
 
Även utanför den kommunala organisa-
tionen sker en övergång till elbilar. Utifrån 
statistik för skatteavdrag för grön teknik för 
2021 så kan man räkna fram att privatper-
soner har installerat ca 800 elbilsladdare i 
Uddevalla kommun. Totalt fanns 705 rena 
elbilar och 715 laddhybrider i Uddevalla förra året (2021). Antalet beräknas öka kraftigt eftersom 
varannan såld bil i vår är en laddbar bil och hälften av dessa är rena elbilar.  
 
Vårt yrkande nedan berör flera förvaltningar eftersom alla bilar inte är samlade inom fordons-
gruppen utan finns spridda på flera förvaltningar. Vi väljer ändock av praktiska skäl lägga 

Jordbruk
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budgetposten under Samhällsbyggnadsnämnden. Det ser i budgeten ut som om vi gör en nedskär-
ning på Samhällsbyggnadsnämnden, detta är inte vår avsikt, men mallen är inte konstruerad för att 
hantera kostnadsminskningar.  
 
 
1. Yrkande: Att Uddevalla kommun byter ut samtliga personbilar och lätta lastbilar mot elbilar under 
den kommande planeringsperioden.  
Budgeteffekt: 6,5 miljoner i sparade kostnader per år efter att laddstationer är utplacerade.   
 
 
 
Kollektivtrafiken 
 
När Västtrafik har presenterat sin utredning om pensionärskort, vilken troligtvis dröjer till efter valet 
så återkommer vi i frågan. Vi vet ännu inte vilka pris- och åldersnivåer som kommer att föreslås av 
Västtrafik.  
I sammanhanget ser vi det som viktigt att göra det självklart för barn- och ungdomar att välja 
kollektivtrafiken. En åtgärd som kan gynna detta är låta barn och ungdomar få fritidskort och 
lovkort. Detta är speciellt viktigt för familjer med små ekonomiska marginaler, en grupp som riskerar 
att öka med dagens prisutveckling. Vi återkommer i båda frågorna när Västtrafik har presenterat sin 
utredning.  
 
Miljöpartiet konstaterar att när kommunen själv upphandlar skolbusstrafiken så kan vi låta lands-
bygdsborna åka gratis med skolbussarna. Det innebär dels att vi bibehåller en kollektivtrafik på 
landsbygden, dels att kommunen slipper lösa frågan om biljettsystem. Det kostar inte kommunen 
någonting eftersom vi ändå måste köra skolbussarna.  
 
 
 
2. Yrkande: Att Uddevalla kommun efter upphandlingen av skoltrafiken i egen regi tillåter icke-elever 
resa gratis på skolbussarna.   
Budgeteffekt: Ingen kostnad, skolbussarna måste ändå köras. Samhällsnyttan av minskade bilresor 
och tillgänglighet för personer utan bil är inte inräknad.  
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Cykelbanor  
 
Att cykla är det mest energieffektiva sättet en människa kan ta sig fram på, det är till och med energi-
effektivare än att gå. Förutom detta är cyklande folkhälsofrämjande, det kräver lite utrymme och är 
ett billigt transportsätt.  
 
Vi ser att betydelsen av cyklande får en ökande vikt för många parter. Exempelvis har Västtrafik 
ändrat sin syn på transporter från att enbart handla om kollektivtrafik till att nu tala om hållbart 
resande och inkluderar då gång- och cykeltrafik när man planerar för framtiden.  
Vår förre landshövding Anders Danielsson presenterade i maj Klimaträttsutredningen som bland 
mycket annat anger att Trafikverket bör få i uppdrag att planera för ökad så kallad ”transport-
effektivitet” och minskat transportarbete för 
person- och lastbilar. Utredningen säger att gång- 
och cykeltrafik i städerna ska prioriteras och 
stöttas av staten. Där vill vi lägga till att samma 
sak bör gälla landsbygden.  
 
För att få fler att cykla behövs en trafikmiljö som 
är säker och som gör det lätt att cykla. I dagsläget 
är det fortfarande biltrafiken som är prioriterad. 
Bilden till höger från Cykelfrämjandet visar hur en 
cykelbana bryts när den passerar utfarter. Bilister 
som kör ut på en gata passerar alltså inte gatans 
gång- och cykelbana, utan gående och cyklister 
korsar en utfart. Det är ett litet exempel på hur 
trafikplaneringen utgår från bilismen, inte 
cyklisters och fotgängares säkerhet.  
 
Ett annat exempel på hur cyklande skulle kunna prio-
riteras i trafiken är att cykelbanor dras på ett sätt så att 
de är sammanhängande och att de dras kortaste, 
planaste vägen – en cyklist, i motsats till en bilist är 
känslig för onödiga uppförsbackar.  
 
Cykelbanorna måste få bilda sammanhängande stråk så 
att man inte helt plötsligt hamnar på en gata med 
vägtrafik.  
 
Cykelbanor byggda på detta sätt skulle även underlätta 
för barn att säkert ta sig till och från sina skolor, vilket 
innebär att föräldrarna slipper skjutsa dem och då utgöra 
ett hot för andra skolbarn.  
 
För att hjälpa till att åstadkomma sådana förbättringar 
måste det finnas pengar för cykelbanor i investerings-
budgeten. Därför lägger vi ytterligare sex miljoner kronor 
för en utbyggnad av cykelbanor i Uddevalla kommun.  
 
3. Yrkande: Att investeringsbudgeten för cykelbanor utökas med 6 miljoner kronor.  
Budgeteffekt: Kommunbidrag 0,3 miljoner, tas från stadsutveckling.  
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Näst största utsläppskällan – El och fjärrvärme   
 
Den näst största utsläppskällan, 23%, av koldioxidutsläpp inom Uddevalla kommun är sektorn ”El och 
fjärrvärme”.  
 
Utsläppen beror framför allt att avfallseldningen på Lillesjöverket ger utsläpp av fossil koldioxid från 
plasten i avfallet (39% av CO2 i rökgaserna kommer från plast gjord av fossil olja). Det finns två 
metoder att åtgärda detta, antingen att plasten inte förbränns utan sorteras ut och/eller att koldi-
oxiden fångas ut i rökgaserna.  
På längre sikt måste fossil plast fasas ut så att den inte kommer in i soporna, men detta är en fråga 
som måste lösas i ett större sammanhang än en enskild kommun. Man kan dock konstatera att 
Lillesjöverket, trots sina CO2-utsläpp, är en klimateffektiv lösning som samutnyttjar spillvärme från 
elproduktion som fjärrvärme. Detta gör att det totala energiutnyttjandet är mycket högt och att i 
områden där fjärrvärmen kan byggas ut är det en långt mer klimateffektiv lösning än alternativet 
värmepumpar som blir allt mindre effektiva ju kallare det blir.  
Vårt energibolag, Uddevalla Energi, arbetar med att hitta lösningar på utsläppen och vi avvaktar 
därför med att föreslå ytterligare åtgärder.  
 
 
Solceller och lokal elproduktion 
 
När det gäller elproduktion så har vi under 
många år varit överens om att solceller ska 
placeras ut på taken på Uddevalla kommuns 
byggnader. Detta har börjat ske och man pla-
nerar att nå en ackumulerad effekt på 932 kW 
om två år (2024).  
 
Det är mycket positivt att denna utveckling har 
kommit igång, men processen måste påskyn-
das ytterligare.  
 
För att sätta utbyggnadstakten i ett större 
sammanhang så kan nämnas att det 2021 i 
Uddevalla kommun fanns 657 nätanslutna 
solcellsanläggningar, med en sammanlagd 
effekt på 7 250 kW, alltså arton gånger så stor effekt som kommunens egna solceller vid samma 
tidpunkt. Medeleffekten per anläggning låg på 11,2 kW, alltså typiska villaanläggningar.  
 
Gör man jämförelsen med riket i övrigt så låg den geografiska kommunen Uddevalla (alltså inte bara 
organisationen) 2021 på plats 191 bland de 290 svenska kommunerna, det vill säga en kommun 
ovanför den nedersta tredjedelen av landets kommuner.  
Just nu sker en ut kraftig utbyggnad av solceller i hela landet, vilket är bra eftersom det gör bidrar till 
en lokal självförsörjning under sju-åtta månader om året och avlastar det regionala elnätet. Udde-
valla kommun kan bidra till denna utveckling genom att sätta solceller inte bara på nybyggnation 
utan även på lämpliga befintliga tak. Avkastningen på en solcellsanläggning i kommersiella 
sammanhang uppskattas ofta till 8% – 10%, ibland ännu högre, vilket gör lokal solel intressant inte 
bara när man ser på klimat och miljö eller när man diskuterar regional självförsörjning av el, utan 
också ur ekonomisk synpunkt.  
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Uddevallahems nya hus på Strömstadsvägen, ett föredöme med taket täckt av solceller.  
 
 
4. Yrkande: Uddevalla kommun ska investera i solceller inte bara i nybyggnation utan även på 
organisationens befintliga tak.  
 
Budgeteffekt: Vi har valt att inte lägga konkreta summor eftersom det beror på tillgängliga tak, 
däremot så borde den förhållandevis korta avskrivningstiden göra satsningen lönsam och därmed 
bidra till en positiv budgeteffekt eftersom elpriserna under de kommande åren ser ut att ligga relativt 
högt. Samtidigt bidrar solcellerna till lokal elproduktion utan CO2-utsläpp under sju-åtta månader av 
året, detta skapar en samhällsnytta bland annat genom att det regionala ledningsnätet avlastas.  
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Konstgräsplaner  
 
Vi är förhoppningsvis alla överens om att spridningen av mikroplaster är ett stort problem och att vi 
måste vidta åtgärder för att så långt som möjligt stoppa spridningen av mikroplaster i miljön. En 
studie visade nyligen att det till och med fanns mikroplaster i avlägsna fjällsjöar där människor inte 
bor och i mars meddelade Vetenskapsradion att man hade hittat mikroplaster i blodet hos 
människor.  
 
Enligt en rapport från IVL så är konstgräsplaner den näst största källan till mikroplaster efter väg- 
och däckslitage. Göteborgs kommun ger från 2026 inte bidrag till föreningar för att nyanlägga konst-
gräsplaner.  
Vi ser att Kultur och fritidsnämnden i majoritetens budget gör en tiomiljonerskronorssatsning på 
konstgräsplaner, varav en plan i Ljungskile ligger i direkt anslutning till ett Tjöstelsröds 
naturreservat/Natura 2000-område med Tjöstelsrödsbäcken, en värdefull miljö för havsöring. 
Mikroplast som hamnar här hamnar snabbt i Ljungskileviken om det inte tas upp på vägen av 
organismer som lever i bäcken.  
 
Ska Uddevalla kommun bidra till att 
åtgärda spridningen av mikroplaster så 
kan man inte bara prata utan måste 
också handla. Miljöpartiet anser att 
satsningen på konstgräsplaner ska 
avbrytas.  
Det finns ett antal olika åtgärder som 
istället kan vidtas för att skapa möjlig-
heter att spela fotboll.  
Bland annat Lunds kommun har gjort 
tester med att ersätta konstgräsplaner 
med gräsplaner som har en inblandning 
av biokol, där tanken är att biokolet ska 
öka torktåligheten och hållbarheten i 
planen. Förhoppningen är att spelsäsongen kan förlängas på grund av biokolet. Fördelen med 
gräsplan med biokol är att kommunen inte behöver riva upp utslitna konstgräsplaner för miljoner 
kronor någon gång varje decennium. Vi slipper plastavfall, sparar pengar och fotbollsplanen fungerar 
som kolsänka.  
Detta är troligen det bästa förstahandsalternativet ur fotbollssynpunkt, även om planen inte kan 
användas året om, men det kan vara så att vi får acceptera att vi faktiskt har vintersporter och 
sommarsporter.  
Sistahandsalternativet är att ersätta konstgräsplaner med grusplaner, det har faktiskt gått att träna 
fotboll på grusplaner ända fram i nutid.  
Vi väljer att inte ändra summan i budgeten, men ändrar investeringen från att gälla konstgräsplaner 
till fotbollsplaner.  
 
 
5. Yrkande: Ändra posten konstgräsplaner i investeringsbudgeten till fotbollsplaner, med ett 
uttryckligt förbud mot att investera i konstgräsplaner.  
Budgeteffekt: Ingen i dagsläget, vi behåller budgetpostens summa. Kan på sikt bli en besparing.  
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Ljungskileskolan  
 
 När vi första gången på ett medlemsmöte för Miljöpartiet informerade om att projektet med Ljungs-
kileskolan innebar att man ska riva den befintliga skolan i Ljungskile och bygga en ny skola på samma 
plats blev den spontana reaktionen från en deltagare:  
– Vad är det för miljötänk, att riva en fungerande skola, det är ju hål i huvudet!  

 
Första gången vi reagerade på bygget av Ljungskileskolan var när vi på Samhällsbyggnadsnämndens 
möte i augusti förra året fick veta att den gamla folkskolan skulle rivas för att ge plats åt parkerings-
platser. Miljöpartiet anser att våra gamla byggnader är en viktig länk till vår historia, och att det 
därför finns att egenvärde i att försöka bevara dessa när så är möjligt. Detta gjorde att vi lade en 
motion om att folkskolan inte ska få rivas, utan bevaras.  
 
Under hösten blev vi sedan uppmärksammade på ett antal frågetecken som fanns med förslaget. 
Dessa frågetecken har gjort att vi successivt har blivit allt mer kritiska till bygget.   
 
När medborgare i Ljungskile började arbeta med alternativa lösningar, så såg vi att det fanns en 
relevans i deras arbete och att detta kunde vara ett alternativ till att bara säga nej.  Det visade sig 
också att de som gjorde arbetet också hade yrkesmässig kompetens som trafikplanerare, 
planarkitekter etc. så det gick inte att förkasta lösningsförslagen som oprofessionella.  
 
Alternativförslaget löser en rad problem med skolans storlek, trafiklösningar, markutnyttjande och 
bevarande av byggnation vilket gör att vi väljer att ta till oss tankarna bakom förslaget och vill därför 
ändra direktiven för arbetet med Ljungskileskolan.  
 
Vi vill ge Hemsö ett nytt uppdrag: Avbryt det nuvarande projektet och bygg istället en ny F-6 skola 
på Skarsjövallsområdet och renovera den nuvarande Ljungskileskolan till en ny högstadieskola. Det 
ger två mindre skolor som gott och väl täcker behovet i Ljungskile. Det underlättar trafiksituationen, 
löser arbetsmiljöproblem och frigör mark som kan användas till andra ändamål. Troligen går detta 
också snabbare och blir billigare än kommunens/Hemsös ursprungsförslag.  
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Området på Skarsjövallen var ursprungligen avsett för en förskola, vilket innebär att ett komplet-
terande planarbete behöver göras för att hitta ett nytt område för en förskola i närheten av det 
ursprungliga förslaget.  
 
 
6. Yrkande:  
6a Ersätt Hemsös uppdrag att riva Ljungskileskolan och närliggande byggnader med att renovera 
Ljungskileskolan till en högstadieskola och att bygga en ny F-6 skola på Skarsjöområdet.  
6b Påbörja planarbete för en ny plats för förskola på Skarsjöområdet.  
 
Budgeteffekt: Ingen i dagsläget på grund av arbetssättet. På sikt borde en renovering istället för 
rivning av Ljungskileskolan spara kostnader samtidigt som en ny F-6 skola blir billigare än en helt ny 
F-9 skola.   
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Bilaga 1  
 
Beräkning av besparing av byte till elbilar.  
 
Leasingkostnader beräkning   
Leasingkostnad/månad totalt (icke elbilar) 205 910 kr/mån 
Dito per år 2 470 920 kr/år 
Leasingkostnad (icke el) per bil och månad i dag (medel):  2 238 kr/mån 
Dito per år: 26 856 kr/år 
Elbilar, leasingkostnad per bil och månad i dag (medel): 5 000 kr/mån 
Dito per år 60 000 kr/år 
Ökad leasingkostnad per år och bil, vid byte till elbil 33 144 kr/år 

   
Bränslekostnad icke-elbilar   
Bensinkostnad för 221 413 liter à 20 kr/l 4 428 260 kr/år 
Dieselkostnad för 179 580 liter à 22 kr/l 3 950 760 kr/år 
Total bränslekostnad 8 379 020 kr/år 
Total leasing + bränslekostnad 9 034 754 kr/år 

   
Beräkning av nettokostnad vid byte till elbilar   
Antag 0,7 l bensin/mil, vilket ger 154 989 mil 
Antag 0,5 l/mil, vilket ger 89 790 mil 
Körsträcka, totalt för icke elbilar:  244 779 mil 
Elförbrukning 2 kWh/mil på samma sträcka: 489 558 kWh 
Antag totalt elpris på 2 kr/kWh, vilket ger 979 116 kr 
Total leasing + bränslekostnad 2 444 116 kr 
Besparing per år om alla bilar byts till el:  6 590 638 kr 
   
Kompletterande investering   
Laddstationer för 325 bilar à 20 000 kr (engångskostnad) 6 500 000 kr 

   
 
Bonus/malusskatt 
Det kan noteras att bonus/malusskatten som gäller de tre första åren för elbilar är 360 kr om året, 
medan den för tex. en dieseldriven lätt lastbil som Ford Transit är 17 642 kr/året.  
Fordens malusskatt betalar en elstolpe på drygt ett år.  
Denna skatteeffekt är inte inräknat i besparingen ovan utan tillkommer som en ytterligare besparing 
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Miljöpartiets ändringar jämfört med majoritetens förslag till flerårsplan    

 KF KS BUN SN SBN KFN Övrigt 

 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 
KOMMUNFULLMÄKTIGE                                           
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE 0,0 0,0 0,0                                     
KOMMUNSTYRELSEN                                           
Miljöpartiet investerar 6 miljoner kronor i cykel-
banor, vilket kräver 0,3 miljoner kronor i kom-
munbidrag som vi tar från stadsutvecklingen.        -0,3 -0,3  0,0                               
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN       -0,3 -0,3 0,0                               
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN                                           

Miljöpartiet avser att låta icke-elever resa gratis 
med skolbussarna efter att trafiken har förts 
över i egen regi, men det innebär ingen kostnad 
för kommunen då skolbussarna körs ändå.                                          
SUMMA BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN             0,0 0,0 0,0                         
SOCIALNÄMNDEN                                        
SUMMA SOCIALNÄMNDEN                   0,0 0,0 0,0                   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN                                           

Miljöpartiet sparar 6,5 miljoner kronor per år genom 
att byta ut personbilar och lätta lastbilar mot elfordon. 
Första året äts besparingen upp av installation av 
laddstolpar. För enkelhetens skull är hela posten lagd 
på SBN, men berör samtliga förvaltningar. Vi avser 
egentligen inte att minska ramen för nämnderna, men 
av tekniska skäl visas det här som en minskning.                          0,0 -6,5 -6,5             

                                         

Miljöpartiet vill öka takten i solcellsutbyggnaden och 
låta den även gälla befintliga tak, men kostnadssätter 

                        0,0 0,0 0,0             
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den inte i dagsläget, solcellerna innebär också en 
minskad elkostnad.  

Miljöpartiet ökar investeringen i cykelbanor, 
men kostnaden tas på kommunstyrelsen, se 
ovan.                          0,0 0,0 0,0             
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN                         0,0 -6,5 -6,5             
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN                                           
MP ändrar uppdraget för KFN från att gälla 
konstgräsplaner till att gälla fotbollsplaner, se 
budgetmotionens text.                               0,0 0,0 0,0       
SUMMA KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN                               0,0 0,0 0,0       
Valnämnden                                           

SUMMA 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2022 -0,3                     
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2023 -6,8                     
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2024 -6,5                     



Budgetmotion för Uddevalla kommun 2023 – 2025 
 Sida 14 (14) 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-10-28 Dnr KS 2022/00559 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälan av partiernas gruppledare för mandatperioden 2022-

2026 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda ska partiernas 
gruppledare anmälas för att kunna uppbära arvode. Med anledning av den nya 
mandatperioden föreslås samtliga partier anmäla sina respektive gruppledare i 
kommunfullmäktige oavsett om byte har skett eller inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera de anmälda gruppledarna.  
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-10-28 Dnr KS 2022/00001 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-10-28 till handlingarna. 
 
2022/513 
Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, reviderad 
överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, upphävande 
av nyttjanderätt m.m, samt beslut från Förvaltningsrätten Göteborg 
 
2022/48 
Katharina Blüme skriver i sitt medborgarförslag att det finns önskan och ett intresse av 
att kunna ladda elbilar i norra stadsdelen. Hon skriver vidare att det finns flera lämpliga 
platser som ägs av kommunen där laddplatser hade behövts, och att om vi ska övergå 
till att fler skall använda elbilar måste vi få möjlighet att ladda dem på offentliga platser 
även i de norra stadsdelarna. Det pågår just nu ett arbete i kommunen med att ta fram en 
laddplan, där även Uddevalla energi och Uddevallahem medverkar i processen. Denna 
plan kommer sannolikt hålla en mer övergripande nivå för att bland annat beskriva 
kommunens roll och ansvar kring infrastruktur och markanvändning när det kommer till 
laddplatser. I arbetet med att ta fram laddplatser så tas alla delar av kommunen i 
beaktande för att få en lämplig fördelning av laddplatser även utanför centrumkärnan. 
Arbetet pågår, men det finns i dagsläget inga detaljer kring specifika platser.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvara 
 
2022/312 
Sandra Schmidt Eriksson har inkommit med förslag om att det på en central plats, t.ex. 
torget, ska finnas en klädhängare där medborgare kan hänga jackor/filtar/hoodies som 
inte används. Dessa kan hemlösa hämta under nätter eller under vintern när det är kallt. 
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
Aktiviteter i likhet med det som medborgarförslaget framför finns i flera andra städer i 
Sverige och världen. Vanligt tycks vara att det sker i samverkan mellan t.ex. företag, 
idéburna sektorn och en kommun. En vanlig benämning på fenomenet är ”wall of 
kindness”.  
Kommunledningskontoret har i ärendet varit i kontakt med samhällsbyggnads-
förvaltningen som meddelar att om ett initiativ om att anordna och driva en ”wall of 
kindness” inkommer från t.ex. en organisation får det utredas om det finns en lämplig 
plats på kommunal mark som kan upplåtas för ändamålet. Bedömningen är att 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-10-28 Dnr KS 2022/00001 

  
 

 

 

verksamheten kräver polistillstånd som organisatören i så fall ansöker om. Kommunen 
är således beredd att pröva frågan om ett organiserat initiativ inkommer.  
Kommunstyrelsen beslutar  
att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2022/433 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen inte ska bygga något 
medborgarhus utan istället använda ”kommunens pengar till åldringsvård, barnomsorg 
och ungdomar”. Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Kommunfullmäktige gav i flerårsplan 2019-2021 kommunstyrelsen i uppdrag 
att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna 
att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. Inriktningar för stadshusets 
lokalisering har också funnits i Strategisk plan 2015-2018, då majoriteten uttryckte en 
vilja att verka för tillkomsten av ett kulturhus och planeringen av ett centralt beläget 
stadshus.  
Arbetet med planering av medborgarhuset fortskrider under stadsutvecklingsprojektets 
ledning och i samverkan med Arwidsro. Inget uppdrag föreligger om att avbryta 
projektet varför medborgarförslaget föreslås avslås.  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
 
Demokratiberedningens protokoll 2022-10-12 
 
 
 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 
 
 

Nya 

medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Gastronomisk skolmat för välgörande ändamål 
 
Ditt medborgarförslag: 
En dag då våra grundskolor i Uddevalla kommun bjuder våra invånare på mat. Att medverka är 
frivilligt, det ska göras med hjärtat och inte under tvång. En regel är att budgeten inte får överstiga 
vad en elev kostar en vanlig måltid. Oavsett om skolan är kommunal eller fristående. 
 
De som vill äta skolmaten får skriva till en angiven mejl, om de har några allergener. Skolköket får 
bestämma max antal gäster och anmälningstiden är sju dagar. Om max antalet gäster uppnås innan 
sju dagar har passerat så stängs möjligheten att anmäla sig.  
 
Vardera skolkök får bestämma vad som ska serveras och ett rimligt pris på det som serveras. 
Överskottet går till välgörande ändamål, vardera skolkök får bestämma vilket välgörande ändamål 
pengarna ska gå till. 
 
Det ska också vara möjligt som invånare att besöka tillställningen och ställa frågor om maten. Var 
kommer råvarorna ifrån, hur ser menyn ut, en vanlig skolvecka? Men också om det är något de 
saknar i köket? Samtidigt som man lämnar en donation till välgörenhet. 
 
Den här dagen är för att skolköken ska inspirera och lära av varandra. Men också för att kommunens 
invånare ska få en ökad medvetenhet i vad som serveras i våra skolor i kommunen. Det erbjuds en 
möjlighet till dialog med den som faktiskt lagar maten, istället för att få ett mejl från någon ansvarig 
som kopierar och klistrar in riktlinjer och regler om vad maten ska innehålla. 
 
Vilken dag detta ska äga rum och var är något som får diskuteras. Det gäller också arbetskraften, kan 
det vara en möjlighet för arbetslösa ungdomar att få pröva på servering mm?  
 
Den här dagen finns det bara vinnare! Alla som jobbar i skolköken gör det bästa utifrån de 
förutsättningarna de har. Den här dagen uppmärksammar vi all personal i skolköken och bjuder 
invånarna på god mat samt möjlighet till intressanta dialoger kring maten och vi gör en god gärning, 
tillsammans. 
 
Dagens datum: 
221009 
 
Namn: 
Tony Andreasson 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-10-09 14.28 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Omvärdera medborgarhus i centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att förslaget om medborgarhus i centrum ska omvärderas för att uppnå bättre kundnytta 
och förmodligen kunna lösa lokalfrågan för kommunens tjänstemän till en lägre kostnad. Mitt förslag 
är att man upprättar ytterligare ett kontaktcenter (KC2) på Torp som komplement till KC i rådhuset. 
På dessa platser kan medborgare och näringsliv möta de tjänstemän som de har behov av att träffa 
fysiskt. Bemanningen på dessa KC är dynamisk utifrån behov. Tjänstemännens ordinarie 
arbetsplatser är kontor på lämpliga platser i kommunen eller i hemmet, sk distansarbete. 
Tjänstemännens kontor kan vara aktivitetsbaserade för dem de passar för, men det finns flera 
arbetsgrupper som har behov av ett traditionellt, eget kontorsrum. Summering; Fokus på 
medborgarnas behov, att finnas tillgänglig där medborgarna är, fysiskt och digitalt. Att ha 
ändamålsenliga arbetsplatser för tjänstemän där de har störst ekonomisk nytta. 
 
Dagens datum: 
20221024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-10-24 13.26 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2022/00519 

Avsägelse från Rickard Olsson för uppdraget som ledamot av 
styrelsen i Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Rickard Olsson har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 
ledamot i Uddevalla Omnibus AB och tillhörande dotterbolag Lysekils Buss AB. 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och förrätta fyllnadsval.  
 
Maria Johansson (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-10-10 

Yrkanden 

Maria Johansson (L) meddelar att Liberalerna för närvarande inte har någon kandidat att 
nominera och föreslår därför att fyllnadsvalet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen, 
 
att bordlägga fyllnadsvalet. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-17 
Elving Andersson (C), Ilir Kastrati (V), Robert Wendel (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-17 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-10-18 
Rickard Olsson 
Uddevalla Omnibus AB 
 
 



Från: Rickard Olsson <rickard.olsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 10 oktober 2022 09:24 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Maria Johansson 
<maria.el.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägning 
 
Hej Sebastian  
 
Vill härmed avsäga mej min plats som ledamot av styrelsen i Uddevalla omnibus per snarast. 
 
Med vänlig hälsning Rickard  
 

mailto:rickard.olsson@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
mailto:maria.el.johansson@uddevalla.se


Från: Rickard Olsson   
Skickat: den 28 oktober 2022 08:11 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Maria Johansson 
<maria.el.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: avsägning KF 
 

Hej Sebastian 
 
Då min Uddevalla.se inte funkar längre får du min avsägning såhär. 
 

 Jag avsäger mig härmed från min plats som andre ersättare i kommunfullmäktige 

mvh Rickard Olsson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr KS 2022/00467 

Fyllnadsval av ledamot i kommunens revisorer och tillhörande 
revisorsuppdrag efter Elisabeth Forsström (UP) 

Sammanfattning 

Elisabeth Forsström (UP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande revisorsuppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2022-09-14 att godkänna avsägelsen och bordlägga 
fyllnadsvalet.  
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-09-14 § 219 
Avsägelse från Elisabeth Forsström (UP) 
Lista över uppdrag 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) meddelar att Uddevallapartiet ännu inte har en kandidat 
att nominera och föreslår därför att fyllnadsvalet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga fyllnadsvalet. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-17 
Elving Andersson (C), Ilir Kastrati (V), Robert Wendel (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-17 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-10-18 
Kommunens revisorer 
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