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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 11:00 onsdagen den 30 november 2022  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information om förslag till naturvårdsavtal för området Majoreberg, del 

av fastigheten  Trollgil 1:3 
Dnr KS 322492  

Kl. 11:00-11:30 
Fastighetsägarna till 
Trollgil 1:3 
 

3.  Information om arbetet med att ta fram en markplan för Uddevalla 

kommun  
Dnr KS 322490  

Kl. 11:30-12:00 
Viktor Kullgren, 
Anders Brunberg 

4.  Information om kommunens hantering av pensionsskulder 
Dnr KS 322522  

Kl. 13:00-13:15 
Bengt Adolfsson 

5.  Information om controllerrapport per oktober 2022  
Dnr KS 2022/00011  

Kl. 13:15-13:30 
Bengt Adolfsson 

6.  Medborgarförslag från Daniel Linsten om att förbättra 

vägförbindelserna mellan Uddevalla centrum och Torp Köpcentrum 
Dnr KS 2022/00374  

Kl. 13:30 

7.  Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer 
Dnr KS 2022/00389  

Kl. 13:30 

8.  Medborgarförslag från Birgitta Glada om mötesplats för flexlinjen på 

Överbyhöjd, Lanesundsviken 
Dnr KS 2022/00254  

Kl. 13:30 

9.  Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning om fem knop 

vid passagen Hjältön-Eriksberg-Julius stuga 
Dnr KS 2022/00432  

Kl. 13:30 
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Medborgarförslag om att ändra bussturerna eller lägga till en hållplats 

på Torp vid Biltema, Rusta och Plantagen  
Dnr KS 2022/00413  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:30 

11.  Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens Dag 

och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 
Dnr KS 2022/00527  

 

12.  Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan 

på Rimnersområdet 
Dnr KS 2021/00641  

 

13.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 

funktionshinderplan 
Dnr KS 2021/00369  

 

14.  Utbetalning av partistöd för 2023 
Dnr KS 2022/00059  

 

15.  Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00582  

 

16.  Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00600  

 

17.  Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 

webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  
Dnr KS 2022/00602  

 

18.  Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och 

Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2022/00601  

 

19.  Hyreskontrakt för Skäretskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB, Forshälla-Röd 2:12 
Dnr KS 2022/00421  

 

20.  Försäljning av del av fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:15 och 2:3 
Dnr KS 2022/00422  

 

21.  Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2022/00454  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Renhållnings och slamtaxa 2023 
Dnr KS 2022/00411  

 

23.  Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/00570  

 

24.  Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  

Dnr KS 2022/00530  
 

25.  Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr KS 2022/00620  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

26.  Yttrande gällande detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl 
Dnr KS 2022/00564  

 

27.  Revisionsrapport 2022- Uppföljande granskning av 2020 års fördjupade 

granskningar 
Dnr KS 2022/00596  

 

28.  Utredning om samlad kommunal tillsyn, uppdrag från 

kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/00323  

 

29.  Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2022/00588  

 

30.  Naturvårdsavtal för del av fastigheten Trollgill 1:3 
Dnr KS 2022/00593  

 

31.  Instruktion till kommunens ombud vid Uddevalla Utvecklings AB:s extra 

bolagsstämma  
Dnr KS 2022/00566  

 

32.  Handlingsplan för kollektivtrafiken i Uddevalla 
Dnr KS 2022/00599  

 

33.  Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 
Dnr KS 2021/00539  

 

34.  Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), AMIF Barn 

i fokus mellan Uddevalla kommun, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, 

m.fl.  
Dnr KS 2022/00320  
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Föredragningslista Föredragande 

35.  Justering av kommunbidrag 2022 
Dnr KS 2021/00486  

 

36.  Justering av kommunbidrag 2023 
Dnr KS 2022/00459  

 

37.  Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla för Uddevalla Grand Prix of 

Sweden 2023 
Dnr KS 2022/00563  

 

38.  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott, hälsopolitiska 

rådet och gruppledarträffar 2023  
Dnr KS 2022/00418  

 

39.  Ansökan från Bokenäs-Dragsmarks bygdegårdsförening om 

medfinansiering av om- och tillbyggnad av Bokenäs bygdegård, 

Boverket investeringsbidrag allmänna samlingslokaler 
Dnr KS 2022/00608  

 

40.  Information från kommundirektören och stadsutvecklingsprojekten 

2022  
Dnr KS 2022/00004  

 

41.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2022  
Dnr KS 2022/00005  

 

42.  Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Dnr KS 2022/00002  

 

43.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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prognos 2022
Förutsättningarna för 2022 års resultat styrs av de 
marginaler som finns i budget 2022. Diagrammen nedan 
speglar årets budget och årsprognos samt nettokostnads-
andelen från senaste delårsrapporten. Samtliga av de 3 
finansiella målen i den strategiska planen och budgeten 
ser ut att nås enligt delårsrapporten, detta gäller netto-
kostnadsandel, soliditet och egenfinansiering av investe-
ringar. I delårsrapporten per augusti visade årsprognosen 
på 229,3 mkr (218,3 mkr exkl. jämförelsestörande pos-
ter). Årets resultat är budgeterat till 40,7 mkr, prognosti-
serad budgetavvikelse uppgick då till 188,6 mkr. 

Till denna rapport har det gjorts en ny bedömning 
och där visar årsprognosen i stället på cirka 156,8 mkr 
(144,8 mkr exkl. jämförelsestörande poster) och en 
budgetavvikelse som därmed uppgår till 116,1 mkr. 
Förändringen av prognosen är en följd av att Kommun-
fullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska göra 
en inlösen av framtida pensionsåtaganden om maximalt 
105 mkr. Nämnderna beräknas sammantaget redovisa 
ett underskott med -0,8 mkr, en klar förbättring jämfört 
med delårsrapporten (-15,1 mkr). Skatter och generella 
bidrag beräknas ge ett överskott på 109,6 mkr och 
övriga kommuncentrala poster visar ett överskott om 7,3 
mkr. Investeringarna prognostiseras i oktober till 646,9 
mkr för helåret, vilket är 49,1 mkr lägre än vid senaste 
delårsrapport. Jämfört med årets investeringsbudget om 
806,0 mkr är det en avvikelse på 159,1 mkr.

UppFÖLJNING pER SISTa 
OKTOBER 2022
denna rapport är ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. den är inte 
heltäckande utan innehåller väsentlig information av betydelse för ekonomin. målgrup-
pen är både politiken och förvaltningarna, med syfte att ytterligare förbättra kontrollen 
över ekonomin och inspirera till fördjupade analyser hos förvaltningarna om resultaten ger 
anledning till detta.

Hög inflation, energikris, lägre BNP och 
sysselsättning
Enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) 
bedömning i oktober spås en ännu högre inflation och 
högre räntor än tidigare. Detta kommer att slå hårt mot 
samhällsekonomin. Redan nu är det en stor påverkan, 
men följderna kommer att synas fullt ut först nästa år. 
Inflationen i september uppgick till 9,7 % enligt KPIF 
(konsumentprisindex med fast ränta). Inom kommu-
nens verksamheter ser man ökade kostnader inom flera 
områden, såsom färdtjänst, skolskjutsar och livsmedel. 
Även energikrisen skapar nya utmaningar för kommu-
nerna. Denna medför att man behöver se över, spara och 
effektivisera användningen av energi. Inom Uddevalla 
kommun har man vidtagit energisparande åtgärder 
genom bland annat sänkt inomhustemperatur och att 
verksamheterna ska vara mer restriktiva med kontors-
belysning och julbelysning. Vad gäller BNP bedömer 
SKR att en allt svagare exportefterfrågan kommer att 
dämpa BNP-utvecklingen. Vidare är SKR:S bedömning 
att arbetsmarknaden i Sverige ser stark ut för tillfäl-
let, men att antalet sysselsatta minskar nästa år och att 
arbetslösheten beräknas hamna på runt 8,5 % för åren 
2023-2024.

Källa: Sveriges kommuner och regioner.

Här nedan följer tabeller med fakta från delårsrapporten augusti 2022.
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Arbetslöshet i Uddevalla
I Uddevalla var den totala arbetslösheten i oktober 7,1 
% (kvinnor 7,1 % och män 7,2 %). Diagrammet nedan 
visar tydligt den ökade arbetslösheten till följd av den 
lågkonjunktur som till stor del orsakats av pandemin. 
Nu syns dock tydligt en återgång till nivåer innan 
pandemin och den totala arbetslösheten i Uddevalla är 
1,2 procentenheter lägre än jämfört med samma period 
2021. Uddevalla har dock fortsatt en högre arbetslöshet 
än både riket (6,6 %) och Västra Götaland (5,9 %). Från 
att länge ha sjunkit, ökade ungdomsarbetslösheten i 
Uddevalla under pandemin. Under 2022 har den sjunkit 
och är nu tillbaka på en nivå som motsvarar den innan 
pandemin. Bland ungdomar (18-24 år) var 8,4 % arbets-
lösa i oktober (kvinnor 6,9 % och män 9,8 %). 

Befolkningsutveckling
I början av november 2022 hade kommunen cirka 57 
280 folkbokförda invånare. Detta är en ökning med 160 
invånare hittills under året. Ökningen är lägre än väntat 
då prognosen spår en ökning med knappt 300 perso-
ner under hela 2022. Uddevalla kommun ser ofta en 
nedgång i befolkningsmängd efter sommaren i sam-
band med att många unga vuxna lämnar kommunen för 
studier eller arbete, för att sedan ligga mer stabilt under 
hösten. Så var även fallet denna höst och avvikelsen 
beror snarare på en lägre inflyttning än prognostiserat 
samtidigt som övriga poster ligger i nivå med progno-
sen. Under senare delen av hösten kommer ett större 
nybyggnadsprojekt i Uddevalla centrum stå inflyttnings-
klart, vilket kan komma att öka inflyttningen i kommu-
nen i slutet av året. 

Under 2022 har invandringen varit fortsatt låg och 
antalet nyanlända verkar bli färre än vad den redan lågt 
räknade prognosen förutsåg.

De åldersgrupper som avviker mest procentuellt 
mot prognosen hittills är personer 80 år och äldre som 
avviker positivt med 2,4 %. Det är dock rimligt att anta 
att siffran kommer sjunka något då denna grupp har 
en högre risk för att avlida samtidigt som inflyttningen 
av personer i dessa åldrar är låg. Unga vuxna avviker 
mest negativt med 1,9 %. Eventuellt kan antalet unga 
vuxna öka om inflyttningen ökar med det färdigställda 
nybyggnadsprojektet, men det är en rörlig grupp som är 
svårprognostiserad. 

Skillnaden i arbetslöshet är stor mellan olika grupper. 
I Uddevalla skiljer det till exempel 17 procentenheter 
mellan svenskfödda (3,6 %) och utrikesfödda (20,6%) 
vuxnas totala arbetslöshet i oktober. Arbetslösheten har 
dock sjunkit bland samtliga grupper under 2022 och 
utvecklingen har varit bättre än vad som förutspåtts. 

Inför 2023 och 2024 spår dock Arbetsförmedlingen 
att inflation och ökade räntor kommer göra att arbetslös-
heten ökar igen. Avmattningen i ekonomin väntas bland 
annat bidra till att hushållen drar ner på icke nödvändig 
konsumtion såsom restaurangbesök och sällanköpsvaror. 
Då detta är branscher som ofta erbjuder ingångsjobb kan 
detta komma att öka ungdoms- och långtidsarbetslöshe-
ten under 2023 och 2024.

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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belopp i mkr prognos
Feb

prognos
Apr

prognos
Aug

prognos
Okt

Kommunfullmäktige, 
överförmyndaren, 
kommunens revisorer, 
vänortskommitén -0,6 -0,5 0,0 0,0

Kommunstyrelsen 1,3 10,5 23,0 25,9

Barn och utbildnings-
nämnden -19,0 -13,0 -15,8 -9,9

Socialnämnden 0,0 10,0 14,0 18,0

Samhällsbyggnads-
nämnden -33,0 -28,0 -35,1 -34,1

Kultur och fritids-
nämnden 0,0 0,0 -1,2 -1,2

valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,5

Delsumma nämnder 
och styrelse -51,3 -21,0 -15,1 -0,8

Övrigt ofördelat 77,8 83,1 107,7 -7,7

Skatt och 
generella bidrag 50,5 54,6 83,0 109,6

Finansnetto 10,0 15,5 13,0 15,0

Delsumma 
centrala poster 138,3 153,2 203,7 116,9

Budgeterat resultat 40,8 40,8 40,7 40,7

Årsprognos 127,9 173,0 229,3 156,8

avgår jämförelse-
störande poster -2,0 -4,0 -11,0 -12,0

Årsprognos exkl. 
jämf.störande poster 125,9 169,0 218,3 144,8

Uppföljning av helårsprognosen
Årsprognosen uppgår till 156,8 mkr vilket är 116,1 mkr 
bättre än det budgeterade resultatet på 40,7 mkr. Över-
skottet är som tidigare nämnts en följd av kommuncen-
trala poster såsom skatter och generella bidrag. Övriga 
ofördelade poster visar ett underskott med anledning av 
pensionsinlösen som man tagit höjd för i denna prognos. 
Dock finns det flera poster som i stället visar en positiv 
budgetavvikelse, såsom arbetsgivaravgifter för unga 
och äldre, medel för ny simhall, samt avsatta medel för 
kapitalkostnader som inte behöver användas fullt ut. 
Finansnettot visar ett överskott till följd av lägre rän-
tekostnader då kommunen inte tagit så många nya lån. 
Förvaltningarnas samlade bedömning ger ett prognos-
tiserat underskott på -0,8 mkr för nämnderna, vilket är 
en förbättring jämfört med delårsprognosen som visade 
-15,1 mkr.

Kommunstyrelsens överskott på 25,9 mkr är en följd 
av lägre kostnadsutfall för satsningar inom förebyg-
gande åtgärder och näringsliv, samt positiva budgetav-
vikelser för ekonomiskt bistånd och subventionerade 
anställningar inom arbetsmarknadsavdelningen. 

Inom valnämnden har det också varit ett lägre kost-
nadsutfall än planerat för både arvoden och lokalhyror, 
prognosen visar ett överskott om 0,5 mkr. 

Barn och utbildningsnämndens prognostiserade 
underskott uppgår till -9,9 mkr. Underskottet är en följd 
av olika orsaker, här kan nämnas pandemipåverkan och 
dess insatser kopplat till utbildningsskulden, perso-
nalkostnadsavvikelse då det tar tid att ställa om, samt 
ökade kostnader för inköp och bidrag till fristående 
verksamheter. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 18,0 
mkr. Den positiva avvikelsen är en följd av intäkter så-
som statlig ersättning för sjuklönekostnader som nämn-
den erhöll i början på året, men även riktade statsbidrag.

 Samhällsbyggnadsnämndens underskott på -34,1 mkr 
beror främst på stadsutveckling, rivningskostnader, samt 
diverse insatser som tidigarelagts enligt beslut i kom-
munstyrelsen. 

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson

Även kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse som uppgår till -1,2 mkr. Orsa-
ken är en följd av lägre intäkter än beräknat då man inte 
når upp till de besöksnivåer man hade innan pandemin, 
detta gäller både Walkesborgsbadet och bowlinghallen.
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Köp av varor och tjänster samt konsult-
tjänster

I diagrammet till höger visas kostnader för köp av varor 
och tjänster, samt konsulttjänster för januari-oktober 
med jämförelse över tid. För köp av varor och tjänster 
uppgår kostnaderna för januari-oktober till 194,7 mkr. 
Detta är en ökning med 24,9 mkr jämfört med föregå-
ende år, vilket motsvarar 14,6 %. 

En stor del av ökningen jämfört med föregående år 
avser inköp av datorer och datautrustning som är 11,6 
mkr högre för året. Barn och utbildning står för drygt 
hälften av den ökningen då man har gjort ett större 
utbyte av äldre datorer. Kostnaderna för konsulttjänster 
uppgår för året till 40,8 mkr och har däremot minskat 
med -0,9 mkr jämfört med föregående år, vilket motsva-
rar -2,1%.

Löneutbetalningar och andra kostna-
der för personal

I det övre diagrammet visas den procentuella föränd-
ringen för löneutbetalningar per förvaltning för perioden 
januari-oktober jämfört med samma period föregående 
år. Ökningen för hela kommunen uppgår till 3,4 %, där 
socialtjänstens och kommunledningskontorets (inkl. 
arvoden) ökning är högre än för övriga verksamheter. 

Socialtjänstens ökning härrör till stor del från hel-
tidsresan. Men även övertidsersättningen och sjuklö-
nekostnaderna är markant högre denna period jämfört 
med föregående. Speciellt i början av året såg man stora 
effekter av pandemin, dessutom har familjehemsarvo-
dena ökat mycket. 

Vad gäller ökningen för kommunledningskontoret 
inkl. arvoden beror den högre ökningen främst på arvo-
den. Dels arvoden till följd av valet som var i september, 
dels arvoden för kommunala bolag som betalas ut från 
kommunen men sedan vidarefaktureras till bolagen. 
Detta är en ny hantering från och med år 2022.

Det nedre diagrammet visar ett urval av kommunens 
personalkostnader med jämförelse över tid. Övertids-
kostnaden inom socialtjänsten var extra hög under 
januari-mars i år på grund av pandemin. Sedan ökade 
den kraftigt igen under sommarperioden på grund av 
svårigheter med att hitta tillräckligt med vikarier. Kost-
naden för tjänsteresor och kurser har varit lägre under 
åren med pandemin, men har nu blivit högre igen. Dock 
är resekostnaderna ändå lägre än före pandemin, vilket 
kan bero på att man numera i större utsträckning kan ta 
del av kurser och konferenser digitalt.
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Uppföljning av ekonomiskt bistånd
Kommunens nettokostnad för ekonomiskt bistånd exkl. 
flyktingar under etableringstiden prognostiseras att 
uppgå till 72,2 mkr för kalenderåret 2022, vilket skulle 
innebära en positiv budgetavvikelse med 4,8 mkr. 

Anslaget för ekonomiskt bistånd utökades tillfäl-
ligt under budgetåret 2022 med 3 mkr, delvis kan detta 
förklara den positiva budgetavvikelsen. Ekonomiskt 
bistånd för flykting under etableringstid finansieras av 
statlig ersättning dock förväntas en avvikelse på -0,9 
mkr vilket delvis beror på att andelen EBO (egenbo-
satta) i kommunen har minskat drastiskt. 

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat 
med 92 stycken i oktober 2022 jämfört med samma 
period föregående år. Det minskade antalet hushåll är 
en effekt av samarbetet mellan socialsekreterare och 
arbetsmarknadskonsulenter för klienter med ekonomiskt 
bistånd. Kommunens specifika insatser för de som står 
riktigt långt ifrån arbetsmarknaden och dessutom är be-
roende av ekonomiskt bistånd har gett effekt. Kommu-

Uppföljning av hemtjänsttimmar
Antalet hemtjänsttimmar har totalt minskat med 5% 
jämfört med samma period föregående år. I volym mot-
svarar det 15 833 timmar. 90% av minskningen är hos 
de externa utförarna. Antalet personer med hemtjänstbe-
slut avseende samtliga utförare, har under perioden varit 
i medeltal 996 personer per månad. Vilket kan jämföras 
med 1 018 personer per månad i snitt samma period 
föregående år. 

Diagrammet visar beviljade hemtjänsttimmar för åren 
2010-2022. Antalet timmar har ökat från 2010 till hösten 
2017, därefter har antalet timmar minskat. Under hösten 
2022 har timmarna varit runt 38 000 per månad.

Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson
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KONTaKT

Frågor och synpunkter om rapporten ställs till 
budgetcontroller micaela Fondin, 
ekonomiavdelningen, tel 0522-69 61 34 
eller e-post micaela.fondin@uddevalla.se

Kommunens kvalitet i korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen 
återkommande undersökning med cirka 40 mått, som 
samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Uddevalla kommun har deltagit sedan 2009. Syftet med 
måtten är bland annat att kommunen ska använda mått-
ten som en del i styrningen och verksamhetsutveckling-
en, i dialogen med invånarna samt ge en övergripande 
bild av kommunens service i jämförelse med andra 
kommuner.

Måtten som används innehåller uppgifter som kom-
mer från bl.a. Statistiska Centralbyrån (SCB), Social-
styrelsen, Skolverket och kommunens egna mätningar, 
de publiceras i en rapport i januari. Kommunernas egna 
mätningar är dock redan klara och publicerade vilka 
redovisas här intill.

För att visa hur resultatet är i jämfört med andra kom-
muner används färgerna rött, gult och grönt. De bästa 
25 % har grön färg, de sämsta 25 % har röd färg och de 
50 % i mitten har gul färg. 

Mått 2020 2021 2022

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor

andel (%) Totalt 85,1■ 88,5■ 83,7■
andel (%) män 82,3■ 85,5■ 82,3■
andel (%) Kvinnor 88,3■ 92■ 85,4■

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program, kommunala skolor

andel (%) Totalt 83,7■ 83,7■ 88,0■
andel (%) män 82,8■ 82,3■ 85,5■
andel (%) Kvinnor 84,7■ 85,3■ 90,8■

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program, hemkommun

andel (%) Totalt 82,5■ 85,3■ 89,2■
andel (%) män 82,1■ 84,6■ 87,1■
andel (%) Kvinnor 83,0■ 86■ 91,4■

Elever i åk 9 med lägst betyget E i 
idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel (%) Totalt

87,9■ 87,2■ 91,1■

Ej återaktualiserade vuxna personer 
med försörjningsstöd ett år efter avslu-
tat försörjningsstöd, andel (%) Totalt

90■ 85■ 87■

väntetid i antal dagar från ansök-
ningsdatum till första erbjudet inflytt-
ningsdatum till särskilt boende

medelvärde Totalt 55■ 24■ 46■
medelvärde män 59■ 22■ 39■
medelvärde Kvinnor 52■ 26■ 49■

Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar

medelvärde Totalt 16■ 16■ 15■
medelvärde män 16■ 15■ 17■
medelvärde Kvinnor 16■ 16■ 16■

Handläggningstid (median) från när 
ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av 
en- och tvåbostadshus, antal dagar

21■ 28■

Sörkälleparken
Foto: Maria Rasmusson



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-02 Dnr KS 2022/00374 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Daniel Linsten om att förbättra 

vägförbindelserna mellan Uddevalla centrum och Torp 

Köpcentrum 

Sammanfattning 

Daniel Linsten föreslår att alternativa vägar för allmän trafik ska öppnas mellan Torp 
och centrum i Uddevalla och att ett projekt för att utöka befintlig väg till tre filer åt 
respektive håll ska startas. Idag uppstår kösituationer och att endast ha tvåfilig väg är för 
sårbart.  
 
Väg 44 sträcker sig mellan Götene och Uddevalla. Vägen utgör riksintresse för 
kommunikationer och ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet med avseende på 
personresor, kollektivtrafik och godstransporter. Trafiken är omfattande och på vägen 
samsas idag motortrafik från såväl personbilar, godstransporter som kollektivtrafik.  
 
Väg 44 sträcker sig genom Uddevalla men är en statlig väg varför det är Trafikverket 
som ansvarar för denna väg. Kommunen har dock medverkat i flera trafikstudier på 
vägavsnittet mellan Torp och Uddevalla centrum vilket, precis som förslagsställaren 
önskar, resulterat i att kommunen genom avtal med Trafikverket åtagit sig att öppna upp 
alternativa vägförbindelser som komplement till väg 44. Åtgärderna avser lokal väg 
mellan Tavlegatan och Undavägen och väg mellan Undavägen och Frölandsvägen. 
Kommunen ska också verka för en utveckling som av kapacitets- och trafiksäkerhets-
skäl möjliggör utbyggnad av ytterligare körfält på väg 44. Kommunen har dock ingen 
möjlighet att vidta egna åtgärder, som till exempel att starta ett vägbyggnadsprojekt för 
tre filer, på en statlig väg. All utveckling/nybyggnad av statliga vägar i regionen sker 
efter prioritering av Västra Götalandsregionen som ansvarar för utveckling av länets 
transportinfrastruktur. Prioriteringarna fastställs i en regional plan där de största 
bristerna i bland annat väginfrastrukturenen namnges. Väg 44 är för närvarande inte 
prioriterad för utbyggnad med avseende på biltrafiken. Däremot har framkomligheten 
för kollektivtrafiken påtalats då busstrafiken riskerar att hamna i samma köer som övrig 
fordonstrafik vilket är negativt för omställningen till ett mer hållbart resande. En 
särskild så kallad åtgärdsvalsstudie ska genomföras för att söka lösningar för 
kollektivtrafikens framkomlighet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-02. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-14, § 211 
Medborgarförslag från Daniel Linsten, 2022-06-20. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-02 Dnr KS 2022/00374 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Daniel Linsten 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 juni 2022 12:21 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafiksituationen mellan City och Torp 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag vill att vägförbindelserna mellan centrum och Torp förbättras. Vi har idag alternativa vägar där 
endast bussar får köra, dessa borde utredas och öppnas upp för att öka tillgängligheten i kommunen. 
Idag ser vi kösituationen som uppstår vid minsta arbete på den oerhört viktiga sträckan från Fröland 
till Torp köpcenter. Det är många som både arbetar och handlar på Torp, att endast ha tvåfilig väg är 
för sårbart. 
 
Mitt förslag: Öppna upp alternativa vägar för allmän trafik och starta projektet att utöka befintlig väg 
till tre filer åt respektive håll. 
 
Dagens datum: 
220620 
 
Namn: 
Daniel Linsten 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-06-20 12.21 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

http://www.uddevalla.se/personuppgifter


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 2022/00374 

Medborgarförslag från Daniel Linsten om att förbättra 
vägförbindelserna mellan Uddevalla centrum och Torp 
Köpcentrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-09-21 
Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-04 Dnr KS 2022/00389 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Sammanfattning 

Ulla Unger föreslår att pensionärer från 70 år (eventuellt 65 år) ska kunna åka fritt på 
Västtrafik (eventuellt endast under lågtrafik). Det är bra för miljön att åka kollektivt i 
stället för bil. 
 
Nästan alla kommuner i Västra Götaland gör ett så kallat tillköp av seniorkort hos 
Västtrafik för att kunna erbjuda sina äldre fria resor i kollektivtrafiken. Villkoren för 
seniorkorten varierar mellan kommunerna men flertalet tillämpar åldersvillkoret 65 år. I 
Uddevalla kommun får invånare som fyllt 75 år seniorkort. Flera politiska partier har 
dock i olika sammanhang uttalat sig positivt till en sänkning av åldern för seniorkort 
men kommunstyrelsen har i ett antal medborgarförslag under det senaste året beslutat att 
hänvisa till en utredning om seniorkort som pågår hos Västtrafik. Västtrafik utreder på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen hur utformningen av ett framtida senior-
erbjudande skulle kunna se ut. Västtrafik kan i nuläget inte kommunicera någon tidplan 
för uppdraget men gör bedömningen att ett nytt erbjudande som tidigast kan komma att 
införas 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-04. 
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-09-13, §208.  
Medborgarförslag från Ulla Unger 2022-06-22. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
  
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ulla Unger 



Ylect burqdr{[r: Lcr,,

Li r r Lt nrl Ev (LLLa, VL, rjtnrur.n

l-1. [Ir'tl ,,,lfV
, I' r,i,.iyrelsc)l.l
liirl l'i it t titlocjn i n r_lSkCl ntAret

?422 -s6^ 2 7

il1;liltrIl

,-\ Lt Lari ilR il-rer ?o är octr Ltare (e u frLo

b5

(a

rr) St(tt lcU.nna fivlcct {r''# yå- V{'sttrct{V
I e

L

t_ e: ,(tuc)trcif, r<\.

Ffrr {4r rniijCn CLt ttVc, lrut(Et(h;+ Lr{ kr,r

I

Li r.r An t Vrr€ 'f 2 iunl lo.-Yt



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2022/00389 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-09-21 
Förslagsställaren per post 
Kommunledningskontoret hållbar tillväxt 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-01 Dnr KS 2022/00254 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Birgitta Glada om mötesplats för 

flexlinjen på Överbyhöjd, Lanesundsviken 

Sammanfattning 

Birgitta Glada vill att flexlinjen får en mötesplats på Överbyhöjd i Lanesundsviken. Det 
har byggts många nya bostäder och det bor många äldre sedan tidigare. Det är långt och 
backigt att gå till bussen. Det är svårt för äldre att ta sig upp för dom långa backarna 
från busshållplatsen och alla har inte bil eller körkort.  
 
Flexlinjen är en flexibel busslinje utan fast linjesträckning som opererar inom ett 
avgränsat område. Varje tur kör efter anrop mellan valfria mötesplatser varför varje tur 
blir unik och avgångs- och ankomsttiderna ungefärliga. Om en flexlinje skall operera 
över ett stort geografiskt område utanför en tätort kommer det att behövas fler fordon 
som genom långa körningar i kombination med låg befolkningstäthet får ett mycket lågt 
kapacitetsutnyttjande. Trafiken skulle i praktiken bli en form av taxiservice till höga 
kostnader. Flexlinjer finns därför bara inom tätorter där betydligt fler resenärer kan resa 
på samma tur.  

 
För boende utanför tätorterna/på landsbygd finns i stället Närtrafiken. Om bostaden 
ligger mer än en kilometer från en befintlig busshållplats med minst tio avgångar/dag 
går det att resa med Närtrafik till centralorten eller vissa andra målpunkter. Närtrafiken 
är anropsstyrd och beställs en timma i förväg. Ytterligare information finns hos 
Västtrafik. Västtrafik planerar att utöka grundutbudet i Närtrafiken från fem till sju turer 
(måndag-fredag) fr.o.m. 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-01.    
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2022-05-11, § 115. 
Medborgarförslag från Birgitta Glada, 2022-04-23. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Birgitta Glada 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 april 2022 09:15 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Mötesplats, Flexlinjen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vill att Flexlinjen har en mötesplats där man kan stiga på i Överbyhöjd, Lanesundsviken. Det har 
byggts många nya bostäder och det bor många äldre i dom äldre husen här sen förut. Det är långt 
och backigt att gå till bussen. Det är svårt för äldre att ta sig upp för dom långa backarna från 
busshållplatsen och alla har inte bil eller körkort. 
 
Dagens datum: 
20220423 
 
Namn: 
Birgitta Glada 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 

Inbjudan 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-21 Dnr: KS 2022/00254 

 

Handläggare 

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

 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Inbjudan till förslagsställaren medborgarförslag från Birgitta 

Glada om mötesplats för flexlinjen på Överbyhöjd, 

Lanesundsviken 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens presidium inbjuds du till kommunstyrelsens  
sammanträde den 30 november på stadshuset, sammanträdesrum Bäve på 0-plan kl. 
13:30 då ditt medborgarförslag kommer att behandlas. 
 
Vid mötet får du tillfälle att yttra dig över svaret i tjänsteskrivelsen. Detta är dock helt 
upp till din egen vilja. 
 
Behöver du språklig hjälp på sammanträdet så kontakta kansliet, på e-post 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 
 
Meddela senast den 28 november om du kommer att delta på mötet, på e-post 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen! 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 
Sebastian Johansson 

Kommunstyrelsens sekreterare  
 
 
 
 
 
Bilagor: handlingar i ärendet 
 
 



 
 

Inbjudan 

 

2(2) 

2022-11-21 Dnr KS 2022/00254 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-03 Dnr KS 2022/00432 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning om fem 

knop vid passagen Hjältön-Eriksberg-Julius stuga 

Sammanfattning 

Förslagsställaren tycker att det bör införas en hastighetsbegränsning om 5 knop i 
passagen mellan Hjältön och Eriksberg, Julius stuga. Många barn samt vuxna badar, 
paddlar och har vattenlek i området och majoriteten av motorbåtar kör i alltför hög fart. 
 
Det är länsstyrelserna som beslutar om lokala trafikföreskrifter till sjöss. Förslags-
ställaren måste därför framföra sitt förslag till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är 
vanligt att privatpersoner lämnar förslag om fartbegränsningar på sjön men det innebär 
inte alltid att länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter. Generellt gäller att trafikanter 
på sjön ska visa gott sjömanskap vilket bland annat innebär att visa omsorg och 
varsamhet för att undvika olyckor. Sjötrafikanter får inte köra fortare än vad 
omständigheterna tillåter, vilket gäller oavsett om det finns en fartbegränsning eller inte. 
Det är Polisen och Kustbevakningen som har att övervaka farten på vattenområden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-03.    
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-09-14 §198. 
Medborgarförslag, 2022-08-13. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  
 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 13 augusti 2022 11:35 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fartbegränsning 
 
Ditt medborgarförslag: 
I passagen mellan Hjälten och Eriksberg,Julius stuga bör en hastighetsbegränsning av 5 knop införas. 
Många barn samt vuxna badar,paddlar och har vattenlek i området. 
Idag kör majoriteten av motorbåtar i alltför hög fart. 
 
Dagens datum: 
20220813 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-13 11.34 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2022/00432 

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning om fem 
knop vid passagen Hjältön-Eriksberg-Julius stuga 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-09-21 
Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-01 Dnr KS 2022/00413 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om att ändra bussturerna eller lägga till en 

hållplats på Torp vid Biltema, Rusta och Plantagen  

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att stadstrafikens bussar även ska angöra den södra sidan på 
handelsområdet Torp. Äldre personer eller personer med begränsad rörlighet skulle då få 
lättare att ta sig till butikerna på denna sida.  
 
Det är, som förslagsställaren är inne på, inte kommunen utan Västra Götalandsregionen 
som genom sitt bolag Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken. Utgångspunkten för 
kollektivtrafiken är det regionala trafikförsörjningsprogrammet vilket beskriver hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Det 
övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka vilket betyder 
att antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång behöver bli fler.  
 
Stadstrafik inriktas generellt mot trafik i områden med hög befolkningstäthet eller till mål-
punkter med högt resande. Busstrafikens linjenät byggs upp och planeras långsiktigt och 
varje förändring görs där den bäst bidrar till målet om fler resor. Stadstrafik planeras så att 
bussfordonen kan utnyttjas maximalt. Nya trafikuppdrag (hållplatser eller andra färdvägar) 
kan innebära att ytterligare bussfordon måste sättas in vilket är kostnadsdrivande. I det 
linjenät som planerats för trafikstart sommaren 2024 finns ingen hållplats på Torp södra.   
 
Kommunledningskontoret föreslår att förslagsställarens önskemål skickas till Västtrafik för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-01.    
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-09-14, §203. 
Medborgarförslag från den 2022-07-16. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till åtgärd anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren och Västtrafik AB 
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Med-borearfönlae

Busslinjema 2 och 4 har sina iindhållplatser nära ICA Maxi på Torp köpcentrum. Det finns

även hållplats på östra Torp, men ingen stadsbuss verkar dock stanna på andra sidan av Torp

därbl.a. annat Bilteman Rusta och Plantagen har sina butiker. Äldrepersoner, handikappade

eller andra med begråinsad rörlighet kan ha svårt att ta sig till dessa butiker när inte bussen

stannar på den sidan. Mitt medborgarförslag blir därför att ändra bussturema eller lägga till en

hållplats så att någon turäven kan stanna på den sidan av Torp. Jag vet inte om dettaiir ett

kommunbeslut eller om det åir något som företaget/företagen som kör busslinjema tar. Om det

inte iir ett kommunbeslut kanske kommunen ändåkan vara med och påverka aktörema som

kör busslinjema.

Tack på fiirhand!

Vänliga hälsningar
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2022/00413 

Medborgarförslag om att ändra bussturerna eller lägga till en 
hållplats på Torp vid Biltema, Rusta och Plantagen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-09-21 
Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret hållbar tillväxt 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-09 Dnr KS 2022/00527 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 

Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Sammanfattning 

Motion har inkommit om att ansöka om att få tillstånd att förbruka de båda stiftelsernas 
kapital, så kallad permutation. 
 
Avkastningen på stiftelsernas kapital täcker inte kostnaderna för den löpande driften. 
Bedömningen från stiftelsernas styrelse är att avkastningen de kommande åren inte 
kommer att täcka kostnaderna och därmed möjliggöra utdelning från någon av de båda 
stiftelserna. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att stiftelserna 
ansöker om permutation/upphävande av villkoren i stiftelsernas stadgar till att kapitalet 
kan användas i enlighet med stiftelsernas stadgar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Motion från Karin Johansson (KD) angående stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och 
stiftelsen Sylvia Thulins minne  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-12 § 243 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att styrelserna för Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och Stiftelsen Sylvia 
Thulins minne ansöker om permutation och ändring av stadgarna i stiftelserna, 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionsställaren Karin Johansson (KD) 
Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-09 Dnr KS 2022/00527 

  

 

 

 

Stiftelsen Sylvia Thulins minne 







          

 

 Motion till KF i Uddevalla 

 

Efter att ha försökt att få avkastning på kapitalet efter raset på 

finansmarknaden, ser vi att våra ansträngningar inte ger resultat.                         

Vi vill att KS ansöker hos Länstyrelsen om tillstånd att förbruka följande 

stiftelsers tillgångar:      Stiftelsen Barnens Dag  

                                          Stiftelsen Sylva Thulins minne 

Revisionen är den största kostnaden, och den gör djupa hål på kapitalet när 

avkastningen är minus. Förvaltningskostnaderna  och registreringskostnader 

tillkommer. Styrelsen har arbetat gratis i 4 år, men lagt ner mycket eget arbete. 

Därför är det nödvändigt att upphäva de föreskrifter i stiftelsernas statuter som 

stadgar att endast avkastningen får användas till förmån för stiftelsens 

ändamål. 

Jag skickar med förslag på skrivning från Åre kommun som hanterar detta en 

del. 

 

Ljungskile 20221011     styrelsen genom Karin Johansson 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr KS 2022/00527 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 
Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
 
att motionen ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast den 
12 oktober 2023. 
 
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 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-02 Dnr KS 2021/00641 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om 

fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) inkom i november 2021 med motion om 
att helt eller delvis ersätta de fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i 
Rimnersområdet. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Motionärerna anser att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. Kultur 
och fritidsnämnden har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera planen så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till.  
 
Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet. Förstudien 
beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om möjligheterna kunna 
ges. Kultur- och fritidsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses besvarad. 
 
Ungdomsfullmäktige behandlade ärendet i februari 2022 och beslutade då att ställa sig 
bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-19 § 169. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 10. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-02 Dnr KS 2021/00641 

  

 

 

 

 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kent Andreasson (UP) 
Lars Olsson (UP) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ungdomsfullmäktige 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00641 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP om 
fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun återställer minst en fotbollsplan ( 11-manna 
plan på Rimnersområdet 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2021-11-09 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig bakom motionen 
 
 



Motion om återställande av fotbollsplan på 

Rimnersområdet. 

 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun återställer minst en 

fotbollsplan på Rimnersområdet. 

Uddevallapartiet vill att man snarast utreder var en ny fullstor fotbollsplan ska ligga på 

Rimnersområdet. Givetvis ska både frånfället av B- o C-planen ersättas med minst en fullstor 

11-manna plan efter simhallsbygget.  

Efter beslut att flytta B- och C- Plan var inte ersättningsytor klara på Rimnersområdet varför 

man var tvungna att flytta till provisoriska platser.  

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun återställer minst en fotbollsplan på Rimnersområdet. 

 

 

För Uddevallapartiet 

 

Kent Andreasson             Lars Olsson              



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2022-10-03 Dnr KFN 2021/00168 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Pontus Gläntegård  
Telefon 0522-69 81 78  
Pontus.glantegard@uddevalla.se 

 

Remiss, motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) 

om fotbollsplan på Rimnersområdet.  

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att helt eller delvis ersätta de 
fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i Rimnersområdet. Motionen anser 
att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. 
 
Kultur och fritidsnämnden har gett i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera den så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till. 
 
Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet.   
 
Förstudien beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om 
möjligheterna kunna ges. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 255  
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 
Rimnersområdet  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden kan inte ge besked om huruvida en ny B-plan inryms i det 
utvecklade Rimnersområdet innan förstudie färdigställts. Med detta anses motionen 
vara besvarad. 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2022-10-03 Dnr KFN 2021/00168 

  

 

 

 

 
Annica Ryman Pontus Gläntegård  
Förvaltningschef Lokalplanerare  

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Motionärer  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-10-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KFN 2021/00168 

Remiss, motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson 
(UP) om fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att helt eller delvis ersätta de 
fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i Rimnersområdet. Motionen anser 
att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. 
 
Kultur och fritidsnämnden har gett i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera den så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till. 

Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet.   

Förstudien beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om 
möjligheterna kunna ges. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 255  

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 
Rimnersområdet  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden kan inte ge besked om huruvida en ny B-plan inryms i det 
utvecklade Rimnersområdet innan förstudie färdigställts. Med detta anses motionen 
vara besvarad. 

Förslag till beslut på mötet  
Kent Andreasson (UP): Bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kent Andreassons (UP) förslag 
om bifall till motionen och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
beslut.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-10-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna 
förslaget. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-10-21 
Annelie Högberg, Monica Bang-Lindberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-21 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-10-21 till 
Kommunfullmäktige  
Motionärer  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-13 Dnr KS 2021/00369 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 

(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 
vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 
planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 
funktionshinderfrågor. 
 
I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 
kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 
framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 
funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 
respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 
insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 
regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 
området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 
kommunfullmäktiges övergripande strategier.  
 
I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 
förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 
av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 
eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 
som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 
styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 
under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande. 
 
Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 
integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 
åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 
obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 
utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet. 
 
Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 
samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 
i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-13 Dnr KS 2021/00369 

  

 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 
avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 
ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen och styr- och ledningssystemet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 



Motion:  

FUNKTIONSHINDER I UDDEVALLA. 

 

Sammanfattning: 

Uddevallapartiet vill att kommunen tillsammans med berörda människor, föreningar och 

organisationer tar fram en riktig genomarbetat funktionhinderplan. 

Vi vill även att kommunen anställer en projektansvarig för utarbetandet av planen och för dess 

genomförande. 

Vidare vill vi att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar  

för frågor om funktionshinder och som skal kunna svara för sin förvaltning. 

Ärende: 

När det gäller enskilda människor som drabbas talar vi om FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 

När det gäller vårt, alltså samhällets konstruktion talar vi om FUNKTIONSHINDER 

Många regler och lagar finns för att tillse att ALLA kommuninvånare kan bo, arbeta och trivas i sin 

kommun. Ytterligare att ta hänsyn till är: nationella mål för funktionspolitik, FN konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, svensk lagstiftning samt 

barnkonventionen. 

 Men lagar och regler kan omöjligt täcka alla de problem vi invånare kan få vad beträffar 

funktionsnedsättningar och dessutom utvecklas och förändras samhället fortlöpande och nya 

problem och nya funktionshinder uppstår. 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla skall ligga i framkant när det gäller omsorgen om 

kommuninvånarna och gruppen med funktionsnedsättning. Den gruppen är stor. Man beräknar att 

två av tio lider av någon form av funktionsnedsättning, alltså 20% av våra invånare. Allt eftersom vi 

går högre upp i åldrarna så stiger denna siffra markant. 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

Att en plan för en genomtänkt och genomarbetad funktionspolitik tas fram i Uddevalla 

Att en projektledare anställs för framtagandet och genomförandet av planen 

Att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar för frågor om 

funktionshinder och som ska kunna svara för sin förvaltning 

 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP) 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2021/00369  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och det kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Sekreterare för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd 

2022-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2021/00369 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 
vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 
planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 
funktionshinderfrågor.  
I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 
kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 
framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder.  
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 
funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 
respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 
insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 
regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 
området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 
kommunfullmäktiges övergripande strategier.  
I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 
förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 
av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 
eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 
som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 
styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 
under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande.  
Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 
integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 
åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 
obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 
utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet.  
Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 
samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 
i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna.  
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 
avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 
ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen och styr- och ledningssystemet. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd 

2022-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 40 

Ordförande frågar på sammanträdet om kommunala råden vill lämna ett svar på 
remissen av motionen. Den gemensamma uppfattningen är att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att uppmana politiken att samordna frågorna och avsätta 
resurser i kommande budget för att uppfylla intentionerna i motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13.  
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP).  
 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för 
äldre beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att uppmana politiken att samordna frågorna och avsätta resurser i kommande budget 
för att uppfylla intentionerna i motionen. 
 
 
 
Vid protokollet 
Kajsa Jansson 
 
Justerat  
Stefan Skoglund, Irene Börjesson, Rolf Rodin 
 
Skickat 2022-11-15 
Ansvarig handläggare för kännedom 
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2022-11-03 Dnr KS 2022/00059 

  

 

Handläggare 

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

 

Utbetalning av lokalt partistöd 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun betalar ut partistöd för partier representera i kommunfullmäktige i 
enlighet med antagna riktlinjer. Samtliga partier har inom föreskriven tid inlämnat 
redovisningar av 2021 års mottagna partistöd.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige betalar ut partistöd 
med de belopp som anges i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
antagna riktlinjer. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna får enligt kommunallagen 4 kap. 29 § lämna ekonomiskt stöd till partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. För att kunna erhålla 
partistöd krävs att partiet har mandat i kommunfullmäktige och lämnar in en 
redovisning över det föregående årets användning av stödet senast sex månader efter 
redovisningsperiodens slut. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas som ska 
undertecknas av partiets förtroendevalde revisor. 
 
Samtliga partier har inlämnat redovisningar och granskningsintyg inom föreskriven tid 
och kommunledningskontoret föreslår därför att partistöd betalas ut för 2023. 
 
Enligt kommunens riktlinjer ska partistödet räknas ut enligt följande: 
 

 ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt 
 ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år 
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Parti Partistöd 2023 

Moderaterna  258 300 kr 
Centerpartiet 92 925 kr 
Liberalerna 69 300 kr 
Kristdemokraterna 140 175 kr 
Socialdemokraterna 423 675 kr 
Vänsterpartiet 116 550 kr 
Miljöpartiet 69 300  kr 
Sverigedemokraterna 281 925 kr 
Uddevallapartiet 187 425 kr 

 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
Partiernas gruppledare  
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Handläggare 

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

 

Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har sedan flera år tillbaka erbjudit ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige en prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle. Tidskriften 
utkommer veckovis och bevakar frågor kring styrning, ekonomi och politik i kommuner 
och regioner.  
 
Kommunledningskontoret anser att tidskriften utgör ett bra sätt för förtroendevalda att 
omvärldsbevaka aktuella frågor och föreslår, efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium, att fortsatt erbjuda tidskriften. Prenumerationen kostar årligen 2 995 kr per 
prenumeration oavsett om den erhålls digitalt eller i pappersform. 
 
Den ledamot eller ersättare som önskar ta del erbjudandet ska senast den 20 december 
2022 tacka ja till erbjudandet genom e-post till kommunledningskontoret@uddevalla.se.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att erbjuda prenumeration till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under 
mandatperioden 2022-2026. 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Sedan den nu gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte 
längre kommunerna annonsera sina sammanträden i ortstidningarna. Förändringen kom 
som en följd av att krav på en digital anslagstavla infördes. Den dåvarande regeringen 
skrev i propositionen att information om sammanträdena på detta sätt kunde nå 
kommunmedlemmarna på ett tillfredställande sätt.  
 
Uddevalla kommun har dock fortsatt att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 
i tidningarna Bohusläningen och Västsverige efter beslut i kommunfullmäktige 2020-
12-09 § 278 i syfte att nå ut brett till allmänheten om tidpunkt för kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunledningskontoret att 
endast annonsera sammanträdena i tidningen Bohusläningen vid de tillfällena 
sammanträdena är utlokaliserade till andra platser än Bohusläns museum och då 
allmänhetens frågestund kommer äga rum. Förslaget syftar till att det göra en extra 
informationsinsats vid de tillfällena som sammanträdena inte äger rum i den ordinarie 
fullmäktigesalen, vilket kan ske upp till två gånger per år.  
 
Utöver tillkännagivande på kommunens anslagstavla publicerar 
kommunikationsavdelningen alltid en nyhet om det kommande sammanträdet på 
kommunens webbplats och på sociala medier ett par dagar före den aktuella 
sammanträdesdagen. 
 
Förslaget innebär att kommunen kommer spara ekonomiska och administrativa resurser. 
De årliga kostnaderna för annonsering enligt nu gällande beslut uppgår till ca 60 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under mandatperioden 2022-2026 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i 
tidningen Bohusläningen endast när sammanträdena är utlokaliserade på annan plats än 
Bohusläns museum samt när allmänhetens frågestund äger rum. 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 

webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 § 74 att utse dåvarande ordförande Elving 
Andersson (C) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar. Med 
anledning av att Elving Andersson (C) har lämnat uppdraget som ordförande föreslår 
kommunledningskontoret att den nya ordföranden Christina Nilsson (KD) utses till ny 
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren kan därefter utse ställföreträdare som 
tjänstgör som ansvarig utgivare när den ordinarie inte tjänstgör.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ordförande Christina Nilsson (KD) till ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges sändningar på www.uddevalla.se. 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på www.uddevalla.se sedan flera år  
tillbaka. Kommunledningskontoret uppmärksammades under våren 2022 på att 
kommunfullmäktiges sändningar är registreringspliktiga hos Myndigheten för press, 
radio och tv. Tillsammans med registreringsskyldigheten tillkommer en skyldighet att 
utse en ansvarig utgivare för sändningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter att utse förevarande ordförande Elving 
Andersson (C) till ansvarig utgivare med förevarande 1:e vice ordföranden Louise 
Åsenfors (S) och förevarande 2:e vice ordföranden Christina Nilsson (KD) till 
ställföreträdare för honom. 
 
Fakta om ansvarig utgivare 
Som huvudregel är det är den ansvariga utgivaren som är juridiskt ansvarig om 
yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen. Utgivaren ska därför ha rätt 
att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hans eller hennes 
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vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas 
eller publiceras.  
Den som utses till ansvarig utgivare måste vara myndig, bosatt i Sverige, inte försatt i  
konkurs och inte ha förvaltare. 
 
Av yttrandefrihetslagen (YGL) kap 1 § 16 framgår dock att direktsändningar som  
speglar dagshändelser undantas från den ansvarige utgivarens ansvar eftersom en  
ansvarig utgivare rimligtvis inte kan veta i förväg vilka yttranden som kommer att fällas  
i direktsändningen. Det är i stället den som fällt yttrandena som kan riskera straffansvar.  
Justitiekanslern har i flera vägledande uttalanden likställt en sändning från ett  
kommunfullmäktigesammanträde som en direktsändning av dagshändelser enligt YGL 
kap 1 § 16. 
 
Om uppenbara brott mot yttrandefrihetsgrundlagen sker och talaren inte rättar sig efter  
den ansvariga utgivarens påpekanden kan den ansvarige utgivaren bestämma att avbryta  
sändningen. 
 
Ansvarig utgivare ska tydligt anges på kommunens webbplats i direkt anslutning till  
kommunfullmäktiges webbsändningar. 
 
Kort om yttrandefrihetsgrundlagen 
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är en av Sveriges fyra grundlagar och dess syfte  
stadgas i dess portalparagraf 1 kap § 1 (…) att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och  

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra  

begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. 

 
Lagen innehåller alltså vissa begränsningar så som: 
- högförräderi 
- krigsanstiftan 
- spioneri 
- obehörig befattning med hemlig uppgift 
- vårdslöshet med hemlig uppgift 
- uppror 
- landsförräderi eller landssvek 
- landsskadlig vårdslöshet 
- ryktesspridning till fara för rikets säkerhet 
- uppvigling 
- hets mot folkgrupp 
- brott mot medborgerlig frihet 
 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret har samrått ärendet med kommunfullmäktiges presidium och  
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landar i bedömningen att det fortsatt är lämpligt att utse kommunfullmäktiges 
ordförande till uppdraget som ansvarig utgivare då uppdraget i många avseenden 
sammanfaller med ordförandens övriga ansvar att upprätthålla ordningen under 
sammanträdet. Ordförande uppfyller i övrigt de krav som ställs på en ansvarig utgivare.  
 
Ordförande kan därefter utse ställföreträdare, vilket föreslås bli förste och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Beslutet ska gälla fram till dess en ny ordförande 
utses eller om denne av någon anledning väljer att avsäga sig uppdraget. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Myndigheten för press, radio och tv 
Ansvarig utgivare  
Kommunikationsenheten  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-16 Dnr KS 2022/00601 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 

och Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2022, ändringar i Uddevalla Omnibus 
specifika ägardirektiv. Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till revidering 
av det senaste specifika ägardirektivet. Ändringarna rör punkt 6 om de ekonomiska 
målen soliditet och räntabilitet. Förslagen innebär att soliditeten ska uppgå till 28% över 
tid och att räntabiliteten mäts i form av att totalt kapital i medel över en avtalsperiod ska 
uppgå till 3%. 
 
I det tidigare specifika ägardirektivet beslutades att de båda finansiella målen mäts i 
samband med varje rapporteringstillfälle, vilket är normalfallet för finansiella mål. De 
föreslagna förändringar bör förtydligas avseende vilken tidsperiod som avses, vilket inte 
tydligt framgår av Uddevalla Omnibus ABs förslag.  
 
De tillkommande föreslagna revideringarna i det specifika ägardirektivet för Uddevalla 
Omnibus AB har tillstyrkts av styrelsen i bolaget, efter samråd med VD för Omnibus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Protokollsutdrag Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 §56 
Uddevalla Omnibus ABs förslag om revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla 
Omnibus AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa föreslagna förändringar i specifikt ägardirektiv Uddevalla Omnibus AB 
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 
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Uddevalla kommuns författningssamling  
 
 
 
 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 

DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 
 
 

 

1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen 
 
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 
Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda ”Bolagen”) 
 
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges 
beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.   
 
 
2. Föremålet för Bolagens verksamhet 
 
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
 
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet att 
tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, 
verkstad för koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla lokal 
och regionallinjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad för 
koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
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4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig 
med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För 
anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna 
tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
5. Uppdraget 
 
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik. Bolagen får även bedriva 
skolskjutstrafik och andra persontransporter för verksamheter, bedriva verkstad för koncernens och 
kommunens fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. Linjetrafiken och 
skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget Buss i Väst AB. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 
Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för 
att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 
kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer 
och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 
 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet över tid om 28 % 
(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för 
latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 
 
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga 
soliditetsmålet. 
 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i förhållande till 
Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört 
med balansomslutningen. Det är summan av bolagens hela verksamhet som skall motsvara 
avkastningen. Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika 
verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder eller enligt självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital i 
medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 %. 
 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 
uppfyllas. 
 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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Uddevalla kommuns författningssamling  
 
 
 
 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 
DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 
 
 

 

1. Bolagen som en del av 
den kommunala 
organisationen 

 
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda ”Bolagen”) 

 
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges 

beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 

samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.   

 

 

2. Föremålet för Bolagens verksamhet 
 
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet att 

tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, 

verkstad för koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla 

lokal och regionallinjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad för 

koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
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4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig 

med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För 

anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna 

tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 

försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 
5. Uppdraget 
 
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik. Bolagen får även bedriva 

skolskjutstrafik och andra persontransporter för verksamheter, bedriva verkstad för koncernens och 

kommunens fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. Linjetrafiken och 

skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget Buss i Väst AB. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 

Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för 

att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 

kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer 

och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet över tid om 28 % 

(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för 

latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 

 
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga 
soliditetsmålet. 

 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i förhållande till 

Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört 

med balansomslutningen. Det är summan av bolagens hela verksamhet som skall motsvara 

avkastningen. Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika 

verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga 

grunder eller enligt självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital/eget 

kapital i medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 %. 

 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 

ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 

uppfyllas. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 



 Protokollsutdrag från Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 1 (1) 
   

 

§ 56 Förslag om revidering av specifika ägardirektiv för 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB 

 
Ordförande informerar om att ett förslag från Uddevalla Omnibus AB gällande 
nytt ägardirektiv har inkommit. Ändringarna rör punkt 6 om ekonomiska mål. 
Uddevalla Utvecklings AB ska enligt det generella ägardirektivet bereda frågor 
om specifika ägardirektiv för dotterbolagen 
 
Styrelsen uppfattar, efter rapport från VD:s samtal med VD för Omnibus, att 
förslaget innebär att Eget kapital stryks och att följande lydelse menas: totalt 

kapital i medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 % i punk 6, fjärde stycket in 
den sista meningen  

 
En översyn av de finansiella målen för samtliga döttrarna kommer ske under 
nästkommande år. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att tillstyrka förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för 
ställningstagande 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-11-15 
Monica Bang Lindberg 
Roger Ekeroos  
 
Expedierat 2022-11-15 
Kommunstyrelsen  
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Skäretskolan, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB, Forshälla-Röd 2:12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Skäretsskolan. 
Lokalen för skolverksamhet som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5745 kvm, och 
är dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra för idrottsverksamhet är 1668 kvm och är en s.k. fullmåttshall. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2022-10-27. 
Bilaga 01 Hyreskontrakt inkl bilagor signerat av Hemsö 
Bilaga 01.A  Hyrestrappan 
Bilaga 02, Projektgenomförande nybyggnation inkl bilagor, signerat av Hemsö 
 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att godkänna hyreskontraktet i sin helhet, inkluderat bilagorna hyrestrappa och  
     projektgenomförandebilaga. 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 16 316 034 kr/år 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 
 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en nybyggnation av Skäretsskolan. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra infattas av skollokal på 5745 kvm och idrottslokal på 1668 kvm, och är 
dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Riktvärdet på hyran är beräknad till 
16 316 034 kr. Totalentreprenaden skall LOU upphandlas av kommunen, därefter 
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justeras hyreskostnadens riktvärde. Hyresperioden gäller 2025-06-01 - - 2045-05-31, 
med en förlängning om 5 år, om inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 
månader. Tillträdesdagen är planerad till 2025-06-01. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilket idag inte är känt.  
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2025-06-01 - - 2045-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
hyresberäkning, ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt 
projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst.  
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilket idag inte är känt.  
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden.  
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
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Malin Krantz  Per Bäckström 
Kommundirektör  Projektchef  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 346 Dnr SBN 2022/00463 

Hyreskontrakt för Skäretskolan, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, Forshälla-Röd 2:12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Skäretsskolan. 
Lokalen för skolverksamhet som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5745 kvm, och 
är dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra för idrottsverksamhet är 1668 kvm och är en s.k. fullmåttshall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-09-22.  
Bilaga 01 Hyreskontrakt inkl bilagor signerat av Hemsö  
Bilaga 01.A Hyrestrappan  
Bilaga 02, Projektgenomförande nybyggnation inkl bilagor, signerat av Hemsö  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister 
Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreassson (UP): Avslag på förslaget i handlingarna 
 
John Alexandersson (SD) Avstår deltagande i beslut 
 
Göran Åhren (KD) Avstår deltagande i beslut 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande mot Kent 
Andreasson (UP) yrkande och finner nämnden besluta i enlighet med det förstnämnda 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige  
 
att godkänna hyreskontraktet i sin helhet, inkluderat bilagorna hyrestrappa och 
projektgenomförandebilaga.  
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 16 316 034 kr/år  
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och 
inkommer med följande skriftliga protokollsanteckning: Uddevallapartiet har i de olika 
nämnderna svarat att vi 
inte ser Skäret som den optimala placeringen för en skola utan förordat annan placering, 
Råssbyn med ett logistiskt centrum för samhällsservice. 
 
Göran Åhren (KD) har inkommit med följande skriftliga protokollsanteckning: 
Kristdemokraterna (KD) avstår att delta i beslutet om hyresnivån för Skäretskolan med 
hänvisning till att detaljplanen är under juridisk prövning. KD anser att utfallet är 
osäkert och att ett beslut om hyra bör vänta tills detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-20 till  
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(3) 

2022-09-22 Dnr SBN 2022/00463 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Skäretskolan, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB, Forshälla-Röd 2:12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Skäretsskolan. 
Lokalen för skolverksamhet som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5745 kvm, och 
är dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra för idrottsverksamhet är 1668 kvm och är en s.k. fullmåttshall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-22. 
Bilaga 01 Hyreskontrakt inkl bilagor signerat av Hemsö 
Bilaga 01.A Hyrestrappan 
Bilaga 02, Projektgenomförande nybyggnation inkl bilagor, signerat av Hemsö 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
 
att godkänna hyreskontraktet i sin helhet, inkluderat bilagorna hyrestrappa och  
     projektgenomförandebilaga. 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 16 316 034 kr/år 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en nybyggnation av Skäretsskolan. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra infattas av skollokal på 5745 kvm och idrottslokal på 1668 kvm, och är 
dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Riktvärdet på hyran är beräknad till 
16 316 034 kr. Totalentreprenaden skall LOU upphandlas av kommunen, därefter 
justeras hyreskostnadens riktvärde. Hyresperioden gäller 2025-06-01 - - 2045-05-31, 
med en förlängning om 5 år, om inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 
månader. Tillträdesdagen är planerad till 2025-06-01. 
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Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilket idag inte är känt.  
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2025-06-01 - - 2045-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
hyresberäkning, ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt 
projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst.  
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Skäretsskolan. 
Lokalen för skolverksamhet som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5745 kvm, och 
är dimensionerad för ca 600 barn och 90 vuxna. Lokalen som Uddevalla kommun 
kommer att hyra för idrottsverksamhet är 1668 kvm och är en s.k. fullmåttshall. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilket idag inte är känt.  
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
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entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2025-06-01 - - 2045-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
hyresberäkning, ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt 
projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst. 
 
Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Per Bäckström 
Förvaltningschef Projektchef 

Skickas till  
Kommunfullmäktige 
 



 

HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Sid 1 (4)

Nr: 53305 0100 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

1. Hyresvärd Namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB

Personnr/orgnr:

556795-8987
 

2. Hyresgäst Namn:

Uddevalla Kommun

Personnr/orgnr:

212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Lokalens adress |Kommun: Fastighetsbeteckning:

m.m Uddevalla Forshälla-Röd 2:12 mfl

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill

användning Skola

[_] Anvandningsandamélet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

2025-06-01 2045-05-31

6.Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
Förlängningstid SS

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med Xx 5 ar (CJ manader

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

[_] En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdageni Bilaga:

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår

av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.
 

8. Lokalens storlek

och omfattning

Areatyp Plan cam? Areatyp Plan cam

 

Skola  1-3 5745 Idrott  1 1668
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärdenrätt till högre hyra.
  
 

     
 

 

D4 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 2

[_] Tillfart for bil fori- [7] Platsför |[C] Plats för skyltskåp/ |["] Parkeringsplats(er) |[-] Garageplatser) Od
och urlastning skylt automat för bil(ar) för bil(ar)

g. Inredning Lokalen uthyrs

[X] utan särskild för verksamheten avsedd inredning [_] med sarskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och

gemensamma

utrymmen

[C] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[_] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden

eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

[X] Annanférdelning av underhallsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3
 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har

hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

[_] Annan överenskommelseenligt bilaga
 

Bilaga:

 
 

11. Ledningar för

telefoni och data-

kommunikation  [_] Hyresvärden D4 Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningarför telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.

[_] Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation,se bilaga.
 

 
Bilaga:
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HEMSÖ HYRESKONTRAKT Sid 2 (4)

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

    
 

FÖR LOKAL Nr: 53305 0100 00

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

12. Skyltar, Hyresgästen har efter samråd med hyresvärdenrätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte

markiser m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter

uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan

hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

23. Hyra Kronor Se bilaga 1 A perår exklusive nedan markerade tillägg

14. Index [XJ] Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt |[<] Fastighetsskatt ersattsi enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. [_] Fastighetsskatt ingar i hyran. Bilaga: 1

a Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjDriftekostnader yresvardentillhandahaller/ombesérjer

El x] VA X] Varme P4 Varmvatten [CJ Kyla XX] Ventilation

Betalning:

El DX Hyresgästen har eget [C] Hyresgästen betalari enlighet med bifogad CJ Ingår i hyran. Bi
° ilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

VA [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad P4 Ingår i hyran. Bi
å ilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Värme [_] Hyresgästen har eget [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad P4 Ingår i hyran. Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul. 98:

Varmvatten [] Hyresgästen har eget [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingår i hyran. Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul. 92:

Kyla [_] Hyresgästen har eget Od Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Ventilation CL] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingåri hyran. Bilaga:

driftskostnadsklausul.

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostasinstallationen av erforderliga mätare av

D4 hyresvärden [CJ hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärden är skyldig att delstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen

hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden

kan komma att besluta. Härutövergäller följande:

D4 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen

tdockétiggerdethyresvarcerratttithandabateavfattskértoctrerfordertigtavfattsutrynmnrey. Hyresgasten forbinder sig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[CC] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamheti fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyrantill

hyresvärdenbetala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

vara procent. Hyrestillägget uppgårvid detta kontrakts tecknande till kronorperår.

[CC] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingåri hyran.

[ Särskild reglering enligt bilaga Bilaga:

19. Snöröjning och |[_] ingari hyran [_] ombesérjs och bekostas av hyresgästen D<4 annan reglering enligt bilaga Bilaga: 3
sandning

20, Ofdrutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av

kostnader a) införandeeller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet

kan kommaatt besluta om, eller

b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärdenärskyldig att utföratill

följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningenför fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden ansesvara 100  procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för

kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är

uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas

sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt

nedanstående regler om hyrans betalning. 
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HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid (4)

53305 0100 00

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
 

21. Mervärdesskatt

 

 

(moms)

Hyresgästens I[X] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt [] Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

Hyresvärdens &X Fastighetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erläggavid varje tillfälle

momsplikt gällande moms.

[] Om fastighetsägaren/hyresvärdenväljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på

hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även

upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse — blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen

fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av

hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning [_] kalendermanadsbérjan DX] kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

  
 

23. Ränta, betal-

ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt

lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av

hyra

Avtalat skick

m.m

Sedvanligt

underhåll

Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat

arbete som särskilt angesi detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

[_] Nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller

fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

DX Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt

underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och

omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.
 

[C] Parterna är överens om atträtten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av

lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga: 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästenska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett

sådantsätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för

miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 $ jordabalken.
 

[] För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

[_] Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 
 

26. Revisions-

besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och bristeri

hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om

hyresgästen inom nämndatid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som

myndighetenharföreskrivit.
 

27. Tillgänglighet

till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvararföratt tillträde till sådana utrymmen som hyresvärdeneller någon som företräder hyresvärden eller som personal från

energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom

förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt

reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med

motsvarande belopp.
 

29. Brandskydd D4 Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4
 
 

30.
Myndighetskrav

m.m.

[_] Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstoleller försäkringsbolag med stöd

av nu gällandeeller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan kommaatt kräva för lokalens nyttjande

DX Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
  31. Ombyggnads-och

ändringsarbete  Hyresgästenfår inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheten i

övrigt.

Ominte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamheteller bygger

in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärdentill byggmöten och när hyresvärden begärdet, ge

hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden

eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och ärskyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på

nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för

upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
 

[_] Annan överenskommelse enligt bilaga.

  

 

 

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete

Byggvaru- byggvarudeklarationer— i den mån sådana finns utarbetade— för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
deklaration
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HEMSÖ
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid 4 (4)

FÖR LOKAL Nr: 53305 0100 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

32. Säkerhet Hyresgästenska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom
 

borgenställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form avg g pp Bilaga:
  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföre tillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenär skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen

ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för

den egna verksamheten.
 

[] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga:

 
 

34. Yttre åverkan [_] Hyresvarden DX Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar

som ledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.
 

35. Låsanordningar [] Hyresvärden D4 Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande

vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och

återställt lokalen i godtagbart skick.
 

[C] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens

åtgärder — vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande —lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits

att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom

förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighetatt fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden

inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärdeninte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hantering av [CJ Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:

personuppgifter |

39. Särskilda Särskilda bestämmelser Bilaga: 1
bestammelser

Berakningsmodell Bilaga: 1A

Ritning Bilaga: 2

Gransdragningslista Bilaga: 3

Gransdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomférandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5

Bilaga: 
 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.

Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Stockholm 2022-

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

 

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Namnteckning(firmatecknare/ombud):

= ==

HatFirmatecknare
[CJ Ombud enligt

fullmakt  

[_] Firmatecknare
[CJ Ombud enligt

fullmakt
   Namnfértydligande:Nils Styf

Namnfértydligande:   
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprattat 2018 i samrad med SABO,Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

 

Bilaga 1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53305 0100 00 Forshälla-Röd 2:12 mfl, Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397    
1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTALLANDE,SKICK OCH

ANVANDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägen i fastigheten Uddevalla Forshälla-Röd 2:12 m.fl. (fastigheten är föremål för

lantmäteriförrättning, dvs. fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad

”Fastigheten”.

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,

bilaga 2.

Hyresvärden iordningstaller Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den

nybyggnad som kommeratt ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda

ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således komma att justeras inom ramenför

Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse

samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för

Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet

som ennybilaga.

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning och i det skick som i huvudsak framgår

av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats

mellan Parterna och som är av ringa art ska inte anses som awvikelse fran avtalat skick.

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelsei enlighet med

Parternas skriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5.

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan komma att kvarstå

efter tillträdesdagen för iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten

vid hyrestidens början kan komma att vara i avvikande skick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad

som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid under vilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avsesi

detta stycke äger inte Hyresgästen rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det
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vara må underförutsättning att Hyresgästens verksamhetalltjämt i allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen.

Hyresvärden ska ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ

påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om

uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital

uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller

vad som kommeri dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer

än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den

uppkomna ändringen som överskrider 590.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill Skola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 600 barn och ca 90

personal vilket har fastställts med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderättentill följd av sådana arbeten.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Under hyrestiden ska med hänsyntill förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som

basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran

menasi detta Hyresavtal 100 24 av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande

oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet

ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna,

varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och

indextalet för respektive oktobermånad.

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker

alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.
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2.2 Reglering efter värdigställandet

Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan avseende

utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Uddevalla kommun

("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets innehåll ochi

punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas.

Parterna har beslutat att göra avsteg från den beräkningsmetodenochi stället reglera hyresnivån

utifrån en förutbestämd beräkningsmodell som baseras på upphandlad entreprenadkostnad för

Projektet, beräkningsmodellen framgår av bilaga 1A.

När entreprenadenärfärdigställd ska hyran (inklusive kostnader för ÄTA-arbeten) snarast möjligt

slutgiltigt fastställas och dokumenterasi särskild handling. För det fall hyra har hunnit erläggas och

den inte överensstämmer med den slutgiltigt fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom

nästkommande hyresbetalning/hyresbetalningar.

2.3 FASTIGHETSSKATT

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom

Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är

belägen (andelstal).

Den taxeringsenhet Lokalen är belägeni har en total uthyrningsbar lokalarea om 7413 m?

m2, Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 7413 m?, vilket för närvarande ger ett andelstal om

100 %.

Medfér allman eller sarskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommer eller

ändras ska Hyresgästen betala a conto den preliminart beraknade fastighetsskatt som belöper på

Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade

fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0

kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande

omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en

eventuell omtaxering av fastigheten.

2.4 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.4.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.
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2.4.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie

verksamhet för skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och

varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommandefall ska

Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen

svarar för.

2.4.3 VATTEN OCH AVLOPP

I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhetför

skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för

verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella

installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för

uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.4.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.4.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande

bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnaderför anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.5 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

| det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHALL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer är i drift vardagar och helger, vid behov, med undantag för

reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 600 barn och 90 personal

med hänsyntill Lokalens utformningvid tillträdet.
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Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationer för att försörja byggnaden medel, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphovtill genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i

inredningen samt köksutrustning/vitvarorfast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med

gränsdragningslista, bilaga 3.

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan

sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg.

3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.3.1 FETTAVSKILJARE

Hyresgästen skall följa myndigheternas krav avs fettavskiljare. För det fall myndigheterna ställer krav på

att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens verksamhet, ska Hyresvärden ombesörja

installation av fettavskiljare enligt de krav som gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande.

Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska

uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar Hyresgästen.

3.3.2 SOTNING IMKANALER

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften,

monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3.

3.3.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För detfall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.
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3.3.4 KÖK OCH MATLAGNING

Hyresgästen har ett tillagningskök. Köket får endast användas för tillagning av mat för skolans/ egna

behov. Hyresgästen äger inte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor/forskolor ellerliknande

verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.

Hyresgästen svarar för att ventilationsfilter/fettfilter vid fläktkåpan rengörs regelbundet och fläktarna

ska rengöras enligt skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts

enligt ovan ansvarar hyresgästenför.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta atgarder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tillaggsavtal), ar det likval Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normer och författningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.

Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärden förbindersig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärderi Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet ochi

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering,

utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt

gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 07:30.
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3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgästeller tredje man framför rimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För detfall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSATTNING AV HYRA

Hyresgästenharinte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller meni nyttjanderättentill följd av att

Hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och undervilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i mediaförsörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.3 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem,till

exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömts utifrån olika

krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns

av en tredje part. Detta innebär att certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden

uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningen i förvaltningsfasen,

inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av

den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering.

Hyresgästen förbindersig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärden tillhandahåller

avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperaturer och nyttjande av el.

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).

Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så

är möjligt välja snålspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmarkta byggnader ska

rekommendationernai Drift- och underhållspärmenföljas. Hyresvärden förordar val av närproducerade

material med miljövänliga transporter.

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella

ombyggnadereller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringentill Hyresvärden
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4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheterutfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamtför Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd motolyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckorefter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt for att brandcellsgranser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövsför att förebygga

brand ochför att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samttillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästen eller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår avtill

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommertill följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.
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4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållande för alla skadori Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsad till — skada som uppkommer på grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärdeninnaninstallation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort.

4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnaden och Fastigheteni övrigt.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det ochtillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägaretill, enligt bilaga 3.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har ävenrätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärdenrätt till

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller liknande som Hyresgästenharutfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.
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4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriveri Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästenfår inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtalet är villkorat av att:

a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende Skola.

c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinner laga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.

För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2023-12-31, villkoren i punkt c),

d) och e) inte uppfylls senast den 2024-12-01 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal.

Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b

upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att

Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärderinte går att genomföra och någon av Parterna säger

upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget

samverkansavtal
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4.11 FÖRETRÄDESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.

5. Övrigt

Partena skall ha kontinuerliga avstämningstillfällen vart 4:e år, en gång per mandatperiod.
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Bilaga 1.A

Beräkningsmodell nybyggnation Skäretskolan

Utfall hyra - hyra kr/kum LOA

Beräkningsmodell Hyra: entreprenadkostnad * 5,15% + 707

Preliminär hyra: 2201 kr/LOA

baserad på uppskattad entreprenadkostnaden om 29000 kr/kum(BTA)

Hyran fastställs efter att upphandlad entreprenadkostnad är känd

Räkneexempel:

Entreprenadkostnadenfastställs till 29 000 kr/kvm(BTA)

Detta innebdr en hyra om: 29 000 * 5,15% + 707 = 2201 kr/kvm(LOA)

Givet preliminär yta om 7413 kvm LOA uppgår den preliminära hyrantill 16 316 013 kr

Räkneexempelet inkluderar ej eventuella index regleringar.

LOA Lokalarea

BTA Bruttoarea
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Bilaga 3

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53305 0100 00 Forshälla-Röd 2:12 mfl, Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

underhyresförhållandet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvarför drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av Hyresvärden

tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens

godkännandeskall inhämtas före återanskaffning och utbyte.

Definitioner
Ägare:Tillhör fastigheten, ägare HV, eller tas med vid avflytt, ägare HG

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärden rätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

För det fall viss funktion, installation eller annat objekt inte är en del av upplåtelsen men trots det är

en del av gränsdragningslistan innebärdet ingen skyldighet för Hyresvärden att tillhandahålla sådan

funktion, installation eller annat objekt. Till exempel om flaggstänger omfattas av gränsdragningslistan

meninte är installerad på fastigheten har Hyresvärden ingen skyldighetatt tillhandahålla flaggstänger.

Sign
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Ägare |Drift |Underhåll |Utbyte |Anmärkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hårdgjorda ytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HV HV HV
Utbyte efter teknisk

Grusadeytor HV HG HG HV livslängd, Ca tid 8 år

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HV HV HV
HV byterut när teknisk

livslängd är slut. Avser
Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV fallskydd vid lekplats

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG
Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltar i samråd med HV

Flaggstänger HG HG HG HG

Flaggor samt tillbehör(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte

HG bekostar om åtgärd

är underhållsåtgärd. Om

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG utbyte krävs bekostar HV

Altan trädäck HV HG HG HV

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtak inkl. pergola HV HG HV HV

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar(t ex blomrabatter) HV HV HV HV

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV

Gräsytorej konstgräs HV HV HV HV

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV

Avser verksamhetens

skyltar efter

Skyltar på fasader : : HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

Sign
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

FASADER

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV
HG. Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV
Utbyte efter teknisk

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV livslängd.

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning(inkl. vaderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVANDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgastenslokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT

Periodiskt Utbyte ca 18
Golv HV HG HG HV år. Golvvård åligger HG

Tak HV HG HG HV

Väggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 år

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HV

Köksutrustning/vitvarorlös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG
Utrusning som sitter fast

. i vaggar, tak eller golv
Ovrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG

. Sign
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Omklädningsskåp HG HG HG HG

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG

Avdelningskök, storkök

Köksutrustning/vitvarorfat installerad (kokgrytor,

stekbord mm HG HG HG HG

Köksutrustning lös HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Kyl-/frysrum HV HG HG HG

Förråd och soprum HV HG HG HV

Lös utrusning matsal HG HG HG HG

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar

INREDRNING IDROTTSHALL
Bockar, plintar,
basketkorgar, mål och

övrig fast och lös
Idrottsutrustning HG HG HG HG inredning i idrottshall

Resultattavlor HG HG HG HG

Idrottsmatta HV HG HG HG

Omklädningssksåp HG HG HG HG

Duschväggar/duschbås HG HG HG HG

Duschmunstycken HG HG HG HG

Väggfasta klockor HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

Ridåvägg HG HG HG HG

Pentry med köksutrustning HV HG HG HG

Mörkläggning invändig HV HG HG HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda .

förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG
Drift inkluderar tömning.

Utbyte efter teknisk
Fettavskiljare HV HG HG HV livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Sign
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Ägare Drift |Underhall |Utbyte Anmärkning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturer allmänbelysning HV HG HV HV

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljöbelysning (t ex vid konst, växter) HG HG HG HG

Eluttag utvändiga HV HG HV HV

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG
. Ex instangningslarm

Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND
 

Se separat gransdragningslista systematiskt brandskyddsarbete
 

TELE, RADIO/TV, DATA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnat, HG HG HG HG

Telefoner/televaxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STADNING, RENHALLNING OCH SNOROJNING

Stadning invandigt inkl. golvvard (t ex polishing) HG

Rengöring av teknikutrymme HV

Rengöring av soprum HV

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snöröjning/sandning till entréer HV

Snöröjning/sandning gångvägar HV

Snöröjning/sandning runt lekutrustning

skolgård/förskola HG

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad HV
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HV
 

Sign
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Bilaga 3

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53305 0100 00 Forshälla-Röd 2:12 mfl, Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Generellt

Lagen om skydd motolyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För att

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs undervarje rubrik följande:

e Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

e Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

e Hur ofta underhallet/kontrollerna genomfors,

e Vem som utfér underhallet/kontrollerna (hyresvard eller hyresgäst)

e Var provningsprotokoll och journaler aterfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvard Hyresgast
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1. ANSVAR

HEMSÖ
 

HG HV
 

 

Ansvararför den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhetoch att den är väl dokumenterad, klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.  

Ansvararför den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad, klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

 
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvarar för att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska

genomföras.

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan

för personer medsärskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4, RUTINER
 

HG HV
 

Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKN ISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanenskall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt utrymningsvägar.  Ansvarar för att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSÖ
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e  Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manévertabla)

e _Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutning till SOS

Underhåll, HV ansvarar föralla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprov och kvartalsprov enligt

skotseljournal

e Revisionsbesiktning 1 gang/ar

e SBF-besiktning 1 gang/ar

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare är

Hemsö, HV. Journaler/protokoll återfinns hos

HV.  
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   

HG HV

Ansvar och Inom förhyrdaytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporteratill HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Kontroll enligt checklista enligt Funktionskontroll enligt myndighetskrav och

kontroll myndighetskrav. enligt checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, (HG) Hemsö (HV)

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) for utrymningsplaner

ansvarsomrade inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Kontroll enligt checklista och

kontroll myndighetskrav

och intervall Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG   
 

Sign
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapportera till HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister

brandecellsgräns skall godkännas av utgår från vad som orsakat bristen.

HV.

Underhåll, Kontroll 6 ggr/år. Kvartalsprov genomföras av HV.

kontroll HG skall utföra okulär kontroll. Alla Underhållsansvarig.

och intervall förändringar av brandcellsgränser

skall godkännas av HV.

Utförare Brandskyddshandläggare, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddshandläggare, HG. Hemsö, HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR
HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Kontroll enligt myndighetskrav. Funktionskontroll enligt myndighetskrav

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för Underhållsansvarig.

åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

brandskyddsombud.

 

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

 

6.6 RÖKLUCKOR
 

 

 

 

  
(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos brandskyddsombud, HG Hemsö, HV

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Samtliga rökluckor och styrfunktioner

ansvarsområde

Underhåll, Vid fel skall HG rapportera till HV Funktionskontroll 1 gång/år.

kontroll Underhållsansvarig.

ochintervall

Utförare HVeller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförda

(kontaktperson) funktionskontroller återfinns hos  Hemsö, HV  
 

Sign
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6.7 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter)

HEMSÖ

 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandsläckare inom förhyrda Handbrandsläckare och brandposter Inom

ansvarsområde ytor. gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll, Kontrolleras 4 ggr/år. Kontrolleras 4 ggr/år.

kontroll Besiktning och service 1 gång/år. Besiktning och service 1 gång/år.

och intervall Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV
 

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

    
 

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Hemsö, HV

brandskyddsombud, HG

6.8 NÖDBELYSNING

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Kontroll 4 ggr/år. Funktionskontroll enligt myndighetskrav och

kontroll Vid fel skall HG rapporttill HV för enligt checklista. Enligt plan förebyggande

och intervall åtgärd underhåll

Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Hemsö, HV

Brandskyddsombud, HG

6.9 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)

HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat medtillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

och intervall spjäll 1 gång/år. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

Hemsö, HV

6.10 LÅSNING(vital funktion kopplad till låsning i utrymningsväg)
HG HV 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapport till HV för Funktionskontroll 1 ggr/år Underhållsansvarig.

 

  och intervall åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG Hemsö, HV

(kontaktperson)    
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6.11 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HEMSÖ

 

 

 

 

    
 

 

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapport till HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll enligt Kontroll sker enligt myndighetskrav.

och intervall myndighetskrav.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG Hemsö, HV

(kontaktperson)

7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HG HV
 

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan

medtidsintervaller för kontrollerna

och för de punkter som åligger HG

att kontrollera enligt punkt 6 ovan.

HV tar fram underlag; kontrollplan med

tidsintervaller för kontrollerna och för de

punkter som åligger HV att kontrollera enligt

punkt 6 ovan.
 

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som

krävs för att undanröja ev. fel och

brister som framkommit efter

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig

person och tidplan ska finnas och

kvittering ska göras när felet eller

bristen är undanröjd. HG meddelar

även HV om sådana fel och brister

som beröreller påverkar

HV.

HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för

att undanröja ev. fel och brister som

framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

Ansvarig person och tidplan ska finnas och

kvittering ska göras när felet eller bristen är

undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

fel och brister som berör eller påverkar HG.

 

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

SBA arbetet ska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvarar för hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvarar för

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

och ställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvarar för brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska ske i

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska

finnas och förnyas hos räddningstjänsten.
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Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

Bilaga 5
 

Avser Hyresavtal nr

53305 0100 00

I Fastigheten, Ort

Del av Uddevalla Forshälla-Röd 2:12 m.fl.
 

 
 

 
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987
Hyresgast | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt

 

”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den

lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska

ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den

entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig

upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till

Hyresavtalet.

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och

skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och

utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen

ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor

beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga

upphöratt gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock

avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter

Hyresavtalettillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är

åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Gransdragningslista Investering

5.2 Rumsfunktionsprogram
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5.3 Ritning med planlösning och situationsplan

5.4 Oversiktlig tidplan med beskedtidplan
5.5 Blankett for 6verenskommelse om ATA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan

angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,

gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder

annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i

Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som

redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan

Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla

istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

Organisation

Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att

företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramenför Projektet.

Ombudenharsåledes rätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid

byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

Projektansvarig och ombud hos Hyresgästenär:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.friberg@uddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärdenär:

Namn: Tobias Lagerwall

Telefon: 031-730 54 17

Mobil: 0790-788866

E-post: tobias.lagerwall@hemso.se

Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommeratt

ha kontakt med Hyresgasten for Hyresvardens rakning. Byggprojektledaren har dockinte,

om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-

kommelser angåendeiordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängande frågor

såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.
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Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-

relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen

ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen ägerinte träffa separata avtal med Hyresvärdens

entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen

har godkäntdetta.

Upphandling och entreprenadavtal

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av

Projektet.

Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera

entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av

entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga

handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande

handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör

(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter

(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationenslage

(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende pa val av upphandlingsform

minst

a. Teknisk Beskrivning

b. Typrumsbeskrivning

c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav

(vi) Beskrivningar av Hyresvärdenseller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i

samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avser rivning och sanering

av befintliga byggnader, erforderliga vägarbeten inom del av vägensamfälligheten

Uddevalla Råssbyn S:1 och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat

prissättning av anbudsgivare. Investeringarna som särredovisas i upphandlingen ska

kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna skriftligen överenskommer om annat.

(i) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett

tilläggsavtal med annuitet pa 10 ar och med 6 % kalkylranta.

(ii) Investeringen för larm och passage ska erlaggas som en direktbetalning av

Hyresgästen.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger

Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter

tillträdesdagen med att avsända faktura.

Sign
fa Hyresgäst

f 3 (10)

 

   
 



4.3

4.4

4,5

4.6

4.7

4.8

4.9

4,10
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Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet

anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling

(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.

Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med

bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta_ tilldelningsbeslutet. I

förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommeröverlåtas på Hyresvärden,

efter att Hyresgästen meddelattilldelning.

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”

enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag

avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från

mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska

förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom dennafrist

ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av

entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska

granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.

Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.

För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom dennafrist ska Hyresvärden anses

ha godkänt annonserna.

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.

omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, underförutsättning

att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar

”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna

anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan

tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande

enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga

anbud utvärderats av Hyresgästen.

Om någon av Parterna anser att inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är för dyra,

och Hemsö eller Kommuneninte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå

denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag

kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och

inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6

avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran

upphöra att gälla. Ett sådant upphörande ska skriftligen dokumenteras.

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren

löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga

rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på

Hyresvärden.
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Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess

att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt

klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka

åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska

gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnaderi

anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

Sa

6.1

6.2

Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i

Uddevalla kommun ("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna

för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en

beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra

avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en

förutbestämd beräkningsmodell som baseras på upphandlad entreprenadkostnad för

Projektet, beräkningsmodellen framgår av bilaga 1A.

När entreprenadenärfärdigställd ska hyran (inklusive kostnader för ÄTA-arbeten) snarast

möjligt slutgiltigt fastställas och dokumenteras i särskild handling. För det fall hyra har

hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutgiltigt fastställda hyran ska

avvikelsen justeras genom nästkommande hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnader för storköksutrusning samt larm och passagesystem ingår ej i upphandlad

entreprenadkostnad utan skall hanteras i enlighet med punkten 4.2.

Tillträde

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär

tillträdesdag förutsätteratt tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast

1 juni 2023 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för

byggnationen senast 1 augusti 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den

preliminäratillträdesdagen flyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte

erfordras med hänsyntill de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månaderi förväg.

Ett försenattillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.

För detfall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska

hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under

förutsättning att hyrestidensslut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal.

Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att

flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på

omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),
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i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar

som är utom Hyresvärdens kontroll.

Om det inom ramenför Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som

kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för

Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som

uppkommertill följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att

det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdenssida.

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de

omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av

beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,

punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska

Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte

hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen

förelegat. Om Hyresvärden helt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,

ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om

Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av

Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad

utifrån total hyra multiplicerat medtillträdd yta dividerat med total yta.

Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband

med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för

hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av

Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande

arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att

Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja

Lokalen.

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare

än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder övereller

ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som

föranletts av en sådan försening begränsade till ett vitesbelopp. Vitets storlek kommeratt

fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätttill

enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller

skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.

Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för

att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med

anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan

det betalas uttill Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som

berättigar anlitad entreprenörtill tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida

tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.
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Hyresgastmoten

Undertiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska

Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.

Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombudeller av person som skriftligt

befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena

efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella

personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten

närvara vid extra mötevilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera

det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges

vilka handlingar som Parternatillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och

eventuella beslut som fattats.

Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,

tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär

tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda.

Tidplanen kommeratt uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och

genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna

översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som

entreprenören upprättat.

ÄTA-arbeten

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till

önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast

efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat

anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av

eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till

Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av

resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5

nedan.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

HEMSO
Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska

Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för

utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från
Hyresgästen ska Hyresvärdeni förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för

utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen

meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för

Hyresvärdensverifierade kostnaderför projekteringen av berörd ÄTA.

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa

överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande

överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att

ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller

att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl

ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

Överenskommelse om ÄTAska föratt vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-

blankett, bilaga 5.5.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det

hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna

kan i överenskommelsen besluta om enfast ersättning.I så fall ska alltid ett tillägg om 10

procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning

för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om

fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader(alla externa

kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,

projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.

Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna

kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa

självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen

tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder

till ökade kostnader.

Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska

avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.

Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

Hyresvärdenharrätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av

bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av

konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden

för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.
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9.8

99

10

10.1

10.2

10.3

11

11

HEMSÖ
Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-

blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att väntatill efter

tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för

utredning av eventuell ÄTA samtför beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid

ett tillfälle om inte annat anges).

I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit

om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras

eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i

förhållandetill Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,

före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

Besked från Parterna

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till

Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan

dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till

Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om

sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att

frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärdenrätt att välja utförande, efter

meddelande därom till Hyresgästen.

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som

erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med

undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av

Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas

till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.

Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana

handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,

granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna

besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.

Hyresgästens egna arbeten

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra

egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det

fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och

kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har

att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen

ansvarar ävenför att denne har använder korrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av

Lokalen.
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I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också

för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes

underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall

avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna

arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa

Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande

samordning av arbeten och arbetsmiljö.

Tillträdessyn

Parterna ska i samband medtillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är

inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes

entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar

vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING — SKOLA

 

  

 

Bilaga 5.1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

Skäretskolan 53305 0100 00 Del av Uddevalla Forshälla-Röd 2:12 m.fl.
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397     
Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingåri avtalet.

Ansvarför underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnadenför att objektettillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvararför att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kani de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.

Sign
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Utför

HV

Investerar

HV HG

Ledni

Brunnar

Hardgjorda ytor(t ex sten, tegel,

betongplattor, asfalt

Grusade ytor

P-platser inkl markeringar

Utrustnin latser (ex laddstolpar

Utrustni

Inh

for cykelparkeri tomt

nader, grindar, sta

ni rmaturer tomt

Lam och dylikt

Återvinni on, kärl

S r

Fla nger

Fla

tomt

samttillbehör(t ex flagglina

fast utrustni tomt

Konstverk tomt och fasad

Planteringar(t ex blomrabatter)

Buskar, träd, häckar

Grä or ej k räs

Lekutrustning fast monterad

Bänkar, sittplatser, fast monterade

Konstgräs, barkflis

Tätskikt

Takbeläggni

Takavvattn

Stegar, gå or, säkerhetsutrustn

Takfönster, takluckor, lanterniner,

ljusku r, rökluckor

Övri ertak

TV-Antenn

Pa orgar fasader

HG

 

Kommentar

HV ansvarar inom ramenföraktuell P-norm

HV bekostar om det krävs enligt P-norm

HV ansvarar inom ramenför aktuell P-norm

HV bekostari enligt bygglovshandling. Övrig

ing bekostas av HG

HV bekostar utvändig återvinningsstationi

enlighet med bygglov. Station eller kärl

inomhus omfattas av hyresgästens

ing och bekostas av HG.

HV bekostar om detär krav för bygglov eller

del av fasadutformning. Annars förhandling

och med möjlighet att dela kostnaden för
investeri

HV bekostar inom ramen för Skolgårdslyftet,

se Handbokför S

Asfaltsgummi får enbart förekommai

unda ll

Sign
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

Skyltar på fasader x X Enligt överenskommelse med HV

Åskledare

Utvändiga fläkthus x x 
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Investerar Utför Kommentar
 

 

 

 

 

Fasadytor

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar

utvändigt Xx Xx

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar

invändigt X X

Fönsterglas xX Xx
 

HV ansvararfor persienner inom ramenfor

Miljöbyggnad samt BBR avseende

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x X solvärmelast, energi och dagsljus

HV ansvararför utvändig solavskärmning

inom ramenför Miljöbyggnad samt BBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solavskärmning utvändigt x X avseende solvärmelast, energi och dagsljus.

HV ansvararför belysning enligt bygglov.

Belysningsarmaturer på fasad xX x Ovrig belysning bekostar HG.

HV ansvararfor allman belysning inom

Lampor, lysrör och dylikt Xx x ramenför Miljsbyggnad och BRR.

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.

tillbehör) Xx Xx

HV bekostar inom ramen för BBR-krav

Automatisk dörröppnare xX X (tillgänglighet eller brand)
HV bekostar inom ramen för BBR-krav

Rullstolsramp x X (tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning (inkl. vaderskydd) xX x

Stomme X x

Dörrar, glaspartier xX xX

Hissar Xx X

Golv xX x

Tak x x

Vaggar Xx Xx
 

   
 

 

 

 

        Sanitetsgods

Spegel ovan tvattstall i WC/RWC Xx Xx

Hallare for

pappershanddukar/toalettpapper/tvadispen

ser Xx x

Duschvaggar/duschbas x x

Förråd och soprum x x

Hyllor pa konsolsystem i stadutrymme x x
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Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och

torkutrustning 

        

Sign 
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Kommentar
 

 

Lös inredning
 

Låsbara elevskåp
HV kanerbjuda produktförslag och erbjuda
montering inom entreprenaden.
 

Whiteboard inkl tavelbelysning
 

Kapphylla med krokar
 

Vikväggar
 

Låsbara skåp för personal
 

Mörkläggning invändigt Ej motordriven
 

Köksinredning pentry, fast monterad I hemvister enligt pentryuppställning
 

Vitvaror, fast monterad Hemvister och basrum, ej specialsalar
 

Vitvaror, los (ex Micro, kokplattor)
 

Skyltar, fastighetsrelaterade
HV ansvararför skyltar för WC, städ, hissar,

teknik, nödutrymning
 

Skyltar, verksamhetsrelaterade
 

Övrig verksamhetsspecifik utrustning och

inredning
 

 

STORKÖK OCH HEMKUNSKAP
 

Köksinredning pentry, fast monterad
 

Vitvaror, tex

micro/tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin//

spis/ugn/kylskåp/frysskåp etc. HV ansvarar for framdragning av VA ochel
 

 

Mottagnings — eller

tillagningskdksinredning, fast inredning

Férhandling vad som ingar och bekostas av
HV avseendefast utrustning, ex stekbord,

kokeri, kokgrytor. HV ansvararfor

framdragning avel
 

Mottagnings — eller

tillagningskoksinredning, lds inredning
 

Inredning diskutrymme
 

Serverings-och utlamningsdiskar
 

Fast monterad utrustning matsal
 

Lös inredning matsal/kök
 

 

NO-SALAR
 

Gasolskåp inkl skyltning HG ansvararför skyltning
 

Draghuvar och dragskåp inkl skyltning HV svara for framdragning av ventilation
 

Punktutsug HV svarafér framdragning av ventilation
 

Förvaringsskåp kemikalier inkl

brandisolering
 

Nöddusch och ögondusch HV ansvararfor framdragning av VA
 

Höj och sänkbara elevbord medel HVansvararfor framdragning av el
 

  SLOJD/BILD/MUSIK      
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Möbler och lös inredning trä-, metall- och

textilslöjd, bild, musik
 

Förvaringsskåp
 

Arbetsbänkar med el HV ansvararfor framdragningav el
 

Okrossbarfoliespegel med draperi x
|x

|x
xX

x
|X

|x
|x

 

Utrustning och verktyg i slöjd, såsom

spånsug/kontursåg/pelarborr/bandsåg/pelar

slip m.m HV ansvara för framdragning av VA ochel
 

 

IDROTT

Förhandling med hyresgäst avseende

utrustning idrottshall. HV utför med fördel

montering ochinstallation för att minimera
HG åverkani väggar, tak och golv. Gäller

samtliga installationeri idrottshall.
 

Ribbstolar
 

Takhängda basketkorgar
 

Handbollsmål
 

Nät och nätstolpar (vollyboll, badminton,

tennis, etc)
 

Fäste för nätstolpari golv
 

Lodlineskenor(rep att svinga sig i)
 

Bomsystem
 

Matthiss
 

Romerska ringar
 

Övrig utrustning idrottshall så som tex
bockaroch plintar, koner
 

Resultattavlor
 

Fasta bänkaroch list med krok,

omklädningsrum
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

Pumpar

Golvbrunnar

Fettavskiljare

Gi kiljare

Vattenledningar/a ningar

Ta nar och termostatblandare

Reglerutrustni

Kana för luftbehandli

Fläkta at

Ventilationsdon

Filter (för luftbehandli

Värmelednin

Värmeväxlare

X
[
K

|K
LK
T
A

TA
TA

LK
LK

|x
TA

K
T
A
K
T

Kx
|X

LK
LK

LK
LK

LK
LK

LK
LK

LK
LK

LK
OL
X

Imkanal kok

HV om detkravs enligt brandskyddskonsult.
Böreftersträva att finna lösningar som inte

Sprinkler kräver

Lam rör, glimtändare, säkri

Kraftledningar (även tomt

Transformatorer nningsanläggni

El centraler

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don

Armaturer ing (inkl. HF-don

Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex

vid växter

El utvändiga, invänd

Timerför kaffe are

Driftlarm för fastighetens tekniska

Inbrottslarm till stens lokal

ni rm

Överfallslarm

verksamhetslarm

Nödsigna WwW

Passe minom naden/till lokalen HV ansvarar för kanalisation

Entrésigna m

Styr- och övervakningssystem för

verksamhetsutrustnin

inder och 
Sign
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Handbrandsläckare nin vla

n lam
Se separat gränsdragningslista systematiskt

bran dsarbete

Kanalisation, tele/data

Ledningsnät, tele

Ledni data/bredband

Telefoner/televäxel

TV-antenn för SVT1, SVT2 och TV

TV-digitalbox

Kabel-TV

AV-utrustning ex projektor, projektorduk
och I m

Smartboards

Orienteri vla/Informationsskärmar

P kallelsesigna em

Interntelef

Porttelefon

Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,

tidsregistrering, etc

lare och laranlaggni

S m forljud-och bild6éverfori

Lokalboknin

HV bekostar till anslutningspunkt i

heten.

HV bekostar till anslutningspunkt i

heten.

HV ansvararför telesl 
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Bilaga 5.2

SKÄRETSKOLAN, GRUNDSKOLAF-6

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROGRAMHANDLING

[UPPDRAG]

[UPPDRAG NRI

[BESTÄLLARE, REP.]

[UPPDRAGSANSVARIG]

[HANDLAGGARE]

[DATUM]

[REVIDERAD]

SKARETSKOLAN

3075

HEMSO, JOHANNA NYSTROM

SVERKER KARLSSON

MARCUS BLOMQVIST

2022-09-06

Semren+
Mansson

HEMSO

[>
 

RUMSFUNKTIONSPROGRAM| SKARETSKOLAN, GRUNDSKOLAF-6, UDDEVALLA KOMMUN SID 1/78



TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren-+4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

INNEHALLSFORTECKNING

FORKLARINGAR

ALLMANT

MALL RUMSFUNKTIONSBESKRIVNING

SKOLBYGGNAD

ALLMANNAYTOR/ CENTRALRUM

CENTRALRUM/ENTRERUM

KORRIDORER (SPECIALSALAR, ADMINISTRATION, ELEVHALSA)

VINDFANG

WC/PERSONAL-WC

RWC

ADMINISTRATION, PERSONAL& ELEVHALSA

KONTORADMINISTRATION

KONTOR ELEVHALSA

VAKTMÄSTERI

SAMTALSRUM

MÖTESRUM

SKOLSKÖTERSKA FULLUTRUSTAT

SKOLSKÖTERSKA CA 15m?

VILRUM & VILRUMPERSONAL

PAUSRUM

OMKLÄDNINGSRUM

RWC/D OCH WC/D

PREPRUMNO

ARKIV

SKRIVARE/KOPIA

STORKOK & MATSAL

TILLAGNINGSKOK(ENLIGTSTORKOKSKONSULT)

MATSAL

SPECIALSALAR

MUSIKSAL

ANTAL BLAD

78

BLAD NR

2

HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

29
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+Å RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

MUSIK - GRUPPRUM

TEXTILSLÖJDSAL

TEXTILSLÖJD - GRUPPRUM

TEXTILSLÖJD - FÖRRÅD

TRÄ- OCH METALLSLÖJDSAL

TRÄ- OCH METALLSLÖJD - FÖRRÅD

TRA- OCH METALLSLOJD - VIRKESFORRAD

TRA- OCH METALLSLOJD - GRUPPRUM

TRA- OCH METALLSLOJD - YTBEHANDLINGSRUM

TRA- OCH METALLSLOJD - MASKINRUM OCH METALLBEARBETNING

SPANSUG

BIBLIOTEK

BIBLIOTEK - KONTOR

BIBLIOTEK - GRUPPRUM

NATURKUNSKAP/HEMKUNSKAP/FRITIDS

HEMOMRADENOCH OVRIGA UNDERVISNINGSLOKALER

BASRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM CA 3 m?

LARARLAG INKL. KAPPRUM PERSONAL

KAPPRUM ELEV

TORG

FORRAD

UNDERVISNING/MOTE

LOKALVARD

STADCENTRAL

STAD/NARFORRAD

OMKLADNINGSRUM (LOKALVARD)

TEKNIK

TEKNIKRUM VENTILATION

TEKNIKRUM VENTILATION KOK

TEKNIKRUM EL

ANTAL BLAD BLAD NR

78 3
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR

3075

DATUM

2022.09.06

REV. DATUM

22

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

45

46

47

48

49

50

51

52

53

53

54

55

56

56

Dy

58
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSEUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSGO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

UNDERCENTRAL

IDROTTSHALL

ENTRERUM

KORRIDOR

IDROTTSHALL

RWC OCH RWC/D

PENTRY

LARARLAG IDROTT

OMKLADNINGSRUM LARARE

OMKLADNINGSRUM NEUTRAL

OMKLADNINGSRUM

WC

OMKLÄDNINGSBÅS

DUSCH

FÖRENINGSFÖRRÅD

SARGFÖRRÅD

REDSKAPSFÖRRÅD

FÖRRÅD

LOKALVÅRD

TEKNIKRUM

UTRYMNINGSVÄG

ANTAL BLAD BLAD NR

78 4

HANDLÄGGARE

MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR

3075

DATUM

2022.09.06

REV. DATUM

22

59

60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

73

76

77

78
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TITEL/KAPITELRUBRIK ANTAL BLAD BLAD NR

Semrén+ ANTAL

BLAD

8A RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson EE

MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN DE

GRUNDSKOLA 2022.09.06

22 . DATUM

 

FORKLARINGAR
 

 

Utkast
Detta utkast ska ses som indikation på teknisk kravställning, utrustning och ytskikt.

Underprojekteringsfas bör detta utvecklas och fördjupas i samverkan med beställare, verksamhet och projektörer.

Justeringar
Tillagt
Borttaget

Andrat

Gransdragning
Fast inredning ingår i entreprenad om inte annat anges (förkortning enligt nedan)
Lös inredning ingår i verksamhet om inte annat anges (förkortning enligt nedan)
(GD-E) — Gränsdragning entreprenad
(GD-V) — Gränsdragning verksamhet

Teknisk kravställning
Underel/belysning, vatten/avlopp samt ventilation anges verksamhetens krav.
Dessa fördjupas och kompletteras av respektive projekterande konsult under senare skede.

Skoltid innefattar den tid då skola och fritids bedriver verksamhet.

Kvällstid innefattar all tid utanför skoltid inklusive hela dagen på helger.

Ytskikt
Följande beteckningar används:

G = Golv, trapplaner, trappsteg

S = Socklar

V = Väggar, fönsterbröstningar, dörr- och fönstersmygar, pelare

T = Tak, undertak, trappkupor, balkar

Ö = Kompletteringar
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TITEL/KAPITELRUBRIK ANTAL BLAD BLAD NR

Semrén+ 78 6: RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson dantfenan

MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN Som

GRUNDSKOLA 2022.09.06

50 . DATUM

 

ALLMANT
 

FONSTER, DORRAR & GLASPARTIER
Utvändiga fönster, dörrar och glaspartier utförs i aluminium med invändigt ytskikt i tra.

Invändiga fönster, dörrar och glaspartier utförs med ytskikt i trä.

SOLAVSKARMNING
Motordriven exteriör vertikalmarkis, grupperas per rum. Automatisk styrd efter yttre förhållanden. Ska även gå att styra

med knappari respektive rum. Omfattning enl. senare solvärmelastberäkning.
Utvändig solavskärmning kompletteras med invändig rullgardin för flexibilitet i dagsljustillgång. Fönster och dörrar tänkta
för fönsterutrymning förses med mörkläggande plisségardin. (stäms av med brandkonsult under projektering)

KOMPLETTERINGAR WC / RWC
WC: spegel, tvåldispenser, papperskorg, handdukshållare, toalettpappershållare, toalettborsthållare, sanitetspåshållare

RWC: enligt WC samt toalettarmstöd med toalettpappershållare, reservpappershållare, draghandtag dörr.

RWC/D: stödhandtag i dusch.

UNDERTAK
För akustikundertak i rum som riskeraratt utsättas för vandalisering ska slagtålighet beaktas i val av undertakstyp.

I rum därrisk för otillåten förvaring finns ska undertaksplattor låsas till bärverket.

Produkt tas fram i samråd med akustiker.
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+Å RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 8
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

SKOLBYGGNAD
 

ALLMANNA YTOR / CENTRALRUM
 

CENTRALRUM/ENTRERUM

RUMSNUMMER:A103, A204, A304
ANTAL PERSONER:180 p / våning
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar

Stämningsbelysning. Punktbelysning

Belysningsstyrning, gemensam styrning med vindfång, bibliotek samt hemkunskap/fritids.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk på plan 10.

VATTEN/AVLOPP
Tvättränna/or på plan 10 (vid matsal)

VENTILATION

DÖRRAR
Glasade dorrar som deli glasparti inom kommunikationsyta. Ovriga dérrar enl. respektive rum.

FAST INREDNING
Laktartrappai tra med inslag av platsbyggda möbler på plan 10. Huvudsakliga gångstråk i förstärkt ytskikt.

Platsbyggda skohyllor och möbleri anslutning till entréer. Sittnischer infällda i vägg.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk på plan 10.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 
Ev. radiatoreri fasadläge lackas i specialkulör, RAL/NCS

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum, alternativt plast

S Trä

V Trä, väggpaneleralternativt ribbor.

Trä, akustikpaneler alternativt ribbor med bakomliggande akustikdämpning. Utbredning enl.

akustikutredning.

Stankskyddi glas/kakel vid tvattranna.

T Tra, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och barverk i specialkul6rur tillverkarens standardurval

O   
 

 

Vä
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Semren+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 9
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

KORRIDORER(SPECIALSALAR, ADMINISTRATION, ELEVHALSA)

RUMSNUMMER:A110, A118, A216
ANTAL PERSONER:A110: 20 p, A118: 120 p, A216: 40 p.
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING

Allmanbelysning

Punktbelysning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Glasade dorrar som deli glasparti (korridor)
Övriga dörrar enl. respektive rumsblad.

FAST INREDNING
Utställningsmontrar, elevalster.

Platsbyggda sittmöbler. (utrymningsväg behöver varafri från lös inredning.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT

Ev. radiatoreri fasadläge lackas i specialkulör, RAL/NCS

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Tra

Vv Malade.

Akustikdampning, utbredning enl. akustikutredning.

Vaggskydd av traskiva upptill ca 1800 mm öfg
 

T Akustikundertak, skivor och barverk i specialkul6rur tillverkarens standardurval
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emerent RUMSFUNKTIONSPROGRAM tegemma”
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN se
GRUNDSKOLA 2022.09.06

ie DATUM

VINDFANG

RUMSNUMMER:A102, A202, A203, A302, A303
ANTAL PERSONER:8 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Stamningsbelysning

Belysningsstyrning,(styrs lika centralrum/entrérum)

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Glasade som deli glasparti. Dérrautomatik, sensorlist.

FAST INREDNING

LOS INREDNING

OVRIGT

Ev. radiatorer lackas i specialkulér, RAL/NCS

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Klinker.

Torkmatta & textilmatta, nedfalld. (kompletteras med skrapgaller utomhus)

S Klinker lika golv

Vv Lika entrérum

T Lika entrérum

O   
 

 

VA
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poe RUMSFUNKTIONSPROGRAM 7.cacoane
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 3078
GRUNDSKOLA 2022.09.06

50 . DATUM

 

WC / PERSONAL-WC

RUMSNUMMER: A104-105, A137-133, A223-224, A231, A240, A242, A244, A256, A261, A272, A274, A276, A280, A282,
A284, A295, A309-310, A314, A325, A327, A329, A334, A336, A338, A349, A354, A365, A367, A369,
A374, A376, A378, A389 |

ANTAL PERSONER: 1 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Ja / Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Spegelbelysning.

Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ. WC-stol

VENTILATION

DÖRRAR

Täta

FAST INREDNING
WC-komplettering.

Kladkrok.

LOS INREDNING

 

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av plast

S Uppvik lika golv

Vv Målade.

Stänkskydd av kakel

T Akustikundertak i bärverk

O     
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ANTAL BLAD BLAD NR

 

fe RUMSFUNKTIONSPROGRAM ao
ansso MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 3075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

5. DATUM

RWC

RUMSNUMMER:A106, A212, A308
ANTAL PERSONER:2 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Spegelbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

WC-stol, tvattstall

VENTILATION

DORRAR

Tat

FAST INREDNING

RWC-komplettering.

Kladkrok

LOS INREDNING

 

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av plast

S Uppvik lika golv

Vv Målade.

Stänkskydd av kakel

T Akustikundertak i bärverk

Ö    
 

 

[>
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 13
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

ADMINISTRATION, PERSONAL & ELEVHALSA
 

KONTOR ADMINISTRATION

RUMSNUMMER:A111, A112, A113

ANTAL PERSONER:1 p (5 p vid besök)

ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING

Allmänbelysning, dimbar
Arbetsplatsbelysning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dérr med sidoparti i glas.

FAST INREDNING
Anslagstavla, magnetisk och skrivbar.

Narvarotavla/whiteboard utanfor dorr.

Kladkrok.

Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT
 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Tra

Malade

Akustikundertak i barverk
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Herren RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78.då
n MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 3075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

5a DATUM

KONTOR ELEVHALSA

RUMSNUMMER:A220, A221, A222, A223, A224, A225

ANTAL PERSONER:1 p (5 p vid besök)

ANVÄNDNINGSTIDER:Skoltid

UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.
Arbetsplatsbelysning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR
Tät dörr med sidoparti i glas.

FAST INREDNING

Anslagstavla.

Närvarotavla/whiteboard utanför dörr.

Klädkrok.

Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT
 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk

 

 

/S
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et RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78secant
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN ani
GRUNDSKOLA 2022.09.06

20 DATUM

VAKTMÄSTERI

RUMSNUMMER: A114, A115
ANTAL PERSONER:2 p,(5 p vid besök)
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.

Arbetsplatsbelysning.

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ

VENTILATION
Ev punktutsug / forcerad ventilation

DÖRRAR

Tät dörr med sidoparti i glas. Tät dörr mellan A114 och A115,

FAST INREDNING

Anslagstavla.

Närvarotavla/whiteboard utanfördörr.

Klädkrok.

Vägghyllor, hängsystem på bärskena,typ Elfa

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä

V Malade

Stankskydd av kakel

T Akustikundertak i barverk

O    
 

(>
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ANTAL BLAD BLAD NR

 

Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK 78 16

A RUMSFUNKTIONSPROGRAM .
Månsson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN re

GRUNDSKOLA 2022.09.06

25 DATUM

SAMTALSRUM

RUMSNUMMER:A116, A235
ANTAL PERSONER:4 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Punktbelysning.

Belysningsstyrning, narvarostyrning.

Förberett för väggmonterad skärm

Förberett för digital bokningstavla

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION
ev. narvarostyrning

DORRAR
Tat dorr med sidopartii glas, plisségardin

FAST INREDNING

Whiteboardtavla.

Kladkrokar.

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Tra

Malade

Akustikundertak i barverk

 

 

/
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pen RUMSFUNKTIONSPROGRAM 7
Ss Oo MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 2075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

50. DATUM

MOTESRUM

RUMSNUMMER:A117
ANTAL PERSONER:8 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.

Punktbelysning.

Narvarostyrd slackning.

Förberett för väggmonterad skärm.

Förberett för digital bokningstavla.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION
ev. närvarostyrning

DÖRRAR
Tät dörr med sidoparti i glas, plisségardin

FASTINREDNING

Whiteboardtavla.

Klädkrokar.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk

 

 

4

/
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 18
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

SKOLSKÖTERSKA FULLUTRUSTAT

RUMSNUMMER:A217
ANTAL PERSONER:2 p (maxbelastning 4 p)
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.

Funktionsanpassadbelysning.

VATTEN/AVLOPP
Tvattstall.
Pentry

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr med sidoparti i glas, plisségardin

FAST INREDNING
Pentry m. ho samt medicinkylskåp, låsbart
Syntavla. Anslagstavla.
Klädkrokar.
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa

LÖS INREDNING
Våg. Brits. Arkivskåp, låsbart.
Övrig lös inredning enl. inredningsprojektering.

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum, ev. plast (beakta ev hygienkrav)

S Trä

Vv Målade

Stänkskydd av kakel

T Akustikundertaki barverk

Ö   
 

 

[>
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 19
HANDLAGGARE

MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

SKOLSKÖTERSKA CA 15 m?

RUMSNUMMER: A219
ANTAL PERSONER: 2 p (maxbelastning 4 p)
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.
Funktionsanpassad belysning.

VATTEN/AVLOPP
Tvättställ.

Pentry

VENTILATION

DÖRRAR
Tät dörr med sidopartii glas.

FASTINREDNING
Klädkrokar.

Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa
Pentry m. ho samt medicinkylskåp, låsbart

LÖS INREDNING

Våg. Brits. Arkivskåp, låsbart, arbetsplats.
Övrig lös inredning enl. inredningsprojektering.

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 

G Matta av linoleum, alternativt plast, (beakta ev hygienkrav)
 

Ss Tra
 

V Malade

Stankskydd av kakel
 

T Akustikundertak i barverk
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

o RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 20
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

VILRUM & VILRUM PERSONAL

RUMSNUMMER:A218, A227
ANTAL PERSONER: 2 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ

VENTILATION

DÖRRAR
Täta.

Tät dörr med sidoparti i glas mellan skolsköterska och vilrum.

FAST INREDNING
Klädkrokar. Spegel.

LÖS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Lika skolsköterska

S Trä

V Malade.

Stankskydd av kakel

T Akustikundertak i barverk

O   
 

 

(>
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ro RUMSFUNKTIONSPROGRAM oo
ansso MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN BaD
GRUNDSKOLA 2022.09.06

> DATUM

PAUSRUM

RUMSNUMMER: A226
ANTAL PERSONER: 50 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.

Punktbelysning.

Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP
Pentry med diskho, diskmaskiner, ev vattenansluten kaffebryggare

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr med sidopartii glas.

FAST INREDNING
Pentry

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Tra

Malade

Akustikundertak i barverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 22
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

OMKLÄDNINGSRUM

RUMSNUMMER: A228
ANTAL PERSONER:
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Närvarostyrning

VATTEN/AVLOPP

Tvattstall

VENTILATION

DORRAR

Tata

FAST INREDNING
Spegel.

Klädskåp, med sittbänk.
Klädkrokar.

LÖS INREDNING

 

 

G Matta av linoleum
 

S Trä
 

V Malade.

Stankskydd av kakel
 

T Akustikundertaki barverk.
    
 

 

/\
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 23
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

RWC/D OCH WC/D

RUMSNUMMER: A229, A230
ANTAL PERSONER:1 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Spegelbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

Tvattstall. WC-stol

VENTILATION

DORRAR

Tata

FAST INREDNING
Spegel.

RWC-komplettering respektive WC-komplettering.

Svängbara duschväggari glas.

LÖS INREDNING

 

 

G Klinker
 

S Klinker lika golv
 

V Malade.

Stankskydd av kakel vid dusch och tvattstall
 

T Fast gipsundertak
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Semren-+ TITEL/KAPITELRUBRIK 73 BLAD 54. NR

A RUMSFUNKTIONSPROGRAM .

Mansson ETeur
HEMSO SKARETSKOLAN 2075

GRUNDSKOLA 2022.09.06

~ DATUM

PREPRUM NO

RUMSNUMMER:A232
ANTAL PERSONER:2 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

VATTEN/AVLOPP

Tvattstall. Diskho/ar.

Ogon-/néddusch.

VENTILATION

DORRAR

Tata

FAST INREDNING
Pentry.

Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa.

Kemikalieskap.
Ev. gasskap, utreds underprojektering

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

 

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av plast

S Tra

Vv Malade

Stankskydd av kakel

T Akustikundertak i barverk

O   
 

 

/>
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poet RUMSFUNKTIONSPROGRAM tScome
nsson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN Sas
GRUNDSKOLA 2022.09.06

5D DATUM

ARKIV

RUMSNUMMER:A233
ANTAL PERSONER:1 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tata

FAST INREDNING
Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Trä

Målade

Akustikundertaki bärverk
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saneent RUMSFUNKTIONSPROGRAM 326
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA 2022.09.06

ag DATUM

SKRIVARE/KOPIA

RUMSNUMMER:A234
ANTAL PERSONER: 2 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.
Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Tata medsidopartii glas

FAST INREDNING
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT

YTSKIKT

Matta av linoleum

Tra

Malade

Akustikundertak i barverk
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Semrén+
Månsson

HEMSÖ

TITEL/KAPITELRUBRIK

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROJEKTNAMN

SKÄRETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 28
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

MATSAL

RUMSNUMMER:A150
ANTAL PERSONER:250 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.
Stamningsbelysning.
Punktbelysning.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk.

VATTEN/AVLOPP
Pentry med hoar, diskmaskin

Tvättställ.

VENTILATION

DÖRRAR
Glasade dörrar som deli glasparti. (mot centralrum)

FAST INREDNING
Pentry.

Kladkrokar.

Takmonterad projektor samt i undertak infalld projektorduk.

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

OVRIGT
 

Ev. radiatorer lackas i specialkulor, RAL/NCS

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä, lika väggpaneler

V Tra, vaggpaneleralternativt ribbor.

Trä, akustikpaneler alternativt ribbor med bakomvarande akustikdämpning.

Utbredning enl. akustikutredning.

Stänkskydd av kakel/glas vid tvättställ och pentry

T Trä, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och bärverk i specialkulörur tillverkarens standardurval. Inslag av trä.

Ö Ev. avvikandeytskikt vid servering   
 

 

A
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+/ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 29
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

SPECIALSALAR
 

MUSIKSAL

RUMSNUMMER:A119

ANTAL PERSONER:32 p

ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid

UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Tavelbelysning.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr med glasat sidoparti

FAST INREDNING
Instrumentskap,lasbara.
Whiteboardtavla. Anslagstavla

Takmonterad projektor samt i undertak infalld projektorduk.

Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa

Forvaringsskap,lasbart

LOS INREDNING

 

YTSKIKT
 

G Matta av linoleum
 

S Trä, lika väggpaneler
 

V Malade.

Vaggabsorbenterenl. akustikutredning
 

T Akustikundertak i barverk
   0 Akustikatgarder enl. akustikutredning  
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSEUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 30
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

MUSIK - GRUPPRUM

RUMSNUMMER: A120, A121
ANTAL PERSONER: 5 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- och kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr med glasat sidoparti

FAST INREDNING

Whiteboardtavla

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä, lika väggpaneler

Vv Målade.

Väggabsorbenterenl. akustikutredning

T Akustikundertak i bärverk

Ö Akustikåtgärder enl. akustikutredning.   
 

 

(>
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Fenrent RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78nooneansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN ate
GRUNDSKOLA 2022.09.08

50. DATUM

TEXTILSLOJDSAL

RUMSNUMMER:A122
ANTAL PERSONER:32 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- och kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar
Belysningsstyrning, styrning av belysningstemperatur

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk.

VATTEN/AVLOPP
Tvattstall

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr med glasat sidoparti

FAST INREDNING
Skarbord. Strykstation.

Whiteboardtavla. Anslagstavla
Takmonterad projektor samt i undertak infalld projektorduk.

LOS INREDNING

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum.

S Trä, lika väggpaneler

V Malade.

Vaggabsorbenterenl. akustikutredning

Stankskyddi glas eller kakel.

T Akustikundertak i barverk

O   
 

 

[>
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 32
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

TEXTILSLOJD - GRUPPRUM

RUMSNUMMER:A123
ANTAL PERSONER: 5 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar

Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR

Täta med glasat sidoparti.

Låsbar med nyckelfrån utsida, vred på insida (klädprovning).
Sidoparti förses med plissé på insida. (klädprovning)

FAST INREDNING
Whiteboardtavla.

Spegel, stor, helkropp

LOS INREDNING

 

 

 

 

 

   

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum.

S Tra

V Malade.

Vaggabsorbenterenl. akustikutredning

T Akustikundertak i barverk

O  
 

 

A
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 33
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

TEXTILSLÖJD - FÖRRÅD

RUMSNUMMER:A124
ANTAL PERSONER:3 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr

FAST INREDNING
Slöjdskåp, låsbara (material och utrustning) (alternativ placering i förråd)
Elevskåp, låsbara. (alternativ placering i förråd)
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa.

LÖS INREDNING

 

YTSKIKT

Matta av linoleum.

Tra

Malade

Akustikundertak i barverk
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

Å RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 34
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

TRÄ- OCH METALLSLÖJDSAL

RUMSNUMMER:A125
ANTAL PERSONER:32 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Eluttag vid arbetsbankar. Nedpendlad alt. golvbrunn.

Förberett för skärm, väggmonterad (ev i skåp)

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ. Diskho. Ögon-/nöddusch.

VENTILATION
Punktutsug. Spånsug.

DÖRRAR
Tät dörr med glasat sidoparti.

FAST INREDNING
Arbetsbänkar. Verktygstavla/or

Gasolskåp (mot fasad)

Whiteboard. Takmonterad projektor samt i undertak infalld projektorduk.

LOS INREDNING

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Gummimatta.

Matta av plast, lokalt placerad vid ögon- nöddusch

S Tra,lika golv

Vv Akustikpaneleri trä.

Målade ytor.

Stänkskydd av kakel

T Akustikundertaki bärverk.

Ö    
 

 

[>
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Semren-+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 35
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

TRA- OCH METALLSLOUD - FORRAD

RUMSNUMMER: A130
ANTAL PERSONER:5 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tät dörr

FAST INREDNING
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa.

Slöjdskåp, låsbara (material och utrustning) (alternativ placering i förråd)

Elevskåp, låsbara.(alternativ placering i förråd)

LÖS INREDNING

 

YTSKIKT

Gummimatta

Trä, lika golv

Målade

Akustikundertaki bärverk.
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Semren+
Mansson

HEMSO

TITEL/KAPITELRUBRIK

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROJEKTNAMN

SKARETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 36
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

TRÄ- OCH METALLSLÖJD - VIRKESFÖRRÅD

RUMSNUMMER:A131
ANTAL PERSONER:3 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Belysningsstyrning, narvarostyrning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tät dörr

FASTINREDNING
Väggmonterade bärskenor.

Konsolerför förvaring av virke

Hyllplan för förvaring av virke

Skivställ (ev rullbar/lös)

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Gummimatta

Trä, lika golv

Målade

Akustikundertaki bärverk.

 

 

a
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Semren-+ TITEL/KAPITELRUBRIK

A RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 37
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

TRÄ- OCH METALLSLÖJD - GRUPPRUM

RUMSNUMMER:A129
ANTAL PERSONER:5 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tata med glasatsidoparti.

FAST INREDNING

Whiteboardtavla.

LÖS INREDNING

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Gummimatta

S Trä

Vv Målade.

Väggabsorbenterenl. akustikutredning

nT Akustikundertaki barverk

O   
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

Å RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 38
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

TRÄ- OCH METALLSLÖJD - YTBEHANDLINGSRUM

RUMSNUMMER: A128
ANTAL PERSONER: 5 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.
Arbetsbänksbelysning.

Närvarostyrning

VATTEN/AVLOPP

Ho/ar

VENTILATION

Dragskåp

DÖRRAR
Tät dörr med sidoparti i glas

FAST INREDNING
Arbetsbänk med låsbara över- och underskåp.
Materialskåp.

LÖS INREDNING

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Gummimatta

S Trä, lika golv

V Malade.

Stankskyddi glas

T Akustikundertaki barverk.

O   
 

 

/\
/
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Semrén+
Månsson

TITEL/KAPITELRUBRIK

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

RUMSFUNKTIONSPROGRAM
ANTAL BLAD BLAD NR
78 39
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

TRÄ- OCH METALLSLÖJD - MASKINRUM OCH METALLBEARBETNING

RUMSNUMMER: A127
ANTAL PERSONER:8 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning. Ej dimbar, ej narvarostyrd

VATTEN/AVLOPP
Ho/ar

Ogon-/néddusch.
Tvattstall

VENTILATION
Punktutsug.

Ev. maskinspecifik ventilation

DORRAR
Glasade dörrar som deli glasparti

FAST INREDNING

Diskbänk med ho/ar

Maskinerenl. lista från kommun.

Arbetsbänkar.

Hyllsystem alternativt överskåp ovan arbetsbänk.

LÖS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Gummimatta (beakta ev. ytterligare krav till följd av utrustningen)

Matta av plast, lokalt placerad vid ögon-/nöddusch

S Rostfritt

V Malade. (brandmotstandig gips)

Stankskyddi rostfri metall ovan arbetsbank.

T | samrad med brandkonsult.

O    
 

[s
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 40
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

SPÅNSUG

RUMSNUMMER:A126
ANTAL PERSONER:-
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr, lasbar

FAST INREDNING

Spansug

LOS INREDNING

 

YTSKIKT
 

Stalglattad betong alt. gummimatta
 

Tra
 

Malade
 

Diktmonterad akustikdampning
 

Oo
}

4]
<<

}
MW

]
@
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Njanren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78MI
MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 2075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

oe DATUM

BIBLIOTEK

RUMSNUMMER:A206
ANTAL PERSONER:20 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.
Stamningsbelysning.

Punktbelysning.
Belysningsstyrning. Bör kunnastyras individuellt men även tillsammans med entrérum.

Förberett för digital bokningstavla

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR
Glasade dorrar som deli glasparti

FAST INREDNING
Platsbyggda bokhyllor samtsittnischer och sittmdbler.

Byggnadsanpassad biblioteksinredning.

ev. platsbyggda radiatorskydd

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT

Ev. radiatorer lackas i specialkulor, RAL/NCS

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä, lika väggpaneler

V Tra, vaggpaneleralternativt ribbor.

Trä, akustikpaneler alternativt ribbor med bakomvarande akustikdämpning.

Utbredning enl. akustikutredning.

Stänkskydd av kakel/glas vid tvättränna. 
T Tra, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och barverk i specialkulorur tillverkarens standardurval. Inslag av tra.
      
 

 

/*
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Semrén+
Månsson

HEMSÖ

TITEL/KAPITELRUBRIK

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROJEKTNAMN

SKÄRETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR

78 43

HANDLÄGGARE

MARCUS BLOMQVIST

UPPDRAG NR

3075

DATUM

2022.09.06

REV. DATUM

22

   

BIBLIOTEK - GRUPPRUM

RUMSNUMMER: A207
ANTAL PERSONER: 4 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.

Narvarostyrd slackning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Glasad dérr som deli glasparti

FAST INREDNING

Whiteboard

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

   

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä, lika entrérum

V Målade

T Trä, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och bärverk i specialkulör ur tillverkarens standardurval. Inslag av trä.

O  
 

   

/°
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Manrend RUMSFUNKTIONSPROGRAM so
MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 3075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

7 . DATUM

 

BIBLIOTEK - KONTOR

RUMSNUMMER:A208
ANTAL PERSONER:2 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING

Allmanbelysning, dimbar.

Arbetsplatsbelysning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Glasad dérr som deli glasparti

INREDNING
ev. platsbygeda radiatorskydd

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT

Ev. radiatorer lackas i specialkulör, RAL/NCS

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Tra,lika entrérum

Vv Målade

T Trä, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och bärverk i specialkulör ur tillverkarens standardurval. Inslag av trä.

Ö      
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+% RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 44
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

NATURKUNSKAP/HEMKUNSKAP/FRITIDS

RUMSNUMMER:A306
ANTAL PERSONER:20 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- och kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING

Allmanbelysning. Stamningsbelysning. Punktbelysning. Arbetsbanksbelysning.

Belysningsstyrning. Bor kunna styras individuellt men aventillsammans med entrérum.

Elevpentryn med spis och bankmonterad spisflakt.

Pentry med ugn, kyl ochfrys.

Férberett for digital bokningstavla

Dragskap

VATTEN/AVLOPP

Ho/ar, diskmaskin, tvattmaskin. Dragskap

VENTILATION
Spisflaktar

Ventilationsanslutet dragskap.

DORRAR
Glasade dérrar som deli glasparti

FAST INREDNING

Pentry. Elevpentry.

Dragskåp
Platsbyggda sittnischer.
ev. platsbyggda radiatorskydd

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT
 

Ev. radiatorer lackas i specialkulör, RAL/NCS

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä, lika väggpaneler

V Tra, vaggpaneleralternativt ribbor.

Tra, akustikpaneleralternativt ribbor med bakomvarande akustikdämpning.

Utbredning enl. akustikutredning.

Stänkskydd av kakel/glas vid tvättränna.

T Trä, akustikpaneler.

alt. Akustikundertak, skivor och bärverk i specialkulörur tillverkarens standardurval. Inslag av trä.

Ö    
 

 

/>
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Varen RUMSFUNKTIONSPROGRAM rasa
sson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN a
GRUNDSKOLA 2022.09.06

= . DATUM

 

HEMOMRADENOCH OVRIGA UNDERVISNINGSLOKALER
 

BASRUM

RUMSNUMMER: A247, A249, A252, A264, A267, A269, A286, A288, A291, A317, A320, A322, A340, A342, A345, A357,
A360, A362, A380, A382, A385

ANTAL PERSONER:32 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar

Punktbelysning.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk.

VATTEN/AVLOPP

Pentry med ho, med underskap.(ev. även överskåp)

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr med glasat sidoparti mottorg.

Tat dörr mellan basrum

FAST INREDNING
Whiteboardtavla. Anslagstavla.

Takmonterad projektor samt i undertak infälld projektorduk.

Radiatorskydd, byggnadsanpassade

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

   

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Tra

Vv Målade

Ev. akustikdämpning av textilabsorbent

Stänkskyddi glas eller kakel.

T Akustikundertaki bärverk

O   
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 46
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

GRUPPRUM

RUMSNUMMER: A210, A248, A250, A253, A263, A266, A268, A287, A289, A292, A316, A319, A321,
A356, A359, A361, A381, A383, A386

ANTAL PERSONER: 6 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING

Allmänbelysning, dimbar
Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR
Tät dörr med större sidoljus mot basrum

Tät dörr med sidoparti i glas mot torg.

FAST INREDNING

Whiteboard

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

A341, A343, A346,

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä

Vv Målade

Akustikpanelutförs i trä (paneler alt. ribbor), utbredning enl. akustikutredning

T Akustikundertaki bärverk

O   
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+. RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 47
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

GRUPPRUM CA 3 m?

RUMSNUMMER: A251, A265, A290, A318, A344, A358, A384
ANTAL PERSONER:
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar

Arbetsplatsbelysning.

Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Glasad dörr med invändig plissé

FAST INREDNING

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 
G Matta av linoleum
 
S Tra
 

Vv Målade

Akustikpanel utförsi trä (paneler alt. ribbor), utbredning enl. akustikutredning
 

4 Akustikundertak i barverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 48
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

LARARLAG INKL. KAPPRUM PERSONAL

RUMSNUMMER: A254/255, A260/262, A293/294, A313/315, A3847/348, A353/355, A3887/388
ANTAL PERSONER: 16 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- och kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.
Arbetsplatsbelysning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Tät dörr med glasat sidoparti

FAST INREDNING
Whiteboardtavla. Anslagstavla.
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa.

Kapphylla. Förvaringsskåp, låsbara.

LÖS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 

G Matta av linoleum
 

S Trä
 

V Malade

Ev. akustikdampning av textilabsorbent
 

T Akustikundertaki barverk
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Semréen+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 49
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

KAPPRUM ELEV

RUMSNUMMER: A239, A241, A243, A271, A273, A275, A279, A281, A283, A324, A326, A328, A333, A335, A337, A364,
A366, A368, A373, A375, A377
ANTAL PERSONER:20 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Lika torg.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

FAST INREDNING
Torkskap.
Kapprumsinredning.

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Trä

V Malade

Ev. Akustikpanelutförs i trä (paneleralt. ribbor), utbredning enl. akustikutredning

Väggskydd av träskiva upptill ca 1800 mm öfg

T Akustikundertak i bärverk

O    
 

(>
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren-+: RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 50
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM
22
 

TORG

RUMSNUMMER: A237/238, A258/259, A277/278, A311/312, A331/332, A351/352, A371/372
ANTAL PERSONER:
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar

Stämningsbelysning.
Punktbelysning

VATTEN/AVLOPP
Ho/ar i pentry

VENTILATION

DÖRRAR
Glasad dörr som deli glasparti (mellan entrérum och torg samt mellan torg och torg)

FAST INREDNING
Whiteboardtavla/anslagstavla i anslutning till klassrumsentréer samt vid entré från entrérum.

Pentry. Förvaringsskåp. Låsbara.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT

Ev. radiatoreri fasadläge lackas i specialkulör, RAL/NCS

 

 

 

 

YTSKIKT

G Matta av linoleum

Ss Tra

Vv Målade

Akustikpanelutförsi trä (paneleralt. ribbor), utbredning enl. akustikutredning
 

Akustikundertak i bärverk—

    
 

 

[>
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK a BLAD el NR

o RUMSFUNKTIONSPROGRAM scant

Mansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 209

GRUNDSKOLA 2022.09.06

> DATUM

FÖRRÅD

RUMSNUMMER: A245, A270, A285, A323, A339, A363, A379
ANTAL PERSONER: 2 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Belysningsstyrning, närvarostyrning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr

FAST INREDNING
Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa.

Förvaringsskåp, låsbara.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 52
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

UNDERVISNING/MOTE

RUMSNUMMER:A209
ANTAL PERSONER:20 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.

Punktbelysning
Férberett for takmonterad projektor samt projektorduk.

VATTEN/AVLOPP

Ho/ar

VENTILATION

DORRAR
Tat dérr med glasat sidoparti. (mot centralrum och grupprum)

FAST INREDNING
Whiteboardtavla. Anslagstavla.

Takmonterad projektor samti undertakinfalld projektorduk.

Förvaringsskåp, låsbara.
Pentry med ho och underskåp, ev även överskåp

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

G Matta av linoleum
 

S Tra
 

Vv Målade

ev. akustikdämpning med textilabsorbenter

ev. stänkskydd av glas eller kakel
 

T Akustikundertak i bärverk
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Samren RUMSFUNKTIONSPROGRAM voLAGoaRe.
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN sare
GRUNDSKOLA 2022.09.06

ae DATUM

LOKALVARD

STADCENTRAL

RUMSNUMMER: A141
ANTAL PERSONER: 4 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP

Tvättmaskin/er. Torktumlare.

Utslagsback.

Ho/ar

VENTILATION

DÖRRAR
Täta dubbeldörrar. Ev. liten glasning.

FAST INREDNING
Diskbänk med ho.

Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa.

Förvaringsskåp
Tvättmaskiner och torktumlare på golvmonteradestativ.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Klinker

S Hålkälssockel, lika golv

Vv Kakel

T Akustikundertak (hygien) i bärverk

O     
 

[°
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 54
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

STÄD/NÄRFÖRRÅD

RUMSNUMMER: A205, A305
ANTAL PERSONER:-
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP
Utslagsback

VENTILATION

DÖRRAR

Tät dörr

FAST INREDNING
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

ÖVRIGT
 

YTSKIKT
 

Matta av plast
 

Uppvik, lika golv.
 

Målade
 

Akustikundertaki bärverk. Alt. inget UT (beakta belysning och installationer.
 

O:
l

H
I

<
I
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l
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 55
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

OMKLÄDNINGSRUM (LOKALVÅRD)

RUMSNUMMER:A139
ANTAL PERSONER:6 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP

Tvattstall

VENTILATION

DORRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING

Klädskåp, låsbara.
Klädkrokar. Sittbänk.

LÖS INREDNING

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Uppvik,lika golv

Vv Målade.

Stänkskydd av kakel

T Akustikundertak i bärverk

Ö     
 

/\
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Semrén+ BUIRI 785GMånsson RUMSFUNKTIONSPROGRAM sonic

HEMSO SKARETSKOLAN s075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

nv DAU

TEKNIK
 

TEKNIKRUM VENTILATION

RUMSNUMMER:A144
ANTAL PERSONER:-
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.
Belysningsstyrning, narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP
Golvbrunn (utreds under projektering)

VENTILATION

DORRAR

Tät dubbeldörr

FAST INREDNING
Enl. V-projektering

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Betong, dammbunden,alternativt plastmatta

S Trä, alternativt uppvik om plastmatta

V Målade

T Diktmonterad akustikdämpning enl. akustikutredning

O    
 

 

/3
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 57
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

TEKNIKRUM VENTILATION KOK

RUMSNUMMER: A152
ANTAL PERSONER:-
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Belysningsstyrning, narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP
Golvbrunn (utreds under projektering)

VENTILATION

DORRAR

Tät dörr

FAST INREDNING
Enl. V-projektering

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Betong, dammbunden, alternativt plastmatta

S Trä, alternativt uppvik om plastmatta

V Målade

T Diktmonterad akustikdämpning enl. akustikutredning

Ö    
 

/s
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

| RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 58
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

TEKNIKRUM EL

RUMSNUMMER:A142
ANTAL PERSONER:2 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ne}

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Belysningsstyrning, narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr

FAST INREDNING
Enl. E-projektering

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT

Ev. aluminiumbekladda ytskikt i tak och/eller väggar. (utreds under projektering)

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT

G Betong, dammbunden, alternativt plastmatta

S Trä, alternativt uppvik om plastmatta

Vv Målade

T Diktmonterad akustikdämpning enl. akustikutredning

Ö    
 

 

/
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 59
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

UNDERCENTRAL

RUMSNUMMER:A143
ANTAL PERSONER:-
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.
Belysningsstyrning, narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP

Golvbrunn

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr

FAST INREDNING
Enl. VS-projektering

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Plastmatta

S Uppvik, lika golv

V Malade

T Diktmonterad akustikdampning enl. akustikutredning

O     
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ANTAL BLAD BLAD NR

 

 

rent RUMSFUNKTIONSPROGRAM Boot
a SSO MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 3075
GRUN DSKOLA 2022.09.06

= DATUM

IDROTTSHALL

ENTRERUM

RUMSNUMMER:B102
ANTAL PERSONER:60 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning, dimbar.

Punktbelsyning.

VATTEN/AVLOPP
Utslagsback.

Vattenpafyllning.

VENTILATION

DORRAR
Glasade dorrar som deli glasparti (vindfang)
Tat dorr med glasat sidoparti (mot idrottshall)
Täta branddörrar mot korridor.

FAST INREDNING
Whiteboardtavla.
Anslagstavla i Lasbar glasmonter

Stadskap.

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT

Ev. radiatorer lackas i specialkulér, RAL/NCS

 

 

 

 

 

  

YTSKIKT

G Klinker

S Lika golv

Vv Träpanel, ev akustikpaneler

T Akustikundertak, skivor och bärverk i specialkulörur tillverkarens standardurval.

(vandalsäkra)
ö  
 

 

 

RUMSFUNKTIONSPROGRAM | SKARETSKOLAN, GRUNDSKOLA F-6, UDDEVALLA KOMMUN SID 60/78

 



 

vanrenT RUMSFUNKTIONSPROGRAM ANDLÄGGARE
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN am
GRUN DSKOLA 2022.09.06

poe DATUM

KORRIDOR

RUMSNUMMER:B110
ANTAL PERSONER:60 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid / Kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING

Allmanbelysning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tat dérr med glasat sidoparti (mot idrottshall)

Tata branddorrari korridor.

FAST INREDNING

LOS INREDNING

OVRIGT

YTSKIKT

Klinker

Lika golv

Malade

Akustikundertak i barverk

 

 

NM
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR

78 62

HANDLÄGGARE

MARCUS BLOMQVIST

UPPDRAG NR

3075

DATUM

2022.09.06

REV. DATUM

22

 

IDROTTSHALL

RUMSNUMMER: B160
ANTAL PERSONER: <300
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, dimbar

Punktbelysning.

Förberett för takmonterad projektor samt projektorduk.

Förberett för tak/väggmonterat musik/PA-system

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

FAST INREDNING
Idrottshallsinredning.

Ribbstolar, bomar, ringar, mal, etc.

Platsbyggd laktare/gradang.

Takmonterad projektor samt i undertak infalld projektorduk.

LOS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

OVRIGT 

YTSKIKT
 

G Sportgolv
 

S Trä, lika vägg
 

V Trapaneler.

Akustikpaneler, utbredning enl. akustikutredning.

Malade.
 

T Akustikundertak i barverk
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 63
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

RWC OCH RWC/D

RUMSNUMMER:B104, B105, B109, B158
ANTAL PERSONER:1 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Spegelbelysning.
Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

Tvattstall. WC-stol.

Dusch i RWC/D

VENTILATION

DORRAR

Tata

FAST INREDNING
Spegel.

RWC-komplettering respektive WC/D-komplettering.

Duschvaggi laminat, svangbar.

LOS INREDNING

 

Klinker

Kakel

Kakel

Stankskydd av kakel

Fast gipstak.

 

 

 

RUMSFUNKTIONSPROGRAM| SKARETSKOLAN, GRUNDSKOLA F-6, UDDEVALLA KOMMUN SID 63/78



 

Semren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78scour
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 2078
GRUNDSKOLA 2022.09.06

50. DATUM

PENTRY

RUMSNUMMER:B106
ANTAL PERSONER:3 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Pentrybelysning

VATTEN/AVLOPP

Ho/ar. Diskmaskin.

Tvättställ.

VENTILATION

DÖRRAR

Tät dörr

FAST INREDNING
Pentry.

Försäljningsdisk/monter

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

 

Klinker

Lika golv

Målade.

Stänkskydd av kakel

Akustikundertak i bärverk

 

 

ja
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RT RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1°sccaneOo MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 3075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

59 . DATUM

 

LARARLAG IDROTT

RUMSNUMMER:B107
ANTAL PERSONER:4 p
ANVANDNINGSTIDER:Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Arbetsplatsbelysning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR
Tat dorr med glasat sidoparti

FAST INREDNING
Whiteboard. Anslagstavla.

Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa

Hogskap

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Matta av linoleum

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR

78 66

HANDLÄGGARE

MARCUS BLOMQVIST

UPPDRAG NR

3075

DATUM

2022.09.06

REV. DATUM

22

 

OMKLÄDNINGSRUM LÄRARE

RUMSNUMMER: B108
ANTAL PERSONER: 4 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skoltid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING

Allmänbelysning.
Närvarostyrd släckning

VATTEN/AVLOPP
Tvättställ

VENTILATION

DÖRRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING
Klädskåp. Klädkrokar. Hatthylla.
Sittbänk. Spegel. Handduksdispenser. Tvåldispenser. Papperskorg.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering.

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 

G Matta av linoleum
 

S Trä
 

Vv Målade.

Stänkskydd av kakelvid tvättställ
 

4 Akustikundertak i barverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semrén+4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 67
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22
 

OMKLÄDNINGSRUM NEUTRAL

RUMSNUMMER: B157
ANTAL PERSONER: 6 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.
Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ

VENTILATION

DÖRRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING
Klädkrokar. Enstaka klädskåp, låsbara.
Sittbänk. Spegel. Handduksdispenser. Tvåldispenser. Papperskorg.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 

G Klinker
 

S Lika golv
 

Vv Målade.

Stänkskydd av kakelvid tvättställ
 

T Akustikundertak i bärverk. (vandalsäkra)
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

. RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Månsson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 68
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

OMKLÄDNINGSRUM

RUMSNUMMER: B115, B120, B127, B132, B138, B143, B148, B153
ANTAL PERSONER: 16 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, närvarostyrd

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ

VENTILATION

DÖRRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING

Klädkrokar.

Sittbänk. Spegel. Handduksdispenser. Tvåldispenser. Papperskorg.

LÖS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

   

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Klinker

S Lika golv

V Malade.

Stankskydd av kakel

T Akustikundertak i barverk. (vandalsakra)

O  
 

 

/\
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seven RUMSFUNKTIONSPROGRAM 7829
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 2078
GRUNDSKOLA 2022.09.06

5: DATUM

WC

RUMSNUMMER:B117, B122, B129, B140, B145, B150, B155
ANTAL PERSONER:1 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING 

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.
Spegelbelysning.

Narvarostyrd.

VATTEN/AVLOPP

Tvättställ.

WC-stol

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr

FAST INREDNING
WC-komplettering

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

OVRIGT

YTSKIKT

G Klinker

S Klinker lika golv

V Malade.

Stankskydd av kakel

T Fast gipsundertak

O      
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Semren+
Mansson

HEMSO

TITEL/KAPITELRUBRIK

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROJEKTNAMN

SKARETSKOLAN

GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 70
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

OMKLÄDNINGSBÅS

RUMSNUMMER:B118, B121, B130, B133, B141, B144, B151, B154
ANTAL PERSONER:1 p

ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid

UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP
Dusch, golvbrunn

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr, WC-beh6r.

FAST INREDNING
Duschvaggi laminat, svangbar.

kKladkrokar. Sittbank, fallbar

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

OVRIGT
 

YTSKIKT

Klinker

Kakel

Kakel

Fast gipsundertak

 

 

få
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re RUMSFUNKTIONSPROGRAM 78a
MARCUS BLOMQVIST

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN 2075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

zz DATUM

DUSCH

RUMSNUMMER: B116, B123, B128, B135, B139, B146, B149, B156
ANTAL PERSONER: 5 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning
Närvarostyrning

VATTEN/AVLOPP
Duschar, golvbrunn

VENTILATION

DÖRRAR

FAST INREDNING

Duschbåsi laminat med låsbara dörrar

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Klinker

Lika vägg

Kakel

Fast gipsundertak
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Semrén+ TITEL/KAPITELRUBRIK

4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSÖ SKÄRETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 72
HANDLÄGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

FÖRENINGSFÖRRÅD

RUMSNUMMER: B113, B125
ANTAL PERSONER: 2 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Tata dörrar

FAST INREDNING

Forradsinredning, typ TROAX, lasbara

LOS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

  

OVRIGT

YTSKIKT

G Matta av linoleum

S Uppvik, lika golv

V Målade.

Väggskydd av träskiva upp till ca 1800 mm öfg

T Akustikundertak i bärverk.

O  
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re RUMSFUNKTIONSPROGRAM VANDLÄGGARE
ansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 3075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

30. DATUM

SARGFORRAD

RUMSNUMMER:B162
ANTAL PERSONER:3 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- och kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Ja

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.

Narvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Täta dörrar.

FAST INREDNING
Vägghyllor, hängsystem på bärskena, typ Elfa

Utrustningsspecifik inredning.

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Sportgolv lika idrottshall

Trä

Målade

Akustikundertaki bärverk
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väna RUMSFUNKTIONSPROGRAM aeamet
ansso MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN TE
GRUNDSKOLA 2022.09.06

pr DATUM

REDSKAPSFÖRRÅD

RUMSNUMMER: B164
ANTAL PERSONER: 4 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning, närvarostyrning.

Musikanläggning, PA-system

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DORRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING
Redskapsspecifik inredning.

Förvaringsskåp, låsbara

Skåp för musikanläggning, PA-system

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Sportgolv lika idrottshall

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk

 

 

J»
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Macen RUMSFUNKTIONSPROGRAM 7875
SSO MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 2075
GRUNDSKOLA 2022.09.06

DD DATUM

FÖRRÅD

RUMSNUMMER: B163, B165
ANTAL PERSONER: 4 p
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Ja

TEKNISK KRAVSTÄLLNING 

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.
Närvarostyrning.

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR

Täta dörrar

FAST INREDNING

Redskapsspecifik inredning.

Förvaringsskåp, låsbara

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT

Sportgolv lika idrottshall

Trä

Målade

Akustikundertak i bärverk
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+ RUMSFEUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSO SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 76
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

LOKALVARD

RUMSNUMMER:B112
ANTAL PERSONER:2 p
ANVANDNINGSTIDER:Skol- & kvallstid
UTHYRNINGSBAR:Nej

TEKNISK KRAVSTALLNING

EL/BELYSNING
Allmanbelysning.
Narvarostyrd slackning.

VATTEN/AVLOPP

Tvattmaskin/er. Torktumlare.

Utslagsback.

Ho/ar

VENTILATION

DORRAR

Tat dorr

FAST INREDNING
Diskbank med ho.

Vagghyllor, hangsystem pa barskena,typ Elfa.

Förvaringsskåp
Tvättmaskiner och torktumlare på golvmonteradestativ.

LÖS INREDNING

Enl. inredningsprojektering

ÖVRIGT 

YTSKIKT
 

Klinker
 

Hålkälssockel, lika golv
 

Kakel
 

Akustikundertak(hygien) i bärverk
 

O:
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TITEL/KAPITELRUBRIK

 

Semrén-+
73. BLAD ae NR

RUMSFUNKTIONSPROGRAM -
Mansson MARCUS BLOMQVIST

HEMSO SKARETSKOLAN 20
GRUNDSKOLA 2022.09.06

a DATUM

TEKNIKRUM

RUMSNUMMER:B124
ANTAL PERSONER:-
ANVÄNDNINGSTIDER: Skol- & kvällstid
UTHYRNINGSBAR: Nej

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Allmänbelysning.

Närvarostyrd släckning.

VATTEN/AVLOPP

Golvbrunn

VENTILATION

DÖRRAR

Tät dörr

FAST INREDNING
Enl. VS-projektering

LÖS INREDNING
Enl. inredningsprojektering

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Plastmatta

S Uppvik, lika golv

Vv Målade

T Diktmonterad akustikdämpning enl. akustikutredning

Ö    
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TITEL/KAPITELRUBRIK

Semren+ RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Mansson

HEMSG SKARETSKOLAN
GRUNDSKOLA

ANTAL BLAD BLAD NR
78 78
HANDLAGGARE
MARCUS BLOMQVIST
UPPDRAG NR
3075
DATUM
2022.09.06

REV. DATUM

22

 

UTRYMNINGSVAG

RUMSNUMMER:B136, B161

ANTAL PERSONER:-

ANVANDNINGSTIDER:Alltid öppen
UTHYRNINGSBAR:Alltid öppen

TEKNISK KRAVSTÄLLNING

EL/BELYSNING
Utrymningsbelysning

VATTEN/AVLOPP

VENTILATION

DÖRRAR

Tät dörr med nödbeslag

FAST INREDNING

LÖS INREDNING

 

 

 

 

 

  

ÖVRIGT

YTSKIKT

G Betong

S se

V Malade

T Diktmonterade takabsorbenter.

Ö Trappai galvaniserat stål / trappa i betong.  
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Bilaga 5.4
45Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53305 0100 00 Del av Uddevalla Forshälla-Röd 2:12
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

O INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt

översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,

påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelseri Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling

Tilldelning

Genomförande av huvudentreprenad

Bedömdpreliminär tillträdesdag

kv 1 2023 —kv 2 2023

kv 2 2023

kv 3 2023 — kv 2 2025

kv 2 2025

2  Beskedtidplan — hyresgästens besked

Fastställd planlösning

Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst

Konstruktionspåverkande ändringar

Fastställt program för belysning

Överlämnat program för färgsättning

Överlämnat program för IT/kablage

: Överlämnat program för lås/larm/passage

vid avtalstecknande

enligt senare överenskommelse

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

Sign
 

Hyresvärd

  

Hyresgäst

  
É

1 (1)



HEMSÖ
Bilaga 5.5

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE(ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

 

[] Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande

avtalstid med ränta 994 och restvärde 0 kr.

C] Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

CJ Tillträdesdagen påverkas.

Ägaretill ändringenellertilläggsarbetet.

L] Hyresvard CI Hyresgast

Ansvar och kostnad for drift av ändringeneller tilläggsarbetet.

Cl Hyresvärd L] Hyresgast

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen eller tilläggsarbetet.

CL Hyresvärd CJ Hyresgäst

L] Hyresgasten ar återställningsskyldig

Kostnad:

 

Beställning av ÄTA:

 

Ort och datum

[HYRESGÄST]

 

[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

 

Namnförtydligande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-11-01 Dnr KS 2022/00422 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Försäljning av fastigheten Forshälla-Röd 2:12 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Hemsö Dona Fastigheter AB, nedan kallad parterna, tecknade 
under våren 2020 ett samverkansavtal, KS2020/00148, som bland annat anger att 
Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i Uddevalla som 
kommunen ska förhyra. Parterna har upprättat ett köpeavtal som syftar till att reglera 
fastighetsöverlåtelse samt villkoren för genomförandet av den planerade skolan i Skäret 
i Forshälla. Köpeavtalet berör fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:15, 2:3 som 
kommunen äger. Hemsö önskar förvärva ett markområde inom dessa fastigheter om 
cirka 27 000 kvm, nedan kallat markområdet, se bilaga 1. Överlåtelsen ska fullföljas 
genom fastighetsbildning.  
 
Markområdet omfattas av en detaljplan som syftar till att möjliggöra byggnationen av 
en ny F-6 skola och idrottshall för upp till 600 elever med tillhörande kringverksamhet. 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i maj 2022. Beslutet att anta detaljplanen 
har överklagats och målet handläggs hos mark- och miljödomstolen. 
 
Så snart alla villkor i köpeavtalet är uppfyllda och kommunen genomfört försäljningen 
av markområdet till Hemsö kommer de att påbörja byggnationen av den nya skolan. 
Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra skolan ska upphandlas i 
enlighet med LOU. Ett hyresavtal kommer att ingås mellan parterna där kommunen blir 
hyresgäst.  
 
Köpeskillingen för markområdet är 20 317 500 kronor baserat på ett pris om 2 500 
kronor per kvm BTA och grundar sig från utförda värderingar samt tidigare genomförda 
försäljningar. Marken är värderad av två värderingsinstitut.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-01 
Karta över markområdet, 2022-09-26 
Köpeavtal, 2022-09-21 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpeavtal avseende del av fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 
2:15 och 2:3 för en överenskommen köpeskilling om 20 317 500 kr 
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Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun och Hemsö Dona Fastigheter AB, nedan kallad parterna, tecknade 
under våren 2020 ett samverkansavtal, KS2020/00148, som bland annat anger att 
Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i Uddevalla som 
kommunen ska förhyra. Parterna har upprättat ett köpeavtal som syftar till att reglera 
fastighetsöverlåtelse samt villkoren för genomförandet av den planerade skolan i Skäret 
i Forshälla. Köpeavtalet berör fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:15, 2:3 som 
kommunen äger. Hemsö önskar förvärva ett markområde inom dessa fastigheter om 
cirka 27 000 kvm, nedan kallat markområdet, se bilaga 1. Överlåtelsen ska fullföljas 
genom fastighetsbildning.  
 
Markområdet omfattas av en detaljplan som syftar till att möjliggöra byggnationen av 
en ny F-6 skola och idrottshall för upp till 600 elever med tillhörande kringverksamhet. 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i maj 2022. Beslutet att anta detaljplanen 
har överklagats och målet handläggs hos mark- och miljödomstolen. 
 
Parternas skyldighet att genomföra förvärvet av Markområdet är villkorat av att: 

 lagakraftvunnet beslut om att ingå köpeavtal har fattats av kommunfullmäktige. 
 hyresavtal avseende F-6 skola och idrottshall tecknas mellan parterna och att 

lagakraftvunnet beslut om att teckna hyresavtalet har fattats av 
kommunfullmäktige. 

 detaljplan som medger en skola för 600 elever får laga kraft. 
 bygglov som medger en byggnation av skola för 600 elever beviljats genom 

beslut som får laga kraft. 
 tilldelningsbeslut avseende entreprenaden får laga kraft. 
 beslut om fastighetsbildning, genom vilket markområdet utgör en egen fastighet, 

får laga kraft. 
 Kommunen fullgjort sina skyldigheter enligt 5.4-5.5 i köpeavtalet.  

För det fall villkoren inte uppfylls ska parterna ha rätt att säga upp ingånget köpeavtal. 
 
Så snart kommunen genomfört försäljningen av markområdet till Hemsö kommer de att 
påbörja byggnationen av den nya skolan. Parterna är överens om att entreprenaden för 
att uppföra skolan ska upphandlas i enlighet med LOU i enlighet med 
samverkansavtalet. Ett hyresavtal kommer att ingås mellan parterna där kommunen blir 
hyresgäst.  
 
Köpeskillingen för markområdet är 20 317 500 kronor baserat på ett pris om 2 500 
kronor per kvm BTA och grundar sig från utförda värderingar samt tidigare genomförda 
försäljningar. Marken är värderad av två värderingsinstitut.  
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Malin Krantz  Sara Norén 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 
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Handläggare 

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

 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om att revidera avfallsplanen, 
målområde 5, återvinningscentral i Västra Uddevalla.  
 
Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  
 
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5, Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall, 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.  
 
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 

invånare att lämna material för återvinning och återbruk. Åtgärden Planera för och 

anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun föreslås 
att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal mark inte finns att nyttja för en 
återvinningscentral, att investeringen av en återvinningscentral får en hög kostnad och 
att det blir mer tung trafik i området vid återvinningscentralen. Nämnden föreslår att 
åtgärden ersätts med Planering, genomförande och utvärdering av Popup-retur (mobil 

återvinningscentral). En sådan kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk 
och har en lägre kostnad per tillfälle. Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer 

kring ÅVC i västra Uddevalla kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare 

och aktörer kring uppställning av Popup-retur. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-24. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-1 § 342. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
Revideringar i målområde 5 avfallsplan 2018-2024. 
Förslag till reviderad avfallsplan 2018-2024, Uddevalla kommun.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
 
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”,  
 
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se 
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1. Sammanfattning 
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa en hållbar avfallshantering och att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för 

en cirkulär ekonomi. I planen finns sju mål-

områden med tillhörande delmål och åtgär-

der för att uppnå syftet 

En stor del av kommunens verksamhet 

berörs av avfallsplanen och såväl kommu-

nens medborgare som privata och offenliga 

aktörer kommer att påverkas av den. 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, 

internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument.  

Arbetet med att revidera Uddevalla kom-

muns avfallsplan har skett i samråd med ett 

stort antal aktörer som är verksamma i 

Uddevalla kommun, och planen har varit 

utställd och skickats på remiss för att fånga 

upp så många synpunkter som möjligt.

 

2. Läshänvisning 
Denna avfallsplan har utarbetats för att följa 

Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i 

kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2).  

För att göra avfallsplanen mer lättläst och 

tillgänglig har dokumentet utformats så att 

kortfattad information finns i huvuddoku-

mentet  medan mer djupgående och detal-

jerad information lagts i bilagor. Hur djupt 

läsaren vill gå inom de olika delarna är där-

med upp till läsaren själv.
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3.Inledning

Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan 

är att skapa förutsättningar för en hållbar 

avfallshantering och cirkulär ekonomi. Se 

definition av cirkulär ekonomi i bilaga 1. 

Varför en avfallsplan? 
Riksdagen beslutade 1990 att Sveriges 

kommuner ska ta fram kommunala avfalls-

planer. Bestämmelserna finns i Miljöbalkens 

15 kapitel 41§ där det står att varje kom-

mun ska ha en renhållningsordning som ska 

innehålla lokala avfallsföreskrifter och en 

avfallsplan.  

Revideringsarbetet 
För att det ska vara möjligt att nå en hållbar 

avfallshantering måste avfallsplanen få en 

bred förankring. I revideringsarbetet har 

därför representanter från flera kommunala 

förvaltningar och bolag varit delaktiga. För 

en sammanställning av de funktioner som 

varit med, se bilaga 4.  

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att se 

hur det tidigare arbetet gått och dra lärdom 

av det. I bilaga 5 finns en sammanställning 

över de mål och åtgärder som gällde i den 

förra avfallsplanen. De flesta av målen har 

uppnåtts medan några visat sig vara olämp-

liga och andra flyttats över till denna nya 

avfallsplan.  

Samråd enligt Miljöbalken 
För att kommuninnevånare och andra aktö-

rer ska ha en möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter kring avfallsplanen ska den 

ställas ut för samråd innan den fastställs. 

Denna avfallsplan har varit utställd för sam-

råd enligt Miljöbalken under november 

2017 till januari 2018. Inkomna synpunkter 

har beaktats i de slutliga justeringarna av 

avfallsplanen. Samrådsredogörelsen är en 

offentlig handling och kan begäras ut från 

samhällsbyggnadsförvaltningen.

4. Avfall i Uddevalla kommun 2017

Avfallets uppkomst 
Avfallets mängd och sammansättning beror 

till stor del på befolkningens storlek och 

sammansättning och det näringsliv som 

bedrivs.  

Uddevalla kommun är en kustkommun i 

mitten av Bohuslän. Det kustnära läget har 

gett näringslivet en koppling till varvsverk-

samhet, men på senare tid finns huvudde-

len av arbetstillfällena inom vård och om-

sorg, handel och utbildning. Se vidare i bi-

laga 6. 

Vid utgången av 2016 hade kommunen 55 

164 invånare. Den största befolkningsgrup-

pen finns i åldrarna 25-64 år. En redovisning 

av uppkomna avfallsmängder under 2016 

finns i bilaga 6. 

Insamling och hantering 
Insamling av kommunalt avfall 

Insamling av kommunalt avfalll sker i två 

enfackskärl, ett för restavfall och ett för 

matavfall. Egen hemkompost är möjlig. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Återvinningscentraler finns i Uddevalla 

(Havskuren) och Ljungskile (Aröd). 

Återvinningsstationer (ÅVS) 

Återvinningsstationer för insamling av för-

packningsmaterial sköts av FTI. Totalt finns 

20 ÅVS fördelade över kommunen.  
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Se bilaga 6 för mer information om in-

samling och avfallsanläggningar i kommu-

nen. 

Kommunens avfalls-
organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla 

kommun är renhållningsansvarig nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar om renhåll-

ningsordning (avfallsplan och föreskrifter) 

och avfallstaxor. 

Uddevalla Kraft AB, som ingår i Uddevalla 

Energi AB, har utföraransvaret för avfalls-

hanteringen i Uddevalla kommun. Bolaget 

samlar in kommunalt avfall och driver 

kommunens avfallsanläggningar. 

Uddevalla Kraft AB sköter även nedlagda 

avfallsupplag i kommunen. För mer inform-

ation om dessa, se bilaga 7.  

Uddevalla Energi AB driver Lillesjöverket 

och Hovhultsverket i Uddevalla. Vid Lillesjö-

verket används avfall som bränsle och vid 

Hovhultsverket används trädbränsle. Båda 

anläggarna producerar värme till fjärrvär-

menätet och vid Lillesjöverket produceras 

även el.  

För tillsyn enligt Miljöbalken ansvarar Sam-

hällsbyggnadsnämnden.

5. Information och kommunikation

Information 
Information om avfallshanteringen i Udde-

valla kommun sprids bland annat via kom-

munens och Uddevalla Energis hemsida, 

utskick, via en särskild app och vid event. 

Informationen rör exempelvis öppettider 

vid ÅVC, ändrade hämtningsintervall för 

kommunalt avfall, var olika avfallsslag kan 

lämnas, sorteringsguide för avfall, farligt 

avfall, taxor och avgifter. 

Synpunkter och åsikter 
Uddevalla kommuns invånare kan lämna 

synpunkter och förbättringsförslag kring 

avfallshanteringen via hemsidor, Kontakt-

center och till Uddevalla Energis kundtjänst.  

Regelbundna enkätundersökningar genom-

förs framförallt av SKL, Avfall Sverige och 

Rangola. 

6. Framtida behov och krav 
Förutsättningarna för en hållbar avfallshan-

tering bestäms av kommuninvånarnas pro-

duktions- och konsumtionsmönster, de 

avfallsmängder som kommunens invånare 

ger upphov till, de behov och förväntningar 

kommunens invånare har och den lagstift-

ning och styrande dokument som gäller.  

Befolkning 
Uddevalla kommun växer och enligt befolk-

ningsprognosen kommer fördelningen mel-

lan olika  åldersgrupper att förändras under 

avfallsplanens tidsperiod. Gruppen unga 

och äldre bedöms växa mer än gruppen 

däremellan (20 – 64 år) vilket innebär såväl 

möjligheter som utmaningar för arbetet att 
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uppnå avfallsplanens syfte och mål. Se vi-

dare i bilaga 8. 

Lagar och mål 
Lagstiftningen om avfallshantering finns 

dels på nationell nivå och dels på EU-nivå. 

Lagstiftningen på båda nivåerna rör sig 

alltmer mot cirkulär ekonomi och förebyg-

gande av avfall.  

Avfallsplanen berörs även av mål, överens-

kommelser och riktlinjer på regional, nat-

ionell och internationell nivå. Många av 

dessa strävar mot ett hållbart samhälle ur 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt per-

spektiv.  

Avfallsplanen och de målsättningar och 

ambitioner planen anger påverkar och på-

verkas av Uddevalla kommuns samhällspla-

nering. Arbete pågår med att ta fram en ny 

översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen anger 

riktlinjer och strategier för hur samhället 

ska planeras och visar hur mark- och vat-

tenanvändningen ska disponeras i stora 

drag. För att Avfallsplanen ska kunna ge-

nomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Avsikten  med den nya översiktsplanen är 

att även inkludera de sociala frågorna för 

ett helhetsperspektiv. 

För mer information om gällande och kom-

mande lagstiftning, mål och andra styrande 

dokument, samt hur hänsyn tagits till dessa 

i revideringen av avfallsplanen, se bilaga 2. 
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7. Mål och handlingsplaner för 2018-2024
 
Avfallshierarkin visar hur vi ska prioritera när vi planerar vår avfallshantering. Att arbeta enligt avfallshie-

rarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning. Vill du veta 

mer, se bilaga 2. Målet äratt komma så högt upp som möjligt i avfallshierarkin. 

 
 
För respektive målområde på de kommande sidorna redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbar-
hets- och miljömål målområdet är kopplat till. För en beskrivning av de olika globala, nationella och 
lokala målen, se bilaga 2.  
 
För respektive målområde anges även vilken typ av styrmedel som kommunen avser att använda för att 

genomföra åtgärderna och uppnå målen. För en sammanställning över möjliga styrmedel, se bilaga 3. 

Nyckeltal för uppföljning av mål och delmål redovisas i bilaga 10. 

     

Målområde 7: 

Minska miljöpå-

verkan från 

deponier 

Målområde 1: 
Minska matsvin-
net 

Målområde 2: 

Öka återbruket 

Målområde 3:  

Förebygga och han-
tera nedskräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet 
 

Målområde 5: 

Förenkla medbor-
garnas möjlighet till 
sortering och in-
samling av avfall 
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Målområde 3:  

Förebygga och 
hantera ned-
skräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet  
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttig-
heter ska åter-
vinnas och ingå i 
ett kretslopp 
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Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 1:1  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och inför rutin för kommunikation mellan 
skola och skolkök om antal elever som ska äta. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Informera och motivera kring matsvinn på skola, 
förskola och socialtjänstens verksamhet. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Utred möjlighet att ta tillvara på överblivna pro-
dukter. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser på skola, förskola och 
boende för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:2 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalyser tre gånger under peri-
oden för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

Informera och motivera kring matsvinn till restau-
rang- och storköksägare, exempelvis att erbjuda 
”doggy bag”. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:3 Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Informera och motivera hushållen för att minska 
matsvinn. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser för uppföljning av delmå-
let. 

Uddevalla Energi AB 

Målområde 1  
Minska matsvinnet 
 

Steg i avfallshierarkin:  

1 – Minimera avfallet 

Delmål: 
1:1  Minska matsvinnet i förskolor, 

skolor och socialtjänstens verksamhet-

er med 20% under planperioden jäm-

fört med år 2016/2017. 

1:2  Minska matsvinnet från restau-

ranger och storkök. 

1:3  Minska matsvinnet från privatper-

soner med 20%  under planperioden 

jämfört med 2016/2017. 

Motivering: 

Agenda 2030 
- Mål nr 12.3 Minska matsvinnet 

Nationella miljökvalitetsmål 
- God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Mål: Matavfallet ska minska 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 2:1  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Beakta hur återbruk av produkter kan främjas vid 
upphandlingar, exempelvis genom återtagande 
av produkter eller längre användning av inventa-
rier. (Fortlöpande). 

Uddevalla kom-
mun och bolag 

Skapa  en tjänst för Uddevalla kommuns  interna 
begagnade inventarier (exempelvis kontorsmöb-
ler). 

Uddevalla kom-
mun 

  

Delmål 2:2  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information om befintliga möj-
ligheter till återbruk.   

Uddevalla Energi 
AB 

Starta kurser i återbruk (lappa och laga).  Socialnämnden 

Främja "delningspooler". Uddevalla kommun 

Skapa en samverkansfunktion inom kommunen 
kring återbruk och cirkulär ekonomi. 

Uddevalla kommun 

  

Delmål 2:3 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Anlägg en återbruksanläggning för bygg- och 
rivningsavfall.  

Uddevalla kommun 

Ta fram och sprid information kring återbruk av 
bygg- och rivningsavfall. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 2:4 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred/kartlägg "restströmmar" från verksamhet-
er som kan användas som råvara.   

Samhällsbyggnads-
nämnden/ Udde-
valla Energi AB 

 Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

Målområde 2 
Öka återbruket 

Steg i avfallshierarkin:  

2 – Återanvända 

Delmål: 
2:1 Skapa förutsättningar för ett ökat 
återbruk av "kommunal utrustning". 

2:2 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk för privatpersoner. 

2:3 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk av bygg- och rivningsavfall. 

2:4 Skapa arena/mötesplats där före-
tag som har en restprodukt kan hitta 
mottagare som kan nyttja restproduk-
ten. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
Sveriges nationella avfallsplan  
-  Förberedande för återanvändning 
och annat materialutnyttjande av 
bygg- och rivningsavfall ska öka 

- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka 

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 3:1  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprida information till konsumenter-
na angående mikroplast i produkter. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Ta fram kriterier för miljöbättre upphandling och 
avtal inom kommunens verksamhet. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:2 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Bygg upp en organisation för strandstädning. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Informera allmänheten om Strandstädarkartan. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Engagera kommunen i organisationer och /eller 
event kring strandstädning. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:3 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Genomför projekt för avfallshantering vid bad-
stränder. 

Kultur- och fri-
tidsnämnden  

Installera system för att kontrollera tömningsbe-
hov av papperskorgar i parker och på allmän 
plats via sensorer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Minska problem med klotter i centrum genom 
samverkan mellan relevanta aktörer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 3  
Förebygga och han-
tera nedskräpning 
 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
3:1 Skapa förutsättningar för att 

minska utsläppen av mikroplast. 

3:2 Öka strandstädningen längs kus-

terna. 

3:3 Minska nedskräpningen i parker, på 

allmän plats och badplats. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 14.1 Minska  tillförsel av plast i 
haven 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
 - Mål: Nedskräpningen ska  minska i 
städer, naturområden och längs kuster  
 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
 

 



  

 

 

Sida 11 av 76 

 

 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 4:1  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 

Uddevalla Energi 
AB 

Utöka antalet "Samlare" för farligt avfall i ex-

empelvis livsmedelsaffärer till minst 10 stycken. 

Uddevalla Energi 

AB 

Öka insamlingen av farligt avfall på landsbyg-

den, exempelvis genom "Samlare". 

Uddevalla Energi 

AB 

Genomför plockanalyser för uppföljning av 

delmålet. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 4:2  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalys. Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 4  
Minska avfallets far-
lighet  
 
Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
4:1  Minska andelen farligt avfall i hus-
hållsavfall med 20% jämfört med 
2016/2017. 

4:2 Minska andelen farligt avfall i 
brännbart avfall från verksamheter. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 5:1  Fortlöpande 
Åtgärd Ansvar 

Fortsatt samverkan med FTI, påverka för 
högre kvalitet och att det är rent och snyggt 
på återvinningsstationerna (ÅVS).  

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 5:2  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Planering, genomförande och utvärdering 
av Popup-retur (mobil återvinningscentral) 

 

Samhällsbyggnads-
nämnden / Uddevalla 
Energi AB 

Samverka med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:3  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Fler containrar/kärl för sortering på befint-
liga ÅVC. 

Uddevalla Energi AB 

Förbättrad vägledning vid ÅVC. Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:4  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred förutsättningarna för att utveckla 
fastighetsnära insamling (FNI). 

Uddevalla Energi AB 

Genomför pilotprojekt med FNI (i första 
hand i områden utan ÅVS) inför vidare be-
slut i Uddevalla kommun. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:5 Klart 2019 
Åtgärd Ansvar 

Utveckla och förbättra informationen och 
kommunikationen om hållbar avfallshante-
ring på olika språk och riktat till olika mål-
grupper. 

Uddevalla Energi AB 

  

 

Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Ökad tillgänglighet för invånare att 
lämna material för återvinning och 
återbruk. 
 
5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Utveckla fastighetsnära insamling 
av återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 5:6 Klart 2022 
Åtgärd Ansvar 

Skapa förutsättningar för textilåtervinning (inklu-
sive trasiga textilier). 

Uddevalla Energi 
AB 

forts. Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Anlägg en ny återvinningscentral. 

5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Inför fastighetsnära insamling av 
återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 
  

Delmål 6:1 Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Hitta annat omhändertagande efter sluttäckning 
av Havskurens deponi och i det arbetet följa det 
kommande slamdirektivet från Miljödeparte-
mentet. 

Väst Vatten AB 
(Uddevalla Vat-
ten)  

  

Delmål 6:2 Klart 2022 

Åtgärd Ansvar 

Upprätthåll goda förutsättningar för insamling av 

matavfall till rötning. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för en lokal/regional rötning av matavfall.  Uddevalla Energi 
AB 

  

Delmål 6:3 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Genomför ruttoptimering för insamling och 

transport av hushållsavfall och slam. 
Uddevalla Energi 
AB  

  

Delmål 6:4 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Ställ om fordonsflottan till fordon som använder 

förnyelsebara bränslen.  
Uddevalla Energi 
AB  

Målområde 6 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 - Energiåtervinning 

Delmål: 

6:1 Öka nyttan av rötslam från renings-

verk.  

6:2 Skapa förutsättningar för biogas-

produktion 

6:3 Effektivisera kommunens transport 

av avfall 

6.4 Minst 80% av Uddevalla Energi AB’s 

fordon ska drivas av förnyelsebara 

bränslen.  

6:5 Inför papperspåse för insamling av 

matavfall 

6:6 Öka nyttan av fett från fettavskil-

jare 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 6:5 Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Implementera system med papperspåsar för 

matavfall till hushållen och verksamheter. 
Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information. Uddevalla Energi 

AB  

Genomför plockanalyser för uppföljning av del-

målet. (Fortlöpande). 

Uddevalla Energi 

AB  

  

Delmål 6:6 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram metoder för att öka nyttan av fett från 

fettavskiljare. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för ett regionalt samarbete kring hantering 

av fett från fettavskiljare. (Fortlöpande). 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

 

Målområde 6 forts. 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 7.2 Öka andelen fossilfri energi 

- Mål nr 12.2 Uppnå en hållbar förvalt-

ning av naturresurser 

 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- Ingen övergödning 

- Begränsad klimatpåverkan 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
- Matavfall från hushåll, storkök, buti-
ker och restauranger ska sorteras ut 
och behandlas så att växtnäring och 
energi tas tillvara 

 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 

- Ställa krav på miljökrav och etiska 
krav vid upphandling och inköp 

- Minskad klimatpåverkan av resor och 
transporter 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 7:1  Fortlöpande 

Åtgärd Ansvar 

Kontrollera otillåtna deponier genom tillsyn 

enligt Miljöbalken. 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Sprid information om hantering av massor som 

en del av tillsynen enligt Miljöbalken. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 7:2  Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Fortsätt sluttäckning av deponin enligt gällande 

tidplan. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 7:3 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Uppdatera riskklassning enligt MIFO-metod 

(MIFO 1) för respektive deponi.  

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Ta fram åtgärdsplan och budget för respektive 

nedlagd deponi. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

 

 

Målområde 7  
Minska påverkan från 
deponerat avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

5 - Deponering 

Delmål: 

7:1 Minska den otillåtna deponeringen 

7:2 Färdigställ sluttäckning av Havsku-

rens deponi  

7:3 Minimera miljöpåverkan från de 

fem stora nedlagda deponierna i kom-

munen 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 

har information och medvetenhet för 

en hållbar utveckling 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 

 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Risken för negativ miljöpåverkan från 
nedlagda deponier ska minska 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbar samhällsplanering 
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8. Uppföljning av avfallsplanen 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

uppföljningen av avfallsplanen. Uppgiften 

att följa upp respektive åtgärd och målom-

råde kan överlämnas till den del inom 

kommunens organisation som bedöms vara 

bäst lämpad. Fördelning eller överlämnande 

av uppgifter ska dokumenteras och det är 

viktigt att den som mottar uppgiften förstår 

och har möjlighet att genomföra den. 

Avfallsplanens mål och åtgärder ska arbetas 

in i den kommunala verksamheten och 

kommunens styr- och ledningsstystem. 

I de kommunala bolagen sker uppföljning 

enligt befintliga system. 

Utvärdering av hur arbetet går ska ske årlig-

en i samband med årsbokslutet. Utifrån 

resultatet av den årliga uppföljningen ska 

utrymme och behov av nya eller ändrade 

mål och åtgärder utvärderas.  

Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över 
minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov.  När avfallsplanen ändras ska kom-
munen genast underrätta Länsstyrelsen om 
ändringen. 

 

9. Konsekvenser  av avfallsplanen
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. De mål och 

åtgärder som fastställts för att uppfylla 

detta syfte kommer att ge konsekvenser för 

såväl kommunens medborgare, kommu-

nens verksamhet och miljön.  

Några av de åtgärder som fastställts i av-

fallsplanen innebär möjlighet till nya arbets-

tillfällen. Det handlar framförallt om enkla 

arbeten vilket kan bidra till att personer 

som i dagsläget står utanför arbetsmark-

naden kan få sysselsättning. Detta kan med-

föra ett minskat utanförskap och en ökad 

integration.  

Avfallsplanens mål och åtgärder leder även 

till ökad medvetenhet och kunskap kring 

hållbar avfallshantering vilket är en förut-

sättning för att skapa en hållbar utveckling 

för Uddevalla kommun där cirkulär ekonomi 

kan åstadkommas. 

För hushållens del medför flertalet av målen 

till ökad servicegrad, exempelvis anläg-

gande av ytterligare en Återvinningscentral 

(ÅVC) och införande av Fastighetsnära in-

samling (FNI) för villor, och tydligare och 

mer lättillgänglig information. Det blir lät-

tare att göra rätt. I bilaga 9, Miljöbedöm-

ning, redovisas hur de olika målen kan 

komma att påverka människors hälsa. 

Från miljösynpunkt leder de mål och åtgär-

der som fastställs i avfallsplanen bland an-

nat till en minskad mängd avfall, en minsk-

ning av avfallets farlighet, ökad material- 

och energiåtervinning och minskade trans-

porter. 

Att genomföra förändringar för att förbättra 

miljön kan medföra ökade kostnader, åt-

minstone initialt. Föreslagna åtgärder som 

kan påverka renhållningstaxan är framförallt 

en ny ÅVC samt utökad FNI för villor. Inför 

beslut om genomföranden av större föränd-

ringar är det därför viktigt att utreda nytta 

och kostnader. 
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10. Miljöbedömning av planer och program 
Kommunala avfallsplanerna berörs av be-

stämmelserna för miljöbedömning av planer 

och program1.  

Enligt bestämmelserna är det obligatoriskt 

att genomföra en miljöbedömning vid upp-

rättande eller ändring av vissa planer och 

program. Detta gäller för översiktsplaner, 

kommunala energiplaner, åtgärdsprogram 

för miljökvalitesnormer, länstransportpla-

ner och kommunala avfallsplaner. 

För andra planer och program ska en be-

hovsbedömning ske för att avgöra om pla-

nen eller programmet behöver miljöbedö-

mas. Det är då endast de planer som be-

döms medföra en betydande miljöpåverkan 

som ska miljöbedömas. En plan antas med-

föra en betydande miljöpåverkan om den 

”anger förutsättningar för kommande till-

stånd”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 kap 11-22§§ miljöbalken (MB) 

Eftersom kommunala avfallsplaner är en av 

de planer och program som  kräver en mil-

jöbedömning  har en sådan upprättats. Se 

bilaga 9. 

Uddevalla kommun har bjudit in länsstyrel-

sen  i Västra Götalands län till samråd kring 

Miljöbedömningen (2017-07-07). Länssty-

relsen har valt att inte lämna något yttrande 

kring Miljöbedömningen (Länsstyrelsens dnr 

503-24870-2017, 2017-08-23).
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Bilaga 1.Begreppsförklaringar 
 

Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med. Det finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförord-

ningen. 

Avfallshierarkin En hierarki för i vilken ordning olika metoder för att hantera avfall bör 

användas. Även kallad Avfallstrappan. 

Bortskaffande av avfall Att bli av med avfall utan att få ut någon nytta av det, exempelvis depo-

nering av avfall i eller på marken. 

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen 

startat. 

Cirkulär ekonomi En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta 

avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är 

allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara 

material över tid ersätts med förnybara2. 

Farligt avfall (FA) 

 

Fastighetsnära insamling 

(FNI) 

Som hushållens farliga avfall räknas farliga kemikalier, olja, bekämp-

ningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt- och elektroniskt 

avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpregnerat trä etc.  

Fastighetsnära insamling är insamling av förpackningar och tidningar i 

direktanslutning till hemmet. 

Grovavfall Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så tungt eller 

skrymmande att det inte är lämpligt att lägga i ordinarie avfallskärl för 

kommunalt avfall. 

Hantering av avfall En verksamhet eller en åtgärd som utgörs av insamling, transport, åter-

vinning och bortskaffande av avfall. 

Kommunalt avfall Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från an-

nan verksamhet. Exempel på avfall från hushåll: köksavfall, brännbart 

avfall, latrin, slam från slambrunnar och slamtankar, grovavfall, läkeme-

delsrester och farligt avfall. Exempel på avfall från annan verksamhet 

som är jämförligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 

storkök och livsmedelsbutiker, toalettavfall. 

Insamling av avfall Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 

Mikroplast Ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. 

  

 

2 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 
2017-06-11 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen
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Miljöstation En avlämningsplats för farligt avfall som uppkommer i hushållen, t.ex. 

kemikalier av olika slag, bekämpningsmedel, spilloljor, färgrester, lös-

ningsmedel, batterier. 

Matavfall Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är komposterbart 

eller rötbart. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 

eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger 

upphov till avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 

miljöskäl.  

Producentansvar Skyldighet för producent att se till att det avfall som producenten ger 

upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas.  

Återanvändning En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 

avfall används igen. 

Återbruk Kan vara det samma som återanvändning eller innebära att produkten 

ändras lite innan den används, exempelvis en tröja som sys om eller en 

vinylskiva som används som lampskärm. 

Återvinning Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvin-

ning, kompostering och annan biologisk behandling. Återvinning inne-

bär att nyttan från avfallet, exempelvis i form av material, energi eller 

näringsämnen, tas tillvara.  

Återvinningscentral (ÅVC) Avlämningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med con-

tainrar/behållare för sortering i olika materialslag. 

Återvinningsstation (ÅVS) En avlämningsplats för hushållens returpapper och förpackningar av 

glas, plast, metall och kartong som ingår i producentansvaret.  
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Bilaga 2. Omvärldens krav och regelverk 
 

1. Lagar och styrmedel 
En rad lagar och föreskrifter reglerar avfallshanteringen i Sverige. Många av de bestämmelser 

som styr avfallshantering kommer från EU-direktiv som arbetats in i den svenska lagstiftning-

en. Det finns även EU-förordningar som gäller direkt i Sverige utan att passera den svenska 

lagstiftningsprocessen. 

Bestämmelserna kring avfallshanteringen utgår från den så kallade avfallshierarkin, eller av-

fallstrappan, som anger en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras. Avfallshierarkin 

kommer ursprungligen från ett EU-direktiv och har arbetats in i den svenska Miljöbalken. 

Målet är att nå så högt upp i trappan som möjligt, det vill säga att i första hand undvika att 

avfall uppstår, och på så sätt minimera att det uppstår avfall som behöver tas omhand. Avvi-

kelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl. 

 

1. Minimering – Verka förebyggande för att undvika att avfall uppkommer  

2. Återanvändning – Sälja eller skänka saker som man inte vill ha kvar 

3. Materialåtervinning – Göra nya produkter av tidigare använt material, t.ex. glas och plast 

4. Energiåtervinning – Använda den energi som finns i avfallet, t.ex. att skapa fjärrvärme 

genom att bränna avfall eller biogas genom att röta matavfall. 

5. Deponering – Lägga avfall på en deponi.  
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1.1. Gällande lagstiftning 
Grunderna för avfallshantering i Sverige ges i Miljöbalken och tillhörande förordningar. En rad 

föreskrifter ifrån Naturvårdsverket ger detaljerna. Se de främsta lagrummen i Tabell 1.  

Miljöbalken SFS 1998:808 
Avfallsförordning SFS 2011:927 
Förordning om avfallsförbränning SFS 2013:253 
Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512 
Föreskrifter om deponering NFS 2004:10 
Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall EG nr 1013/2006 
Föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3 
Förordning om producentansvar för returpapper SFS 2014:1074 
Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2014:1073 
Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 
Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 
Förordning om PCB m.m. SFS 2007:19 
Förordning om producentansvar för batterier SFS 2008:834 
Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075 
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och orga-
niskt avfall NFS 2004:4 
Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering 
av avfall NFS 2017:2 
Allmänt råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17 

Tabell 1 De viktigaste lagarna och förordningarna som styr avfallshanteringen 

Den kommunala renhållningsskyldigheten 

Enligt Miljöbalkens 15 kapitel 20§ ska kommunen se till att kommunalt avfall i kommunen 

transporteras till en behandlingsanläggning. Där ska det återvinnas eller bortskaffas på ett 

sätt som är godtagbart för både människors hälsa och miljö.  

 Producentansvar 

Det finns ett flertal förordningar som reglerar det så kallade producentansvaret. Producent-

ansvaret innebär att den som producerar en viss vara eller förpackning ska se till att det finns 

ett system för att samla in, transportera bort och återanvända, återvinna eller deponera va-

ran eller förpackningen när konsumenten inte längre vill ha den kvar. Både i utveckling av 

produkter och vid hantering av avfallet ska hänsyn tas till avfallshierarkin. 

1.2. På gång inom lagstiftning och vägledning 

 Cirkulär ekonomi 

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett förslag om cirkulär ekonomi. En cirkulär 

ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge 

som möjligt och att avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin 

livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion.  

Den svenska regeringen och Naturvårdsverket arbetar för att skapa förutsättningar för cirku-

lär ekonomi. Under våren 2017 är ett så kallat Betänkande av Utredningen om cirkulär eko-

nomi (SOU 2017:22) ute på remiss bland myndigheter, kommuner och organisationer.  
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Utredningen innehåller en grundlig genomgång av problematiken med dagens så kallade 

linjära ekonomi och möjligheterna med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Även hindren för 

en cirkulär ekonomi (konsumentmönster, lagstiftning, marknadsstruktur osv) beskrivs. 

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska nå en cirkulär 

ekonomi. Bland annat föreslås lagändringar för att öka förekomsten och användandet av 

bilpoolar, skyldigheter för kommunerna att underlätta för medborgarna att förebygga avfall 

och skattereduktioner på hyr-, begagnat- och reparationstjänster. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 

 När avfall upphör att vara avfall 

En del av EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi handlar om att göra det lättare att 

klassa om ett avfall så att det upphör att vara avfall och därmed kan användas för att exem-

pelvis producera nya varor eller använda det på annat sätt. Nya bestämmelser för olika 

materialströmmar kan väntas under de kommande åren.  

 Avfall i anläggningsarbeten  

Naturvårdsverket ser över sin vägledning om hur avfall i anläggningsarbeten ska hanteras. Att 

kunna använda avfall i anläggningsarbeten är ett sätt att komma närmare en cirkulär eko-

nomi.  

 Insamlande av förpackningar 

En utredning om ändrad ansvarsfördelning för insamling av förpackningar presenterades i 

mars 2016 (M2015:A). Utredningens uppdrag var att lämna ett förslag som leder till att alla 

hushåll får tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem så att mängderna insamlat avfall 

kan öka och att en hög materialåtervinning möjliggörs. Utredningen beskriver ett ändrat an-

svar för själva insamlingen av förpackningsavfall och returpapper som flyttas till kommunerna. 

Enligt utredningen ska producenterna se till att det finns ett återvinningssystem. Riksdagen 

anser  dock att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska ligga kvar 

på producenterna och det har under våren 2018 kommit remissförslag från Miljö och Energi-

departementet som utvecklar producenternas insamlingsansvar mot mer fastighetsnära in-

samling av förpackningsanfall och returpapper.  

Hur eventuella förändringar i insamlingen kommer att påverka avfallshanteringen återstår att 

se. 

Minskad nedskräpning 

I oktober 2016 presenterades Naturvårdsverkets utredning "Åtgärder för minskad nedskräp-

ning". Det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen var bland annat att föreslå hur det 

nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning kan säkerställas. 

Utredningen lämnar följande förslag för att minska nedskräpningen: 

• Extra medel till strandstädning behövs på Bohuskusten. De skräpmätningar som 

gjorts visar att det flyter i land lika mycket skräp på Bohuskustens stränder som på 

havsstränderna i resten av Sverige varje år. För att hantera detta behöver de berörda 

kommunerna ekonomiskt stöd. 
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• Kommunens ansvar enligt gaturenhållningslagen föreslås motverka skada på växt- 

och djurliv och naturmiljön i övrigt. Kommunens renhållningsansvar omfattar idag 

främst att hindra olägenheter för människors hälsa och att uppfylla krav på trevnad, 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Utredningen föreslår att detta ansvar ska utökas 

så att det även gäller att undvika skada på växt-, djur- och naturmiljön i övrigt. Det är 

oklart hur mycket detta kommer att kosta för kommunerna. 

• Kommunens ansvar utanför detaljplan föreslås förstärkas och förtydligas. Det är 

idag otydligt vem som ansvarar för att städa på allmänna platser utanför detaljplan. 

Utredningen föreslår att kommunernas ansvar förtydligas så att samtliga kommuner 

tar sitt fulla ansvar. 

• Hela gaturenhållningslagen bör ses över. Lagen om gaturenhållning och skyltning 

reglerar ett stort antal olika frågor. Utredningen menar att lagen är ålderdomligt ut-

formad, delvis svårläst och har otillräcklig reglering för vissa frågor. Utredningen fö-

reslår därför en total översyn av lagen. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 
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2. Nationell avfallsplan och Nationellt program för 
att förebygga avfall 

Enligt EU-direktivet för avfall (2008/98/EG) ska alla EU:s medlemsländer ha avfallsplaner och 

ta fram särskilda program för förebyggande av avfall. Bestämmelserna har arbetats in i den 

svenska Avfallsförordningen (SFS 2011:927). I Sverige ligger ansvaret för att ta fram den nat-

ionella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall hos Naturvårdsverket. 

2.1. Nationell avfallsplan 
Sveriges gällande avfallsplan heter ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges av-

fallsplan 2012-2017”. Planen innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden och 

exempel på vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångs-

punkt från de nationella miljökvalitetsmålen och EU:s avfallshierarki. 

Avfallsplanens prioriterade områden: 

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall till andra länder. 

 

För att nå målen i planen krävs samarbete mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och 

forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå må-

len. Till planen finns också en miljökonsekvensbeskrivning och ett dokument som beskriver 

konsekvenserna för olika aktörer av de åtgärder som föreslås i planen. 

Arbetet med nästa nationella avfallsplan har påbörjats. Den ska gälla 2018-2023 och också 

innehålla nästa avfallsförebyggande program. 

2.2. Nationellt program för att förebygga avfall 
Det nationella programmet för att förebygga avfall innehåller 8 mål och 167 exempel på åt-

gärder som företag, myndigheter, branschorganisationer, kommuner och landsting kan göra 

för att minska avfallet. Programmet har fyra fokusområden: 

•  Mat 

•  Textil 

•      Elektronik 

•  Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen ger mycket avfall eller har en stor miljöpåver-

kan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Arbetet med nästa avfallsförebyggande program har påbörjats. Programmet kommer att ingå 

i den nya nationella avfallsplanen som tas fram för perioden 2018-2023. 
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3. Mål  

3.1. Globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) 
De 17 globala hållbarhetsmålen, som går under samlingsnamnet Agenda 2030, syftar till att 

leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Målen antogs av stats- och regeringschefer 

från FNs samtliga 193 medlemsländer vid FNs toppmöte den 25 september 2015. De globala 

hållbarhetsmålen tar över efter Milleniemålen som nådde sin deadline vid årsskiftet 

2015/2016.  

Genom att anta målen har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå 

långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Alla länder har åtagit sig att 

implementera Agenda 2030 genom att ta fram egna nationella strategier och handlingsplaner 

anpassade efter landets förutsättningar. Arbetet ska pågå under en 15-årsperiod, med start 1 

januari 2016 och fram till år 2030. 

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina 

respektive ansvarsområden. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner, landsting, 

statliga myndigheter och Regeringskansliet. Regeringen har tillsatt en delegation som ska 

stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska bland annat 

ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan och uppmärk-

samma goda exempel på området. 
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3.2. Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål visar den politiska målsättningen för vilken kvalitet mil-

jön i Sverige ska ha. För att nå målen krävs insatser från samtliga aktörer i samhället, såväl 

stat, landsting, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner. 

Det övergripande målet är att år 2020 kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-

blemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i generationsmålet som beskriver vad som ska 

skyddas och på vilket sätt det ska ske. Utöver generationsmålet finns 16 miljökvalitetsmål som 

riktar sig mot olika aspekter av naturen och samhället. Att nå de svenska miljömålen får inte 

leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. 

 

Med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen införs styrmedel och olika 

åtgärder för att göra miljön bättre. Det kan exempelvis handla om begränsningar av utsläpp, 

skydd av natur eller ekonomiskt stöd till miljösmarta alternativ. Regelbundna utvärderingar 

ger information om läget för Sveriges miljö och anger vilka åtgärder och prioriteringar som 

krävs för att miljötillståndet ska förbättras. I en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen be-

döms om beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå målen.  

De nationella miljökvalitetsmål som främst berör avfallshanteringen är mål nummer 4. Giftfri 

miljö och nummer 15. God begyggd miljö. 

Nationella miljökvalitetsmål 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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3.3.Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella miljökvali-

tetsmålen och följer upp hur miljöarbetet går.   

Länsstyrelsen kan även formulera egna tilläggsmål som gäller för det egna länet. Tilläggsmå-

len kan exempelvis innebära preciseringar eller egna etappmål för ett nationellt miljökvali-

tetsmål. I Västra Götalands län finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma till-

läggsmål kan återfinnas under flera miljökvalitetsmål).  De tilläggsmål som främst relaterar till 

denna avfallsplan är: 

Begränsad klimatpåverkan 
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

2. Minskade utsläpp av växthusgaser 

3. Ökad andel förnybar energianvändning 

4. Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion 

Giftfri miljö 
 1. Minskning av farliga ämnen 

 3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön 

ska åtgärdas.  

 År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, 

utan föregående behandling av massorna. 

Hav i  balans och levande kust och skärgård 
5. Minskad mängd marint skräp 

3.4. Lokala miljömål och styrande dokument 

 Lokala miljömål 

Uddevalla kommunfullmäktige antog år 2013 sex övergripande miljömål för Uddevalla kom-

mun. Målen visar fullmäktiges vilja att kommunen ska kunna utvecklas och växa utan att den 

gemensamma livsmiljön belastas och syftar även till att minska kommunens ekologiska fotav-

tryck.  

De nu gällande (2017) miljömålen är: 

• Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och 

i dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. 

• Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att under-

lätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikaliean-

vändningen. 

• Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar sam-

hällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kulturresurserna.  

• Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och 

vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 
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• Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förny-

bar energi. 

• Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transpor-

ter. 

 Styrande dokument 

I Uddevalla kommun finns ett antal styrande dokument som på olika sätt antingen påverkar 

eller kan påverkas av kommunens avfallsplan. 

• Översiktsplan (ÖP): ÖP anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fy-

siska miljön i kommunen. Avfallsplanen är en del av ÖP och för att Avfallsplanen ska 

kunna genomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och en-

skilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna 

intressen sker först i andra former. Det finns även fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Följande översiktsplaner är bedömda som aktuella under nuvarande mandatperiod: 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort, Vindbruksplan 2016 och fördjupad 

översiktsplan för Centrala Uddevalla. 

Arbete pågår med att med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan som 

planeras att vinna laga kraft år 2020. I översiktsplanen kommer avfallsplanens över-

gripande strategier att anges samt hur avfallsplanen skall hållas aktuell över tid. 

• Samhällsbyggnadsstrategi: Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi är en 

konkretisering av kommunens översiktsplan (ÖP). Samhällsbyggnadsstrategin lägger 

fokus på utveckling av bostäder och verksamheter men lyfter samtidigt fram att 

samhällsbyggnad berör i hög grad fler politikområden som energi, miljö, kulturmiljö-

vård, naturvård, lokalförsörjning osv. 

I samhällsbyggnadsstrategin beskrivs behovet av att skapa förutsättningar för en 

hållbar samhällsutveckling, bland annat genom förtätning av bebyggelse.  

• Energiplan: Uddevalla kommuns Energiplan är ett strategiskt verktyg för att långsik-

tigt nå ett hållbart energisystem samtidigt som den är en konkret plan för ener-

giplanperioden. Planens åtgärder är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning för 

genomförandet. Åtgärderna kan vara i form av investeringsprojekt, utredningsbehov 

eller nya arbetssätt/riktlinjer som understödjer att utvecklingen går åt rätt håll för 

energisystemet.  

Energiplanen är direkt styrande för kommunens egen verksamhet samt för majori-

tetsägda kommunala bolag i tillämpliga delar och vägledande för kommunala stiftel-

ser. I andra sammanhang beskriver energiplanen en viljeinriktning. 

Det övergripande mål i Energiplanen som främst berör denna avfallsplan är: 

"Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 

alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som annars 

går till spillo".  
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•  Vatten- och avloppstrategi: Strategin innehåller planering för alla medborgares be-

hov av vatten och avlopp som en kommun är skyldig att planera för. Syftet med VA-

planeringen är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- 

och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommu-

nens yt- och grundvatten. VA-planeringen i Uddevalla kommun följer Hav och Vat-

tenmyndighetens vägledning för kommunal VA planering.  

• Strategi för enskilda avlopp: Dokumentet beskriver Uddevalla kommuns strategi för 

hur enskilda avlopp bör behandlas i kommunen mot bakgrund av miljöbalkens regel-

verk, lokala förutsättningar och behov av särskild hänsyn i vissa fall. 
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Bilaga 3. Kommunens styrmedel 
Utöver lagkrav och mål finns även andra sätt att påverka kommunens invånare och aktörer 

mot en mer hållbar avfallshantering.  

 Informativa styrmedel 

• Broschyrer 

• Internet/Sociala medier 

• Mobilapp 

• Skolinformation  

• Rådgivning och arbetsplatsbesök  

• Nationell och lokal TV 

• Informationsslingor i affärer 

• Tillsyn 

 

 Ekonomiska styrmedel 

• Differentierad avfallstaxa 

• Fria besök på ÅVC (10 st/år) 

• Pant på returförpackningar (producentansvar) 

• Skrotningspremier och avgifter för bilar (producentansvar) 

 

 Andra styrmedel 

• Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem som underlättar återvinningen 

• Miljöanpassad offentlig upphandling (återtagande, leasing m.m.) 

• Miljöledningssystem som exempelvis ISO 14001, EMAS eller Miljödiplomering 
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Bilaga 4. Medverkande vid revidering 
 

Arbetet med att revidera Uddevalla kommuns avfallsplan har skett i samråd med ett stort 

antal aktörer som är verksamma i Uddevalla kommun. Aktörerna har samlats i tre olika grup-

per som haft olika uppdrag och funktioner. 

1. Styrgrupp 
Styrgruppens arbete har fokuserats på att kontrollera och godkänna redovisat material kring 

revideringen av avfallsplanen samt att tillföra nya infallsvinklar. 

Styrgruppen har bestått av följande funktioner: 

Avdelningschef Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Driftchef (Västvatten AB) 
Affärsområdeschef Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 

 

2. Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens arbete har fokuserats på att formulera målområden och åtgärder för att nå 

en hållbar avfallshantering. 

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Kommunekolog (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Översiktsplanerare (Strategisk samhällsplanering) 
Projektledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Metodutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen 
Driftingenjör Väst Vatten AB 
Arbetsledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Miljösamordnare (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kock Måltidsservice (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Arbetsledare Gata Park (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kundservice Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 
Enhetschef (Kultur och fritid) 
Förvaltningschef (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Arbetsledare (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Avdelningschef, Stöd och service (Socialtjänsten) 

3.Bollplank 
Bollplanket har fått information kring revideringen av avfallsplanen och haft möjlighet att 

inkomma med synpunkter.  

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Centrumutvecklare 
Transportör (Uddevalla LBC) 
Kommunalt bostadsföretag  (Uddevallahem AB) 
Villaägarföreningen 
Fastighetsägarföreningen 
Räddningstjänsten 
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Bilaga 5. Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Nedan kommenteras de mål och åtgärder som togs fram i avfallsplanen för Uddevalla kom-

mun 2011-2015.   

Som underlag till avgörandet/bedömningen av om målen och åtgärderna uppfyllts har sta-

tistik (exempelvis insamlade avfallsmängder), resultat från kundenkäter och intervjuer med 

nyckelpersoner använts.  

De kundenkäter/-undersökningar som använts är: 

 Kritik på teknik 2016 – Kundenkät som organiseras av SKL (Sveriges kommuner och lands-

ting). Syftet med enkäten är att ge en uppfattning om hur medborgarna uppfattar kommu-

nens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt avfallshämtning och avfallshan-

tering. 

 Enkätundersökning Havskurens återvinningscentral, maj 2015 – Kundenkät som genomför-

des av två praktikanter på uppdrag av Tekniska kontoret, Uddevalla kommun, under fem 

dagar i maj 2015. 100 av 118 tillfrågade besökande svarade. 

Resultatnyckel: 
 

  
 

 
 

 

Målet/åtgärden har klarats! 

Målet/åtgärden klarades inte riktigt, men resultatet är ändå tillräckligt. 

Målet/åtgärden klarades inte. 
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Mål och åtgärder 
Hur har det 

gått? 
Kommentar 

Mål 1 Totala avfallsmängden ska minska 
jämfört med 2008 liksom avfallets 
farlighet 

    

Åtgärd 

1:1 

Plats ska upplåtas på Havskurens 

ÅVC och Aröds ÅVC för ”återbruks-

bodar” där inlämning kan ske av 

användbara saker. Platserna upplå-

tes till ideella organisationer där 

överskottet går till gratis nytta för 

tredje man. 

  Återbruksbodar finns på såväl Aröd 

och Havskuren ÅVC. 

Återbruksbodarna har medfört att 

mer än 2000 ton möbler, husgeråd 

m.m. samlas in per år. 

 Åtgärd 

1:2 

"Samlaren" skall installeras i affärs-

centra 

 

Samlaren, där det finns möjlighet att 

lämna småelektronik, glödlampor 

och batterier, har installerats vid 

bland annat Ica Kvantum, Ica Spara, 

Coop, Willys och City Gross. Den 

första sattes ut under 2012. 

Hittills har 2 927 ton samlades in 

under 2015. 

Åtgärd 

1:3 

Regelbundna informationsinsatser 

till hushållen om hantering av far-

ligt avfall 

 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en mo-

bil-app som lanserades 2015.  

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsanlägg-

ningar, datum för nästa hämtning 

vid fastigheten och en sorterings-

guide på flera språk. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade. 

Mål 2 Insamlingen ska vara estetiskt 
tilltalande och ha god tillgänglighet 
och säkerhet för hushållen samt 
säkerställa en separat hantering av 
farligt avfall. Minst 90 procent av 
hushållen ska vara nöjda med in-
samlingen år 2015 

 
 

 

Åtgärd 

2:1 

En ny ÅVC skall planläggas 
 

Ingen ny ÅVC har anlagts. 

Planer finns fortfarande för att 

bygga minst en ytterligare ÅVC. 
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Målet ligger kvar i nästa avfalls-

plan. 

Åtgärd 

2:2 

Insamling av hushållens farliga 

avfall inklusive elektronikavfall 

skall förutom vid befintliga miljö-

stationer ske med miljöbil från 

fasta platser i kommunen enligt 

turlista. 

 

Farligt avfall-bilen samlade under 

2015 in 790 ton farligt avfall, vilket 

är mindre än förväntat. 

Åtgärd 

2:3 

Påverka FTI via samråd att bygga 

nya estetiskt tilltalande, säkra och 

praktiska återvinningsstationer för 

producentansvarsmaterial och 

annat återvinningsbart material 

 

För att öka insynen och tryggheten 

vid ÅVS har plank ersatts med näts-

taket. 

Samrådsmöte mellan FTI och Sam-

hällsbyggnadsförvaltningen  hålls 

minst 1 ggr/år. Vid samrådsmötena 

görs även besök på stationerna. 

Åtgärd 

2:4 

Städningsrutinerna på Havskurens 

ÅVC ändras så att städning sker 

oftare 

 

Städfrekvensen vid Havskurens 

ÅVC har ökat från cirka 1 

gång/vecka till flera gånger/ vecka. 

Detta har medfört att en bättre 

miljö på centralen.  

Mål 3 Nedskräpningen utomhus på all-
männa platser ska ha minskat med 
50 % jämfört med 2008 

  

Åtgärd 

3:1 

Regelbunden information om 

avfallsfrågor samt anti-

nedskräpningskampanjer i skolor, 

utöver den information som ges 

till alla barn i klass 5 

 

Det har saknats resurser för att 

genomföra denna åtgärd.  
 

Åtgärd 

3:2 

Anlita skolungdom för årlig strand-

städning 

 

Strandstädning har inte genomförts 

av skolungdom, däremot städar de 

runt sina skolor.  

Målet följer inte läroplanen och 

kommer inte att lyftas över i nästa 

avfallsplan i denna formulering. 

Åtgärd 

3:3 

Återkommande städkampanjer 

genomförs i samverkan med orga-

nisationer, skolor, väg- och som-

marstugeföreningar mm. 

 

Kampanjer genomförs en gång per 

år, på våren. 

Såväl deltagarna i kampanjerna 

som kommunens invånare är posi-

tivt inställda. 

Åtgärd 

3:4 

Samarbetsrutin vad gäller städning 

av områden dit allmänheten har 

tillträde tas fram av Tekniska 

nämnden och Miljö och Stads-

 

Samarbetsrutinen har tagits fram 

och efterlevs.  

Invånarnas respons är att det är 



  

 

 

Sida 36 av 76 

 

byggnad  bra med gemensamma och tydliga 

"ingångar" och kontakter. 

Mål 4 Källsorterade avfallsfraktioner skall 
vara så rena som möjligt. Minst 80 
procent av matavfallet från hus-
håll, restauranger, storkök och 
butiker ska tas om hand för bio-
gasproduktion och rötresten ska 
nyttjas som växtnäring på åker-
mark till 100%. Kvaliteten på in-
samlat matavfallet ska vara mycket 
god och andelen rättsorterat skall 
vara minst 90%. 

 

Målet har delvis uppfyllts.  

74% av matavfallet samlades under 

2015 in och skickades till rötning 

(mot målets 80%). 

Enligt mottagaren för rötresten har 

100% används som växtnäring på 

åkermark. 
 

Åtgärd 

4:1 

Nytt insamlingssystem med sepa-

rata kärl för matavfall och bränn-

bart hushållsavfall införs.   

 

Insamlingssystemet med separata 

kärl för matavfall och brännbart 

avfall infördes 2013. 

Sedan införandet har mer matavfall 

sorterats ut och fraktionen har 

varit renare (mer rättsorterad).  

Enligt Kritik på Teknik är de flesta 

tillfrågade nöjda med hur matavfal-

let samlas in. 

Åtgärd 

4:2 

Matavfallet ska behandlas i en 

anläggning som medger att rötres-

ten kan nyttjas som växtnäring på 

åkermark 

 

Insamlat matavfall omhändertas 

vid Heljestorp avfallsanläggning 

varifrån all rötrest används till 

växtnäring. 

Åtgärd 

4:3 

Regelbunden information (ett 

utskick per år) ska gå ut till hushåll 

m.fl. som redovisar resultaten från 

plockanalyser, vad som händer 

med avfallet samt belyser vikten 

av att matavfallet ej blandas med 

annat avfall 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk.  

Mål 5 En plan för hantering av slam och 
återvinning av näringsämnen skall 
finnas framme senast 2015.  

60% av fosforföreningarna i det 
kommunala avloppet ska användas 
som växtnäring varav 50% ska gå 
till åkermark 

 

Det nya slamdirektivet som ska 
styra hur återvinning av närings-
ämnen får ske bereds, men har 
ännu inte beslutats av Miljödepar-
tementet.  

Målen för användning av fosfor till 
växtnäring har därför inte upp-
nåtts. 

Åtgärd 

5:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om att inte hälla farligt 

avfall, färgrester mm i avloppet. 

 

Information sprids bland annat via 

hemsidan,  Öppet hus på renings-

verket och initiativet "VA i fem-



  

 

 

Sida 37 av 76 

 

man" som vänder sig till alla fem-

teklassare. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade, men ändå känner sig 

12% dåligt informerade. Detta kan 

bero på att det inte finns informat-

ion på flera språk. 

Åtgärd 

5:2 

Genomföra regelbundna invente-

ringar av de verksamheter som är 

kopplade till reningsverken 

 

Uppföljning görs av slamavskiljare 

som är kopplade till reningsverket. 

Åtgärd 

5:3 

Utreda konsekvenserna av att 

bränna rötresten/slammet 

 

Provförbränning av rötrest/slam 

kommer att ske under 2017. 

Mål 6 Andelen producentansvarsmaterial 
i den insamlade brännbara fraktion 
i hushållsavfallet ska minska till 
10%.   

  

Åtgärd 

6:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om vikten av att källsortera 

bättre för att öka materialåtervin-

ningen och också minska kostna-

den för avfallshanteringen 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk. 

Åtgärd 

6:2 

Plockanalys genomförs 2 ggr/år 
 

Plockanalys har genomförts 1 

gång/år vilket bedöms vara tillräck-

ligt.  

Mål 7 Kontrollen ska vara god vad gäller 
sorteringen av grovavfall på Havs-
kurens ÅVC   

  

Åtgärd 

7:1 

Bemanningen vid Havskuren ska 

öka  

 

Bemanningen vid Havskurens ÅVC 

har ökat från 4 till 6 personer. 

Enligt enkätundersökningen 2015 

är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bemötandet.  

Det har dock förkommit problem 

med hot och våld mot personalen 

och en åtgärdsplan för att hantera 

det är under framtagande. 

Åtgärd 

7:2 

Bomsystem, med kort för abon-

nenter, införs på Havskurens och 

 

Bomsystemet infördes 2013. 
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Aröds ÅVC  Enligt enkätundersökningen 2015 

är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bom- och betalsystemet. 

Uddevalla Kraft upplever att ned-

skräpningen utanför ÅVC minskat 

och att registreringen av företa-

gens avfall blivit bättre. Invånarna 

kommer oftare med fulla lass istäl-

let för att köra enstaka saker i ta-

get, vilket medför minskade trans-

porter. För arbetsmiljön och säker-

heten är det även positivt att kon-

tanthanteringen försvunnit. 

Åtgärd 

7:3 

Återkommande plockanalyser på 

avfall, både verksamhetsavfall och 

ej källsorterat hushållsavfall som 

tillförs Lillesjöverket samt botten-

aska från Lillesjöverket. 

 

Regelbundna plockanalyser genom-

förs inte, däremot görs stickprov 

bland annat för att minska mäng-

den elektronikavfall. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 8 Minimering av transporter av avfall  

  

Åtgärd 

8:1 

Stationer för mellanlagring av 

externslam ska anordnas genom 

att ställa upp tankbilssläp på en 

eller flera ställen i kommunen.  

 

Istället för tankbilssläp används tre 

gödselbrunnar. Det finns planer att 

utöka med ytterligare en brunn. 

Åtgärd 

8:2 

Genomföra ruttoptimering av 

sopbilar   

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 9 Tömning av fettavskiljare ska fun-
gera väl, med återvinning av energi 
och näring i fettavskiljarslammet. 

  

Åtgärd 

9:1 

Allt slam från tömning av fettav-

skiljare ska behandlas i en röt-

ningsanläggning 

 

Allt slam från tömning av fettavskil-

jare behandlas i rötgasanläggning. 

Åtgärd 

9:2 

Avlämning av använd frityrolja och 

liknande i småbehållare ska vara 

möjlig på kommunens ÅVC. Oljan 

ska återvinnas 

 

Årligen samlas cirka 500 liter olja in 

och skickas till Västsvensk Fettåter-

vinning.  

Avfallslämnarna har varit positivt 

inställda. 

Åtgärd 

9:3 

Miljö och Stadsbyggnad ska i sam-

arbete med VA-avdelningen ta 

fram rutiner för hur fettavskiljare 

 

Fettavskiljare töms cirka 4 ggr/år 

enligt överenskommelse mellan 

Uddevalla Energi och Västvatten. 
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ska tömmas Ansvaret ligger på fastighetsäga-

ren.  

Åtgärd 

9:4 

Ruttplanering av slamtransporter 

genomförs för att förkorta  trans-

porterna 

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 10 Kretsloppsanpassade avloppssy-
stem ska prioriteras  

  

Åtgärd 

10:1 

Ett projekt med kretsloppsanpass-

ning av toalettavfall ska genomfö-

ras och utvärderas i något lämpligt 

område. Möjliga system för urin-

sortering, lagring och spridning på 

åkermark utreds 

 

Projektet har slutförts och hante-

ringen är införlivad som ett av 

kommunens system för hantering 

av hushållsavfall. 

Mål 11 Gamla nedlagda deponier i kom-
munen ska åtgärdas 

  

Åtgärd 

11:1 

Översyn av samtliga kända depo-

nier. Bristfällig täckning åtgärdas i 

samråd med fastighetsägaren 

 

För Bomyrendeponin har en utred-

ning om bland annat påverkan på 

recipient genomförts. Uddevalla 

kommun hjälper vägföreningen att 

rensa vägdiken. 

Vid övriga nedlagda deponier sker 

provtagning för att säkerställa att 

de inte orsakar miljöskada. 

Mål 12 Kommunen ska ha god kännedom 
om avfallsmängder, avfallsslag och 
behandling av avfall från  verksam-
heter i kommunen. 

  

Åtgärd 

12:1 

Enkät till större verksamheter 

varje år för uppföljning av mäng-

der och avfallsslag.  

 

Inga enkäter om avfall har skickats 

till större verksamheter. 

Åtgärd 

12:2 

Regelbundna tillsynsbesök hos 

tillståndspliktiga verksamheter, 

varje anläggning får besök minst 

en gång vartannat år 

 

Tillståndspliktiga verksamheter 

besöks minst en gång/år. Ambit-

ionen är att utöka tillsynen ytterli-

gare. 

Åtgärd 

12:3 

Tillsynsmyndigheten skall vara 

uppdaterad, vara med i plane-

ringsprocessen när det gäller nye-

tableringar, bedöma tillkommande 

avfallsmängd och typ från nya 

verksamheter. 

 

Tillsynsmyndigheten får kännedom 

om nya verksamheter genom vissa 

verksamheters anmälningsplikt, 

bygglov och uppsökande arbete. 

Någon bedömning av tillkom-

mande avfallsmängder görs dock 

inte. 
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Åtgärd 

12:4 

Regelbundna plockanalyser på 

inkommande verksamhetsavfall till 

avfallsanläggningarna genomförs 

för att öka kunskapen om avfallets 

sammansättning. 

 

Regelbundna plockanalyser görs 

inte, däremot registreras inkom-

mande avfall och möjlighet finns 

att kontrollera innehållet. 

Åtgärd 

12:5 

Miljö och Stadsbyggnad ska årligen 

sammanställa statistik över in-

komna avfallsuppgifter 

 

Uppgifter om det avfall som kom-

mer in till Havskuren eller någon av 

de ÅVS som finns i kommunen 

sammanställs i den årliga Miljörap-

porten för Havskurens avfallsan-

läggning. 

Mål 13 Insamlingen av producentansvars-
material fungerar väl med hög 
insamlingsgrad och få klagomål 
från användarna av återvinnings-
stationerna (ÅVS) samt är estetiskt 
tilltalande 

  

Åtgärd 

13:1 

Påverka Förpacknings- och Tid-

ningsinsamlingen (FTI) att anpassa 

behållare och förbättra skyltning-

en på befintliga ÅVS 

 

Dessutom har förbättringar skett 

när det gäller mark, städning, be-

lysning och staket. 

Åtgärd 

13:2 

Påverka FTI att upprätta en åt-

gärdsplan när det gäller nedskräp-

ningen kring ÅVS. 

 

FTI har förbättrade rutiner för att 

städa inom och runt ÅVS erna. 

Tömningsfrekvenserna har också 

ökat. 

Dock är dumpning av grovsopor på 

ÅVS ett ökat problem. 

Åtgärd 

13:3 

Påverka FTI att bygga fler ÅVS i 

centrala Ljungskile 

 

En ny och större ÅVS har etablerats 

på Skafterödsvögen 

Åtgärd 

13:4 

Ha flera projektmöten per år med 

FTI 

  

  



  

 

 

Sida 41 av 76 

 

Bilaga 6. Nulägesbeskrivning 2016 
 

1. Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun ligger i mellersta Bohuslän. I centralorten Uddevalla bor cirka 35 000 

invånare och i näst största orten, Ljungskile, bor cirka 4 000 invånare.  

Huvuddelen av arbetstillfällena inom kommunen finns inom vård och omsorg, handel och 

utbildning. I kommunen finns cirka 5 000 aktiva företag. Tyngdpunkten ligger på handel, 

byggnadsindustri, byggvaruhandel och maritima näringar. Det geografiska läget har gett Ud-

devalla en stark koppling till skeppsbyggande och offshoreindustri, numera är det främst 

design- och ingenjörskunnande som ligger i framkant3. 

I avfallsplanen används uppgifter för befolkningsmängd, avfallsmängd etc. från 2016 som 

jämförelse.  

Befolkning i Uddevalla kommun4 2016 

Antal kommuninnevånare 55 164 

Antal hushåll i en- eller tvåfamiljshus 11 547 

Antal hushåll i flerbostadshus 13 323 

Tabell 1 Befolkningsuppgifter 2016, Uddevalla kommun 

 

2. Insamling av avfall 
Insamling av hushållsavfall görs av Uddevalla Kraft AB på uppdrag av Uddevalla kommun. 

Insamling sker i två stycken enfackskärl (restavfall och matavfall). 

Insamling av verksamhetsavfall till Havskuren sköts av privata aktörer, främst Lastbilscen-

tralen (LBC). 

Insamling av producentansvarsavfall sköts av Uddevalla Kraft AB och privata aktörer på upp-

drag av HA Recycling AB som har avtal med FTI AB. 

3. Avfallsanläggningar 
I Uddevalla kommun finns anläggningar för mottagning av avfall och hantering av visst avfall.  

För mottagande av avfall finns två större bemannade återvinningscentraler; Havskurens 

avfallsanläggning i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile, en miljöstation vid 

OKQ8 samt 20 återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

(FTI). För behandling av avfall finns kraftvärmeverket Lillesjöverket, som nyttjar hushålls- och 

 

3 http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/ 2017-06-20 

4 Andel hushåll efter boendeform och kommun den 31 december 2016, www.scb.se 

http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/
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verksamhetsavfall som bränsle och Hovhultsverket som nyttjar bland annat returträ som 

bränsle.  

Matavfall från kommunen transporteras till upphandlad rötningsanläggning. Avfall till deponi 

transporteras till godkänd aktiv deponi. 

3.1. Havskurens avfallsanläggning 
På Havskurens avfallsanläggning finns en återvinningscentral för hushåll och företag, en sorte-

ringsanläggning, en komposteringsanläggning och en tidigare deponi. Anläggningen är till-

ståndspliktig enligt Miljöbalken och ett nytt tillstånd har sökts. 

Mottagning av avfall och mellanlagring av farligt avfall 

Vid ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, farligt 

avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till återvinningscentralen (ÅVC) på Havs-

kurens avfallsanläggning. Privatpersoner boende i Uddevalla kommun kan lämna avfall vid 

ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhållningstaxan) genom att dra sitt kort. För 

ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter betalar för antalet besök. 

Till avfallsanläggningen kommer även verksamhetsavfall i containrar och lastbilar. Inkom-

mande avfall som inte ska till ÅVC vägs och registreras.  

 Sortering av avfall 

Vid sorteringsplattan sorteras blandat avfall från främst verksamheter.  

 Kompostering 

Kompostering av park- och trädgårdsavfall sker på hårdgjord yta. Fram till hösten 2016 skedde 

komposteringen med inblandning av gödsel. Den färdiga jordprodukten används vid sluttäck-

ning av deponin eller säljs till privatpersoner. 

 Mellanlagring av avfall 

Farligt avfall mellanlagras i en särskild byggnad i väntan på borttransport. Byggnaden är ut-

formad så att eventuellt läckage av flytande farligt avfall samlas upp och inte läcker till omgiv-

ningen. 

Trä mellanlagras under perioder inför flisningskampanjer. 

 Deponering, sluttäckning och lakvattenhantering 

Fram till 1976 deponerades hushållsavfall, byggavfall, industriavfall med mera på Havskuren-

deponin. Deponeringen upphörde helt i december 2008 och sluttäckning av deponin pågår 

och planeras vara klar vid utgången av 2018. 

Lakvattnet från deponin avleds till en lakvattendamm, Rundtjärn, där det luftas och sedimen-

tation kan ske. Vid in- och utloppen finns flödesmätare som registrerar flödet kontinuerligt. 

Vattnet från Rundtjärn släpps till en anlagd våtmark för ytterligare rening av vattnet. Utloppet 

från våtmarken sker till Vännerbergsbäcken. Avrinnande ytvatten från ÅVC-ytan leds till diken. 
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3.2. Aröds återvinningscentral 
Aröds återvinningscentral är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 

Mottagning av avfall  

Vid Aröds ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, 

farligt avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till Aröds ÅVC. Privatpersoner boende i 

Uddevalla kommun kan lämna avfall vid ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhåll-

ningstaxan) genom att dra sitt kort. För ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter beta-

lar för antalet besök. 

 Hantering av avfall 

Det grovavfall, trä, brännbart avfall och parkavfall som kommer in till Aröds ÅVC transporteras 

till Havskurens avfallsanläggning för sortering och transport till fortsatt omhändertagande.  

Övrigt avfall, exempelvis förpackningsavfall och farligt avfall hämtas av anlitad transportör. 

3.3. Lillesjöverket 
Kraftvärmeverket Lillesjöverket i Uddevalla togs i drift under hösten 2008. I Lillesjöverket 

eldas hushålls- och verksamhetsavfall för produktion av fjärrvärme och el.  

Tillståndsbeslutet från 2013 medger att Lillesjöverket tar emot upp till 130 000 ton brännbart 

hushålls- och industriavfall per år.  

Vid en förbränning på 90 000-100 000 ton avfall per år uppgår fjärrvärmeproduktionen till 250 

000 MWh vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för ungefär 10 000 villor.  

Elproduktionen på Lillesjöverket kan ge upp till 67 000 MWh per år. Maximalt producerad 

effekt är 10 MW. En normal villafamilj förbrukar 5-6 MWh el till hushållet vilket innebär att 

Lillesjöverket levererar el till cirka 12 000 villor.  

Slaggen som blir kvar efter förbränningen, cirka 18 600 ton per år, används för närvarande 

som konstruktionsmassor på Havskurendeponin efter att ha siktats och mellanlagrats. Avskiljd 

flygaska är klassad som farligt avfall och transporteras till Langöya i Norge för behandling 

användning som utfyllnadmassor i ett kalkstensbrott. Mängden uppgår till cirka 3 027 ton per 

år. 

3.4. Hovhultsverket 
Vid Hovhultsverket används bland annat returträ och biobränslen som bränsle för att produ-

cera fjärrvärme. Gällande tillståndsbeslut är från 2007. 

3.5. Avloppsreningsverk 
I Uddevalla kommun finns tre avloppsreningsverk och två mindre reningsanläggningar: 
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• Skansverket reningsverk, dimensionerat för 70 000 pe5. 
• Fagerhult reningsverk, dimensionerat för 400 pe. 
• Kyrkbyn reningsverk, dimensionerat för 200 pe. 
• Forshälla markbäddsanläggning, dimensionerat för 150 pe. 
• Skredsvik rotzonsanläggning, dimensionerat för 200 pe. 
 

Vid kommunens största reningsverk, Skansverket, renas cirka 7 000 000 m³ avloppsvatten 

varje år. Reningen sker mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det som avskiljs är skräp, sand, 

näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material. Skansverket tar även emot slam 

från enskilda avlopp. 

3.6. Andra anläggningar för avfallshantering 
Utöver de anläggningar för hantering av avfall som drivs av Uddevalla kommun finns privata 

anläggningar, exempelvis för skrot- och bildefragmentering. 

4. Avfallsmängder 
Avfallsplanen ska omfatta såväl det avfall som kommunen har ansvar och rådighet över, det 

vill säga hushållsavfallet, som det avfall som ligger utanför kommunens monopol, det vill säga 

verksamhetsavfallet.   

Sammanställningen av avfallsmängder utgår från avfallshierarkin. 

4.1. Hushållsavfall 
Definitionen av hushållsavfall finns i Miljöbalkens 15 kapitel:  

3 § Med hushållsavfall avses i detta kapitel avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Naturvårdsver-

ket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett 

ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anlägg-

ning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurang-

avfall och toalettavfall."6 

För insamling av hushållsavfall gäller ett kommunalt monopol vilket innebär att endast kom-

munen, eller en aktör som får uppdraget från kommunen, får samla in avfallet. 

 

5 pe = Personekvivalenter 

6 Vägledning till definitionen av hushållsavfall, Naturvårdsverket, 2008-01-16 
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Hantering av hushållsavfall 

 Minimera uppkomsten av avfall 
Återbruk förekommer bland annat inom Socialtjänstens verksamhetsområde Stöd och ser-

vice. Det är framförallt arbetsuppgifter för brukare med beslut om daglig verksamhet enligt 

LSS och målet är att brukare ska utvecklas, vara delaktiga och känna tillfredsställelse i att 

utföra uppgifterna. Exempel på sådan återbruksverksamhet är: 

• Omhändertagande av begagnade kläder från insamlingsstationer. De begagnade klä-

derna tvättas och sorteras. En del av kläderna säljs i verksamhetens butik Da Capo 

och en del hyrs ut som maskeradkläder. 

• ”Startpaket” för nyblivna mödrar. Det är ett paket med ett par begagnade barnklä-

der, en filt (som stickas i verksamheten) och några tygblöjor (som sys i verksamhet-

en) de bildar ett paket som sedan via Emaus Björkå levereras till länder i Afrika där 

behovet av dessa paket är stort. 

• Tillverkning av väskor, kuddar, förkläden mm av begagnade kläder och tyger. Produk-

terna säljs i verksamhetens butik Textilhörnan. 

• Omhändertagande av kablar så att olika metaller kan återvinnas och säljas. 

• Återanvändning av verksamheternas möbler vid andra verksamheter.  

Återanvända avfall 
Vid kommunens återvinningscentraler, Havskuren och Aröd, finns containrar där avfallsläm-

narna kan lämna "hela och rena" saker till frivilligorganisationer. Cirka 2000 ton avfall till åter-

användning samlas in varje år.  

I anslutning till flertalet ÅVS finns insamlingsboxar för kläder. Antalet har ökat genom samar-

bete och avtal mellan kommunen och organisationer som samlar in kläder. 

 Återvinna avfall 
Producentansvar 

För insamling och transport av förpackningsmaterial och tidningar ansvarar FTI (Förpacknings- 

och tidningsinsamlingen AB). Insamling sker vid de 20 återvinningsstationer (ÅVS) som finns i 

kommunen.  

Annat avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis bildäck och elavfall, kan lämnas 

vid återvinningscentralerna Huskuren och Aröd.  
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* Uppgift om mängd/person hämtad från FTI.se. Beräkning av total mängd är baserad på 55 164 invånare (Uddevalla 
kommuns statistik). 
** Uppgift hämtad från el-kretsen.se. Beräkning av mängd per person är baserad på 55 083 invånare. 
*** Uppgift baserad på det totala antalet utfärdade skrotningsintyg under 2015 (188 810 st) och Sveriges befolkning 
vid utgången av 2015 (9 851 017 personer).  
 

Kompostering 

Hemkompostering sker i cirka 895 hushåll i en- och tvåfamiljshus. Eftersom avfallet inte sam-

las in finns ingen uppgift om hur stor mängd matavfall som hanteras i hemkompost. 

Det finns inga matavfallskvarnar installerade i hushåll som är anslutna till det kommunala 

avloppsnätet. 

Trädgårdsavfall som tas emot vid ÅVC komposteras på Havskuren ÅVC. Årligen kommer cirka 

3000 ton trädgårdsavfall in. 

 

Näringsämnen från enskilda avlopp 

Ett hushållsavlopp innehåller mycket näring och 90 % av näringen finns i toalettvattnet. I Ud-

devalla tas näringen om hand genom spridning av toalettvattnet på åkermark. Toalettvattnet 

hämtas från slutna toalettankar och transporteras till närmaste hygieniseringsanläggning. 

Hygieniseringen innebär att toalettvattnet lagras i några månader och behandlas under tiden 

med urea som bryter ner bakterierna som finns i toalettvattnet. Produkten blir en ren kon-

centrerad växtnäring som sedan sprids på åkermark av lantbrukaren. Därmed ingår toalett-

vattnet i ett kretslopp.  

Detta kretsloppsystem startades som projekt 2013 och är idag inarbetad i de ordinarie upp-

dragen i kommunen. En utveckling av systemet är att hanteringen från hämtning av toalett-

vattnet till spridning av toalettvattnet kommer att certifieras samt ett LOVA projekt som ser 

över möjligheterna att hygienisera toalettvattnet effektivare. 

 

 

Insamlat avfall för återvinning i Uddevalla kom-
mun (2016) 

ton totalt kg/person 

Glasförpackningar* 1 108 21,4 

Pappersförpackningar* 1 329 24,1 

Plastförpackningar* 574 10,4 

Metallförpackningar* 1 54 2,8 

Tidningar/returpapper* 1 649 29,9 

Batterier** 17 0,35 

Elutrustning (exkl. batterier)** 658 11,9 

Däck - - 

Uttjänta bilar*** 
188 810 st år 2015 i 

Sverige 
0,02 st 2015 

 Tabell 2. Insamlat avfall till återvinning i Uddevalla kommun 2016. 
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 Energiåtervinning 
Under 2016 samlades 10 830 ton hushållsavfall (matavvfall och brännbart avfall) in från kärl. 

Rötning av matavfall 

Matavfall transporteras till upphandlad rötningsanläggning för utvinning av biogas. Under 

2016 rötades 4200 ton matavfall från Uddevalla kommun vid Heljestorp. Efter att möjligheten 

att skicka matavfallet till Heljestorp upphört transporteras det istället till Linköping. Genom-

förda analyser av nyttan av att röta avfallet i förhållande till den negativa påverkan av att 

transportera avfallet till Linköping visar att miljönyttan är större än den negativa påverkan 

från transporterna. 

Hushåll 

Hushållens matavfall sorteras och läggs i avsett kärl för matavfall. Under 2016 samlades 4 122 

ton matavfall in från hushåll i Uddevalla kommun. 

Plockanalyser av matavfallspåsar har genomförts i flerbostadshus och villor i tätbebyggda 

områden under 2015 och 2017. 

I tabell 3 redovisas resultaten från plockanalyserna i flerfamiljshus. De procentuella andelarna 

rätt sorterat och fel sorterat matavfall är desamma under 2017 som 2015, däremot har 

mängderna i det närmaste fördubblats. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat 

något från 2015 till 2017. Bland det felsorterade avfallet, det vill säga avfall som inte hör 

hemma i matavfallspåsen, syns den största skillnaden i fraktionen "Övrigt brännbart" som 

bland annat innehåller blöjor och kläder. Denna fraktion har i stort sett halverats mellan 2015 

och 2017. 

 

Plockanalys matavfall: 
Flerfamiljshus 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 81,6 0,68 81,6 1,21 

- Oundvikligt 56 0,47 58,8 0,87 

- Onödigt (matsvinn) 18 0,15 20,2 0,3 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4 0,03 2,5 0,04 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 3,6 0,03 - - 

Fel sorterat 18,4 0,15 18,4 0,27 

- Papper och kartong 1,6 0,02 2,6 0,04 

- Plast 1,8 0,01 3,1 0,04 

- Metall 0,3 0,0 0,4 0,01 

- Glas 0,2 0,0 0,7 0,03 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 4,2 0,03 4,3 0,06 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,0 2,6 0,04 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,01 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 9,5 0,08 4,8 0,07 

Tabell 3. Plockanalys av matavfallspåsar från flerbostadshus 2015 och 2017. 
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I tabell 4 redovisas resultaten från plockanalyserna i villor i tätbebyggda områden. De procen-

tuella andelarna rätt sorterat och fel sorterat matavfall och mängderna är i stort desamma 

under 2017 som 2015. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat något från 2015 till 

2017. Fördelningen mellan de olika felsorterade fraktionerna är i stort densamma mellan 

2015 och 2017. 

 

En jämförelse mellan resultaten av plockanalyserna från flerfamiljshus och villor i tätort visar 

att andelen rättsorterat matavfall är större i villorna än i flerfamiljshusen. Den totala mäng-

den avfall i matavfallspåsen är större i villorna, även om mängden från flerfamiljshusen har 

ökat sedan 2015. 

 

Restauranger och storkök 

Restauranger, skolkök, storkök och liknande har separat hämtning av matavfall.  

Plockanalyser på matavfall från skolmatsalar genomfördes 2015 och från äldreboenden 2017. 

Analyserna visar att andelen onödigt matavfall (matsvinn) är stor, se tabell 5. Observera att 

antalet kilo per person är per dag för skolan och per vecka för äldreboendet. 

Plockanalys matavfall:  
Villor i tätort 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 93,2 3,35 94,6 3,47 

- Oundvikligt 69,3 2,5 74,2 2,72 

- Onödigt (matsvinn) 11,5 0,41 16,8 0,62 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

7,9 0,28 3,5 0,13 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,5 0,16 - - 

Fel sorterat 6,8 0,25 5,4 0,20 

- Papper och kartong 0,8 0,03 1,0 0,03 

- Plast 1,7 0,06 1,2 0,05 

- Metall 0,0 0,00 0,1 0,01 

- Glas 0,0 0,00 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 2,2 0,08 1,1 0,04 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,01 0,2 0,01 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,00 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,00 0,05 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 1,7 0,06 1,6 0,06 

 Tabell 4. Resultat från plockanalyser av matavfall från villor i tätort 2015 och 2017. 
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Förbränning av hushållsavfall 

Brännbart avfall går till Lillesjö kraftvärmeverk i Uddevalla. 

Hushållens brännbara avfall sorteras i påsar som läggs i avsett kärl. Under 2016 samlades 6 

709 ton brännbart kärlavfall från hushåll in. 

I tabell 6 redovisas resultatet från en plockanalys av den brännbara påsen från villor i tätort 

2017. 

Plockanalys brännbart avfall:  
Villor i tätort 2017 

2017 

Vikt% Kg/hushåll och vecka 

Bioavfall 26,9 0,52 

Papper och kartong 16,3 0,32 

Plast 17,5 0,34 

Metall 1,3 0,03 

Glas 1,8 0,03 

Inert material (porslin, kattsand) 3,3 0,06 

Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,03 0,001 

El och elektronik 0,55 0,01 

Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 32,4 0,63 

 

Brännbart grovavfall kan dels lämnas av hushållen vid ÅVC och dels hämtas av kommunen 

från flerfamiljshus vid särskilda insamlingsrundor. 

Plockanalys matavfall, skolor 2015 och 
äldreboende 2017 

Skolor 2015 Äldreboende 2017 

Vikt% 
kg/elev och 

dag 
Vikt% 

kg/boende 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 99,3 0,11 97,8 2,18 

- Oundvikligt 15,2 0,02 47,5 1,06 

- Onödigt (matsvinn) 75,3 0,08 50 1,05 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4,6 0,0 3,3 0,07 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,2 0,0 - - 

Fel sorterat 0,7 0,0 2,2 0,05 

- Papper och kartong 0,1 0,0 0,3 0,01 

- Plast 0,5 0,0 1,0 0,02 

- Metall 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Glas 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 0,1 0,0 0,8 0,05 

Tabell 5. Plockanalys av matavfall från skolkök och äldreoende 2017. 

Tabell 6. Plockanalys av brännbart avfall från villor i tätort 2017. 
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Slam – rötning och förbränning 

Slam från kommunala avloppsreningsverk 

Uddevalla kommun har tre avloppsreningsverk; Skansverket, Fagerhult och Kyrkbyn. Slammet 

från Fagerhult och Kyrkbyn hämtas med slamsugare och töms i Skansverket. 

Vid Skansverket rötas och centrifugeras slammet. Större delen av den rötgas som bildas (630 

269 Nm3 under 2016) används till uppvärmning av reningsverket och leverans till fjärrvärme-

nätet. Det rötslam som blir kvar efter centrifugeringen har transporterats till Havskurens av-

fallsanläggning för att användas vid sluttäckning av deponin till utgången av 2017.  

Rens från Skansverket tvättas, rivs och pressas och transporterades till Lillesjöverket för för-

bränning.  

Sand från Skansverkets reningsverk tvättas och avvattnas och används därefter på Havsku-

rendeponin som sluttäckningsmassor.  

 

Avfall från reningsverk 
Slam 2016 

(ton) 
Rens 2016 

(ton) 
Sand 2016 

(ton) 

Reningsverk:    

- Skansverket 4 044 52,5 15 

- Fagerhult 0 1 0 

- Kyrkbyn 0 0,1 0 

- Hässleröd 42 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Skredsvik 110 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Bokenäs 
Mängden slam, rens och sand mäts ej. Mängderna är mycket små. 

- Bassholmen 

Totalt 4044 53,6 15 

Användning:    

- Sluttäckning deponi 4 044 0 15 

- Förbränning  0 52,5 0 

- Växtnäring på åkermark  0 0 0 
Tabell 7. Slam, rens och sand från kommunala avloppsreningsverk i Uddevalla kommun under 2016. 

Externslam 

Slam ifrån hushåll, det vill säga avloppsslam från trekammarbrunnar och slutna tankar kallas 

externslam och lämnas vid avloppsreningsverket Skansverket. Även slam från mindre av-

loppsreningsverk och pumpstationer töms vid Skansverkets avloppsreningsverk och behand-

las med övrigt avloppsslam. Externslam från slutna tankar lämnas även till lokala mottag-

ningsanläggningar för hygienisering och återföring till återmark.  

Externslam Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 21 863 
varav  
- Slam från hushåll 20 071 

- Slam från mindre AVR och pumpstationer 1 792 

Behandlingsmetod:  
- Rening i avloppsreningsverk 21 863 

Tabell 8. Insamlat externslam i Uddevalla kommun under 2016. 
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Slam från fettavskiljare 

Slam från fettavskiljare har tidigare blandats med övrigt slam och behandlats i Skansverket. Efter att 

reningsverkets process ändrats är denna hantering inte längre möjlig och fettet transporteras istället till 

Trollhättan. 

 Deponering 
Latrin 

Mängden latrinavfall som samlas in i kommunen visas i Tabell 9. Latrinet som samlas in i en-

gångskärl deponeras för närvarande med dispens på Heljestorps avfallsanläggning. 

Latrin Mängd 2008 (ton) Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 30 5 
Behandlingsmetod:   
Deponering 30 5 

Tabell 9. Mängden insamlat latrinavfall samt behandlingsmetod (Källa: Avfall web Uddevalla) 

Målsättningen är att hanteringen av latrin ska upphöra. Latrinhämtning är en besvärlig hante-

ring utifrån arbetsmiljö, hygien och behandling. På sikt är det önskvärt att lokal hantering sker 

i enskilda avloppslösningar eller genom anslutning till kommunalt avloppsnät.  

Utsorterad deponifraktion 

Utsorterad deponifraktion transporteras till godkänd aktiv deponi.  

 

4.2. Verksamhetsavfall 

 Allmänt 

Verksamhetsavfall är sådant avfall som inte är hushållsavfall, det vill säga sådant som inte 

uppkommer från hushåll eller därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Natur-

vårdsverket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett än-

damål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. 

Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 

toalettavfall."  

Det kommunala monopol som gäller för hushållsavfall gäller inte för verksamhetsavfall, vilket 

innebär att privata aktörer kan samla in och hantera avfallet. Det innebär även att kommunen 

inte ansvarar för eller har rådighet över verksamhetsavfallet. Den kommunala avfallsplanen 

ska dock innehålla översiktliga uppgifter om verksamhetsavfallet. 

 

 Verksamheter i Uddevalla kommun 

De verksamheter som finns i Uddevalla kommun speglas i fördelningen av arbetstillfällen. I 

figur 1 nedan framgår att den största andelen arbetstillfällen finns inom vård och omsorg, följt 



  

 

 

Sida 52 av 76 

 

av handel och utbildning. I förhållande till Sverige i stort är andelen arbetstillfällen inom till-

verkning och utvinning relativt låg.  

 

Figur 1. Fördelning av arbetsttillfällen i Uddevalla kommun och Sverige 2014. Källa: SCB 

 

I figur 2 redovisas nationella avfallsmängder fördelat på bransch. Den i särklass mest 

avfallsintensiva branschen, utvinning av material, finns dock inte med i sammanställningen. 

Byggverksamhet är, förutom gruvindustrin, den bransch som ger störst mängd avfall. Vård 

och omsorg och handel ingår i branschen Tjänsteproducenter.  

 

Figur 2. Avfallsmängder i Sverige 2014 fördelat på bransch. Källa: Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket. 
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Inom branschen tjänsteproducenter, där vård och omsorg och handel ingår, är en stor andel 

hushållavfall, det vill säga inte verksamhetsavfall, se figur 3. Detta hushållsavfall från 

tänsteproducenter kan bland annat bestå av avfall från personalmatsalar eller annat avfall 

från boende/brukare. 

 

Figur 3. Avfall från tjänsteproducenter fördelat på avfallstyp. Källa: Avfall Sverige 2014, Naturvårdsverket. 

 

Baserat på fördelningen av arbetstillfällen och de nationella avfallsmängderna från respektive 

bransch kan bedömningen göras att den största andelen verksamhetsavfall i Uddevalla 

kommun kommer från byggbranschen.  

 

 Minimera uppkomsten av avfall 

Det finns ingen samlad bild över vilka åtgärder som vidtas för att minska uppkomsten av verk-

samhetsavfall i Uddevalla kommun.  

Möjligheterna att minimera avfallet är stor i bland annat byggbranschen. Exempel på avfalls-

minimerande åtgärder i byggbranschen är måttbeställda byggvaror, använda hållbara materi-

al med lång livstid som minskar behovet av underhåll och rivningsmetoder som inte förstör 

materialen utan möjliggör återanvändning. 

 Återanvända avfall 

Hur mycket av verksamhetsavfallet som återanvänds i Uddevalla kommun är oklart.  

På nationell nivå användes 4 180 000 ton bygg- och rivningsavfall i form av jordmassor, be-

tong, sten m.m. till konstruktion under 20147. Detta utgör cirka 44% av den totala mängden 

bygg- och rivningsavfall i landet. Sannolikt ser andelen liknande ut för Uddevalla kommun. 

 

7 Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket rapport 6727, juni 2016 
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Återvinna avfall 

Avfall till materialåtervinning sorteras i varierande grad ut vid verksamheter. Verksamheterna 

väljer själva entreprenör för att hämta exempelvis förpackningsavfall och annat avfall till 

materialåtervinning. 

En del av verksamheternas avfall till återvinning mellanlandar på Havskurens avfallsanlägg-

ning. Exempelvis passerar cirka 1 500 ton metallskrot Havskuren per år men det saknas upp-

gifter om den totala mängden verksamhetsavfall till återvinning. 

Energiåtervinning 

Brännbart verksamhetsavfall krossas och förbränns. Verksamheterna väljer själva entreprenör 

för hämtning och mottagning/förbränning. Årligen passerar cirka 6 000 ton brännbart verk-

samhetsavfall Havskurens avfallsanläggning men det saknas uppgifter om total mängd bränn-

bart verksamhetsavfall.  

Deponering och kvittblivning 

Den mängd verksamhetsavfall som deponeras är marginell. 
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Bilaga 7.  Nedlagda deponier 
 

Inom Uddevalla kommun finns fem större nedlagda deponier som avslutades under 1960-1970-

talen, se Figur . 

 

 

 

Figur 1. Nedlagda deponier i Uddevalla kommun; 1, Herrestad Åker, 2 Kolsby, 3 Högstale, 4  Skälebacken, 5 Bo-
myren  

1. Undersökningar och klassning 
Geohydrologiska undersökningar har genomförts på samtliga fem större nedlagda deponier.  

Under 2005 genomfördes en så kallad MIFO8- klassning, fas 1, vid de fem större nedlagda 

deponierna i Uddevalla kommun. Samtliga deponier bedömdes tillhöra riskklass 3 (1 högst risk 

och 4 lägst risk), vilket innebär att deponierna utgör en måttlig risk för en skyddsvärd recipi-

ent (yt- och grundvatten).  Uppgifter kring de nedlagda deponierna har sammanställts i tabell 

1.  
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Deponi Typ av avfall 
Avslutad 

år 
Recipient för 

lakvatten 
Geohydrologisk 
undersökning 

MIFO-
klass 

Herrestad-

Åker 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

 

1967 

 

Dike som mynnar i 

Kärrån 

 

År 2004 

 

3 

 

Kolsby 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1971 

 

Skredsviksån 

 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms kunna 

ske periodvis, men effek-

terna bedöms vara ringa. 

 

.. 

.. 

3 

 

Högstale 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1970 – tal 

 

Böksbäcken 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms vara 

ringa. 

3 

 

Skälebacken 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Rotviksbäcken 

 

 

År 2004 – Påverkan 

bedöms vara ringa, kan 

dock påverkas av stora 

grundvattenuttag. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Bomyren 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Dike som mynnar i 

Sparreviken 

År 2000 

 

3 

Tabell 1. Sammanställning av uppgifter om nedlagda deponier i Uddevalla kommun 

2. Ytterligare åtgärder 
Vid två av deponierna har åtgärder och/eller undnersökningar genomförts efter den geohyd-

rologiska utredningen och MIFO-klassningen. Vid övriga har inga ytterligare åtgär-

der/undersökningar genomförts. 

2.1. Bomyrendeponin 
Efter den geohydrologiska undersökningen vid Bomyrendeponin år 2000 kompletterades 

deponins täckning, provtagning av privata brunnar i närheten av recipienten genomfördes 

och provtagningen av ytvatten fortsatte under två år. Ingen påverkan konstaterades.  

År 2009 återupptogs provtagningen av ytvattnet (lakvattnet) strax nedströms deponin. Under 

de följande åren påvisades förhöjda värden av kväve och järn samt en ökande trend av syre-

förbrukande ämnen och vissa metaller. Det konstaterades även att utfällningen av järnhaltigt 

slam var kraftig vilket innebar att rödbrunt slam ansamlades längs dikeskanter och i kulvertar. 

Beslut fattades om att utreda möjliga åtgärder för att minimera utläckaget av lakvatten. 

I oktober 2014 presenterades en rapport med bland annat en riskbedömning av "nuvarande 

påverkan" (2013) och  förslag till åtgärder för att minska utläckaget av lakvatten. Lakvattnet 

 

8 Metodik för inventering och riskklassning av förorenade områden (MIFO) 



  

 

 

Sida 57 av 76 

 

bedömdes kunna ha en negativ inverkan på vattenlevande organismer i recipienten om tren-

den med ökande halter fortsatte. Utläckaget bedömdes inte medföra någon hälsorisk för 

människor utan problemet bedömdes främst vara av estetisk natur. 

De åtgärdsförslag som presenterades var att: 

• Anlägga en lakvattendamm där lakvattnet syresätts och stannar upp vilket innebär 
att järnutfällningar kan sedimentera innan det når recipienten.  

• Lägga om lakvattendikena till dräner så att utfällningen inte blir synlig. Regelbunden 
spolning av dränerna är  sannolikt nödvändig.  

• Komplettera deponins skyddstäckning vilket minskar infiltrationen och därmed 
lakvattenbildningen. 

2.2.Herrestad åker  
Vid deponin vid Herrestads åker har provtagning av lakvatten och recipient skett. Provtag-

ningen har dock upphört. 
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Bilaga 8.  Framtidsprognos 
 

Avfallsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering i Uddevalla 

kommun. Mål och åtgärder i avfallsplanen behöver därför anpassas och ta höjd för planerade 

och till viss del oplanerade förändringar i framtiden. 

1. Befolkningsprognos 

1.1. Prognos 
Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos från 20169 kommer befolkningen i kommunen 

att öka med cirka 7 000 personer, från 54 180 år 2015 till drygt 61 000 år 2025. Detta motsva-

rar en ökning på cirka 13 %. Under prognosperioden förväntas kommunen i genomsnitt öka 

sin befolkning med knappt 700 personer/år. 

Andelen barn och unga (0-19 år) samt äldre (65 år och äldre) förväntas öka i större omfattning 

än andelen invånare åldern 20-64 år.  

De kommande fem åren förväntas den största befolkningsökningen ske i Uddevalla tätort, 

Ljungskile och Ammenäs. Ökningen beror till största delen på en förväntad stor inflyttning till 

följd av bostadsbyggande och invandring.  

 

1.2. Bedömd påverkan på avfallshanteringen 
En befolkningsökning på cirka 7000 personer under en 10-årsperiod kommer att medföra att 

mer avfall behöver samlas in och omhändertas, om inte arbetet med att förebygga uppkomst 

av avfall får genomslagskraft.  

Den förändrade demografiska fördelningen mot fler unga och gamla medför ändrade möjlig-

heter och utmaningar. En ökande grupp unga innebär att utbildningsinsatser och projekt i 

förskolor och skolor kan få stor genomslagskraft i attityd- och beteendefrågor. En ökande 

grupp äldre medför ökade krav på tillgänglighet till insamlingsplatser och hushållsnära lös-

ningar. 

2. Planerade utbyggnader i kommunen som kan på-
verka avfallshanteringen 

Uddevalla är en tillväxtkommun och i takt med att bygg-och anläggningsprojekten ökar kan 

det finnas anledning att undersöka lämpliga platser och områden för deponering och mellan-

lagring av renare jordmassor. 

Förutom tillgång till deponi behöver också användning av tekniker för annan hantering än 

schaktning följt av deponering öka i enlighet med det regionala tilläggsmålet för en Giftfri 

 

9 Befolkningsprognos Uddevalla 2016, Uddevalla kommun 
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miljö. Exempel på sådan teknik kan vara behandling av förorenade massor på plats i stället för 

borttransport. 

2.1. Förtätad bebyggelse 
Enligt gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) ligger fokus inom planeringen för utbyggnad 

av bostads- och verksamhetsområden på att förtäta redan exploaterade områden. Ur avfalls-

hanteringsperspektiv innebär detta att befintlig infrastruktur kan utnyttjas, men att det finns 

en risk för att denna infrastruktur kan överbelastas. Exempelvis kan antalet eller tillgänglig-

heten till ÅVC och ÅVS behöva öka och rutter för insamling av hushållsavfall behöva förtätas 

eller planeras om. 

I ett flertal projekt, särskilt i Uddevallas stadsmiljö, påträffas förorenad mark. Med hänsyn till 

det regionala tilläggsmålet för Giftfri miljö som anger att användningen av  annan teknik än 

schaktning följt av deponering ska öka vid arbeten i förorenade områden, är det av stor vikt 

att planering för hantering av jordmassor finns med i ett tidigt skede när bygg-och anlägg-

ningsarbeten planeras. 

2.2. Bebyggelse i kustnära områden 
I gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) beskrivs behovet av fungerande system för vatten 

och avlopp vid byggande av nya bostäder eller omvandling av fritidshus i kustnära områden. 

Även avfallshanteringen kan behöva anpassas, exempelvis genom planering av insamlingsrut-

ter och eventuellt inköp av andra fordon om bärigheten på vägar och andra tillgänglighetsfrå-

gor medför att befintlig fordonsflotta är otillräcklig. 

2.3. Nya anläggningar 
Ett nytt badhus, förskolor, skolor och äldreboende planeras i Uddevalla kommun. Vid plane-

ring, projektering, uppförande och drift bör avfalls- och resursfrågorna hanteras på sådant 

sätt att återanvändning och återvinning blir en självklar del. 

3. Insamlingssystem och avfallsanläggningar 

3.1. Insamlingssystem 
Prov med insamling av hushållsavfall och förpackningar i direkt anslutning till fastigheten, så 

kallad fastighetsnära insamling (FNI), planeras att genomföras i Uddevalla kommun. Områden 

väljs utifrån dagens tillgänglighet till återvinningsstation. FNI medför ökad service för kom-

munmedborgarna, ett minskat behov av privata transporter till ÅVS, ökad sorteringsgrad av 

förpackningar och kan även innebära en ökad möjlighet för äldre och personer med vissa 

funktionsnedsättningar att bo kvar hemma. 

Det finns flera metoder  och system för FNI, exempelvis flerfackssytem. Återvinningsavfallet 

sorteras i olika fack och töms med särskilda fordon. Om försöket faller väl ut är detta en reell 

möjlighet även i andra områden för att öka sorteringsgraden och tillgängligheten. Inför beslut 

om ett övergripande system för FNI behöver kostnader och ansvar ses över i samråd med FTI 

AB som representerar producentansvaren för förpackningar och tidningar.  
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3.2. Avfallsanläggningar 

 Återvinningscentral 

En ny återvinningscentral behöver anläggas i västra delen av kommunen för att öka tillgäng-

ligheten för boende i området och minska transportbehovet. Återvinningscentralen ska enligt 

plan fungera som befintliga ÅVC vid Havskuren och Ljungskile, det vill säga med genomkörs-

ramp och bomkort. Vid projekteringen bör möjligheten att anlägga ett centrum för återbruk 

finnas med. Möjligheten att skapa ett system där återvinningscentralen kan besökas när den 

är obemannad ska undersökas.  

 Återvinningsstationer 

För att anlägga återvinningsstation krävs bygglov samt att en plats hittas som accepteras av 

såväl närboende som kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Det gör att det kan vara svårt att 

hitta nya platser för återvinningsstationer.  

Som alternativ till återvinningsstationer kan fastighetsnära insamling eller nedgrävda avfalls-

behållare användas. Detta system medför en mindre störning för närboende än en ÅVS med 

behållare ovan mark. Särskilda fordon och bygglov krävs dock.  
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Bilaga 9. Miljöbedömning 

1.Bakgrund 
Ett förslag till reviderad avfallsplan för Uddevalla kommun har tagits fram för perioden 2018-

2022. Kommunfullmäktige planeras anta den nya planen under 2018. Den tidigare gällande 

avfallsplanen antogs 2011.  

Enligt Miljöbalken ska en miljöbedömning av en kommunal plan göras om genomförandet av 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsprocessen ingår upprät-

tandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fungerar som underlag för beslutsfat-

tare. MKB: n ska beskriva sådant som är rimligt utifrån aktuell kunskap, avfallsplanens detalje-

ringsgrad och allmänhetens intresse. 

Uddevalla kommuns förslag till reviderad avfallsplan bedöms medföra betydande miljöpåver-

kan vid ett genomförande och därför ska en MKB upprättas. Bedömningen baseras bland 

annat på att planens mål bidrar till möjligheten att uppnå en rad av de nationella miljökvali-

tetsmål som berör avfallsområdet.  

1.1.Syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att kunna integrera miljöaspekter i avfallsplanen och att 

relevanta miljöaspekter beaktas i planarbetet. Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska bland annat garantera att de som beslutar 

om planen har kännedom om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

kan antas medföra. 

 

2.Uddevalla kommuns avfallsplan för 2018-2024 

2.1.Avfallsplanens syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. 

2.2.Avfallsplanens innehåll 
I Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2) 
framgår vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Uddevalla kommuns avfallsplan 
är uppbyggd enligt kraven i föreskriften. Huvuddokumentet innehåller kortfattad 
information medan mer djupgående information finns i bilagor.  
 
Förslaget till avfallsplan innehåller sju målområden:  

1.Minska matsvinnet 

2.Öka återbruket  
3.Förebygga och hantera nedskräpning 
4.Minska avfallets farlighet 
5.Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 
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6.Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp  
7.Minska påverkan från deponerat avfal 

 
Samtliga mål och utförligare information om avfallsplanens innehåll finns i utkastet 
till avfallsplan för Uddevalla kommun 2018-2024.  
 

3.Alternativ 
Vid upprättandet av en MKB ska alternativ till planens utformning tas upp. 

3.1.Nollalternativ 
Nollalternativet avser den situation som uppstår om den föreslagna planen inte genomförs. 

Då skulle den i dagsläget gällande avfallsplanen från 2011 kvarstå. Enligt Avfallsförordningen 

(SFS 2011:927) ska den kommunala avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov 

uppdateras. Den nya lagstiftningen innebär att nollalternativet skulle medföra att kommunen 

inte följer lagstiftningen.  

Nollalternativet innebär att insamlingssystemens kapacitet och utformning behålls på dagens 

nivåer. Med en ökande befolkning innebär det att det blir allt svårare att för renhållningen att 

säkerställa en hygienisk och hållbar insamling av hushållsavfallet. Risken för skadedjur och 

dåligt lukt ökar. Nollalternativet innebär även att resurshushållningen inom avfallshantering-

en inte förbättras. Den kan till och med komma att försämras om FTI inte hinner tömma kärl 

vid ÅVS i tillräckligt stor omfattning, vilket kan leda till minskat engagemang hos kommunens 

invånare när man upplever att ÅVS inte sköts tillräckligt bra. 

Dagens insamlingssystem, logistik och förutsättningar är inte tillräckliga för att täcka framti-

dens utmaningar inom avfallsområdet. 

3.2.Andra alternativ 
Planens inriktning och mål har arbetats fram genom diskussioner med många olika berörda 

parter och ligger inom ramen för vad kommunen anser vara rimligt att genomföra under pla-

nens giltighetstid. 

4.Bedömningsgrunder 
Genomförandet av miljöbedömningen underlättas av tydliga avgränsningar och bedömnings-

kriterier. 

4.1.Underlag 
För att kunna bedöma avfallsplanens miljöpåverkan och vilka miljöaspekter som är betydande 

har följande underlag använts: 

•Nationell och internationell lagstiftning 

•Den nationella avfallsplanen för perioden år 2012-2017 med tillhörande avfalls-

förebyggande program 

•Nationella miljökvalitetsmål (relevanta mål) 
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•Globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 (relevanta mål) 

•Regionala miljömål 

•Lokala miljömål och andra lokala styrande dokument  

•Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning av planer och program 

I avfallsplanen redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbarhets- och miljömål respek-

tive målområde är kopplat till. 

4.2.Avgränsningar  

Betydande miljöaspekter 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som anses vara bety-
dande vid avfallsplanens genomförande. 
 

De mest betydande miljöaspekterna för avfallshanteringen bedöms vara: 

•Påverkan på människors hälsa (fysiskt och psykiskt) 

•Resurshushållning 

•Påverkan på luft och klimat 

•Förorening av mark och vatten 

•Energianvändning 

Vad gäller nybyggnation av återvinningscentral hanteras miljöpåverkan endast kortfattat i 

denna MKB. Miljöbedömningar genomförs istället som en del av byggprocesserna i ett senare 

skede. 

Geografisk och tidsmässig avgränsning  

Miljöbedömningen avgränsas i första hand till miljöpåverkan i Uddevalla kommun. När det 

gäller gränsöverskridande transporter av exempelvis råvaror och material tas dock även den 

påverkan med. Den tidsmässiga avgränsningen är 4 år, från 2018 och fram till 2022 då planens 

ska aktualitetsgranskas. 

5.Miljöpåverkan  
De miljökonsekvenser som den föreslagna avfallsplanens genomförande bedöms ge beskrivs 

för respektive målområde. Se Avfallsplanen för vidare formulering av delmål och åtgärder för 

respektive målområde. 

För respektive målområde anges även koppling eller beröringspunkter till de globala hållbar-

hetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen, den nationella avfallsplanen och lokala mål. 

5.1.Metodik 
Bedömningen av målområdenas miljöpåverkan har gjorts kvalitativt eftersom förutsättning-

arna och kunskapsunderlaget för en kvantitativ bedömning i många fall är bristfällig. Flera av 

målen och åtgärderna är utredande eller syftar till att skapa förutsättningar och är därmed 

inte direkt mätbara med siffror. 
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Målområde 1: Minska matsvinnet 
Ambitionen att minska matsvinnet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.3), 

det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den nationella avfallsplanens mål 

"Matavfallet ska minska". 

Minska matsvinnet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska matsvinnet kan ge en positiv 

känsla av att göra en god gärning, men det 

bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Om den mat som köps utnyttjas bättre bör 

mängden mat som köps minska. Det medför 

en förbättrad resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kade utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och 

NOx. 

Påverkan på mark och vatten + Ett minskat matsvinn medför minskat behov 

av nyproduktion av mat vilket kan bidra till 

att minska behovet av exempelvis gödsel och 

bekämpningsmedel. Detta medför minskad 

förorening av mark och vatten. 

Energianvändning + / - Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kad användning av drivmedel som bensin och 

diesel. 

Minskat matsvinn skulle även kunna innebära 

att mängden utsorterat matavfall till exem-

pelvis framställning av biogas minskar. Detta 

skulle i sin tur medföra en minskad tillgång 

till biogas som alternativt drivmedel. 
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Målområde 2: Öka återbruket 
Ambitionen att öka återbruket återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.5, 12.7 

och 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", flertalet 

mål i  den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka återbruket 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka återbruket kan användningen av 

helt nya produkter minska. Det kan bidra till en 

minskad exponering av kemikalier som ofta finns 

i nya produkter. 

Resurshushållning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta främjar en god 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket kan ge minskade utsläpp till luft av exem-

pelvis CO₂, partiklar, NOx och diverse rökgaser. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion vilket kan ge minskade 

utsläpp till mark och vatten av diverse kemikalier 

som färger, lösningsmedel och mikroplast. 

Energianvändning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket i sin tur medför minskad energianvänd-

ning. 

 



  

 

 

Sida 66 av 76 

 

Målområde 3: Förebygga och hantera nedskräpning 
Ambitionen att förebygga och hantera nedskräpning återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.3 och 14.1), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den 

nationella avfallsplanens mål "Nedskräpningen ska minska i städer, naturområden och längs 

kuster". 

Förebygga och hantera nedskräpning 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Minskad nedskräpning kan bidra till en upple-

velse av en tryggare stadsmiljö och en bättre 

naturupplevelse. 

Resurshushållning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning förbättras resurshushållning-

en. 

Påverkan på luft och klimat  Ingen direkt påverkan. 

Påverkan på mark och vatten + En minskad nedskräpning av hav och andra vat-

tenmiljöer medför minskade problem med ex-

empelvis plast i haven och mikroplaster.  

Minskad nedskräpning av medför även minskad 

risk för att farliga ämnen läcker ut och förorenar 

mark och vatten.  

Energianvändning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning minskar behovet av fossila 

bränslen till uppvärmning eller materialfram-

ställning. 
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Målområde 4: Minska avfallets farlighet 
Ambitionen att minska avfallets farlighet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.4 och 12.8), det nationella miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö", två mål i  den nationella av-

fallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska avfallets farlighet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka utsorteringsgraden av farligt 

avfall så att det farliga avfallet hanteras på rätt 

sätt minskar risken för att människor kommer i 

kontakt med det farliga avfallet.  

Resurshushållning + Genom att minska förekomsten av farligt avfall i 

exempelvis matavfall och brännbart avfall kan 

resursutnyttjandet för dessa avfall öka. Möjlig-

heten att använda askor och slaggprodukter som 

bildas vid förbränning till något annat än täck-

ning av deponier eller fyllning av kalkbrott ökar.  

Påverkan på luft och klimat + Om det brännbara avfallet innehåller mindre 

farligt avfall minskar risken för att farliga ämnen 

når luften via rökgaserna. 

Påverkan på mark och vatten + Om förekomsten av farligt avfall i mat- och 

brännbart avfall minskar, minskar även risken för 

att farliga ämnen läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning  Ingen direkt påverkan. 
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Målområde 5: Förenkla medborgarnas möjlighet till 
sortering och insamling av avfall 
Ambitionen att förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall åter-

finns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.4, 12.5 och 12.8), de nationella miljökvali-

tetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", fyra mål i  den nationella avfallsplanen och 

tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att skapa förutsättningar för att sortera och 

samla in avfall kan ge en positiv känsla av att 

göra en god gärning, men det bedöms inte 

påverka människors hälsa.  

Resurshushållning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och den mängd avfall som kommer till rätt 

hantering. Detta medför ökad material- och 

energiåtervinning vilket medför bättre re-

surshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska utsläp-

pen av exempelvis CO₂ till luft. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. Det medför minskade 

utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och NOx 

till luft. 

Påverkan på mark och vatten + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling kan minska medborgarnas benägen-

het att skräpa ned vilket kan minska sprid-

ningen av exempelvis plast till haven. 

Även förbättrade förhållanden på ÅVC mins-

kar risken för felsortering och överfulla kärl 

vilket i sin tur kan leda till minskad nedskräp-

ning. 

Energianvändning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska an-
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vändningen av energi. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. 

 

Målområde 6: Skapa kretslopp för slam 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att skapa ett kretslopp för slam återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö", "Ingen övergödning" och "God be-

byggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Skapa kretslopp för slam 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att slammet från toaletten nyttiggörs kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Detta under förutsättning att slammet är hygi-

eniserat när det sprids.  

Resurshushållning + Om källsorterat toalettvatten kan användas för 

gödning av jordbruksmark kan behovet av 

konstgödsel minska. Det samma gäller för slam 

från reningsverk. 

Påverkan på luft och klimat + Slam från toaletter/reningsverk är en närpro-

ducerad produkt till skillnad från många typer 

av konstgödsel. Om närproducerat slam kan 

ersätta konstgödsel minskar transportbehovet 

och därmed utsläppen till luft. Dessutom mins-

kar utsläppen till luft i samband med framställ-

ning. 

Utsläpp till luft uppkommer när toalettvattnet 

transporteras till och från slambrunnarna. 

Eftersom detta vatten i annat fall skulle ha 

körts till reningsverk bedöms skillnaden dock 

vara liten. 

Påverkan på mark och vatten + Läckage av näringsämnen från konstgödsel kan 

leda till övergödning av hav, sjöar och vatten-

drag. Även näringsämnen från toalettvat-

ten/slam från reningsverk kan läcka till mark 
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och vatten. Läckagets storlek bedöms dock inte 

öka om toalettvatten/ reningsverksslam an-

vänds. 

Om hygienisering och annan hantering av toa-

lettvattnet/reningsverksslammet inte är fullgod 

kan exempelvis bakterier och parasiter spridas. 

Detta undviks genom kontrollerad hantering 

och god kunskap.  

Energianvändning +(/-) Kortare transporter i förhållande till långväga 

leverans av konstgödsel minskar behovet av 

fordonsbränsle.  

Energibehovet för att hygienisera, hantera 

transportera och sprida toalettvatten/ renings-

verksslam bedöms vara motsvarande dagens 

hantering (möjligen något större). 

 

Målområde 7: Minska kommunens beroende av fos-
sila bränslen 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 7.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Begränsad klimatpåverkan" och "God 

bebyggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska kommunens beroende av fossila bränslen 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska beroendet av fossila bränslen kan ge 

en positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa (utö-

ver indirekt påverkan från miljöaspekterna ne-

dan). 

Resurshushållning + Minskad användning av fossila bränslen medför 

förbättrad resurshushållning eftersom fossila 

bränslen är en ändlig resurs. 

Påverkan på luft och klimat + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp av fossil CO₂ vilket ger minskad 

påverkan på klimatet. 
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Påverkan på mark och vatten + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp till vatten på den plats de fos-

sila bränslena utvinns.Att minska förekomsten av 

petroleumprodukter medför även minskad risk 

för läckage/spill till mark och vatten vid förva-

ring, tankning och användning. 

Energianvändning + Genom ruttoptimering kan bränsleförbrukningen 

minska.  

 

Målområde 8: Öka nyttan av biologiskt avfall 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att öka nyttan av biologiskt avfall återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen 

(mål 12.2), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", ett av målen i den nation-

ella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka nyttan av biologiskt avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att öka nyttan av sitt biologiska avfall kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Att få ut mer nytta av matavfallet, exempelvis 

genom rötning eller kompostering, medför en 

bättre resurshushållning än om matavfallet an-

vänds till energiutvinning. 

Påverkan på luft och klimat +/(-) Om mer matavfall samlas in och rötas skapas 

mer biogas som kan ersätta fossila bränslen och 

därmed minska den negativa påverkan på klima-

tet.  

Bytet till papperspåse förväntas inte påverka 

utsläppen av fossil CO₂ från transporter på ett 

negativt sätt. 

Påverkan på mark och vatten  Ingen direkt påverkan. 

Energianvändning (-) Att använda papperspåse istället för plastpåse 

för insamling av matavfall kan medföra en viss 

ökning i bränsleförbrukning. 

 



  

 

 

Sida 72 av 76 

 

Målområde 9: Minska påverkan från deponerat av-
fall (Har efter utställningen blivit målområde 7) 
Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", 

ett av målen i den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska påverkan från deponerat avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut och att människor kommer i kontakt 

med dessa ämnen. En nedlagd deponi som 

hanterats på rätt sätt kan även användas till 

exempelvis friluftsändamål. 

Resurshushållning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan behovet 

av "jungfruligt" konstruktionsmaterial (exem-

pelvis grus) minska. Detta medför förbättrad 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat (+) Om någon av de nedlagda deponierna läcker 

metangas kan eventuella åtgärder för att 

minska läckaget minska den negativa påverkan 

på klimatet. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan energibe-

hovet för att framställa "jungfruligt" konstrukt-

ionsmaterial minska. 

 

6.Sammanfattande bedömning 
De målområden och tillhörande åtgärder som föreslås i den reviderade avfallsplanen för Ud-

devalla kommun bedöms främst ge positiva effekter på miljön. Vissa är väldigt tydliga, exem-

pelvis att minskad nedskräpning leder till minskade problem med plast i haven, medan andra 

är mer diffusa.  

Flera av avfallsplanens åtgärder syftar till att öka kunskapen och medvetenheten hos kommu-

nens medborgare och verksamheter. Förutom att möjliggöra för en hållbar avfallshantering 

kan en ökad kunskap och medvetenhet få ringar på vattnet så att ett miljöbättre beteende 

skapas även i andra situationer och frågor. 
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Bilaga 10. Nyckeltal för måluppföljning 
 

1. Anvisning 
Nyckeltal kan användas som indikatorer för att följa utvecklingen av mål i avfallsplan och 

indikera behov av nya eller omprioriterade åtgärder under planperioden. Nyckeltalen följs 

upp årligen via Avfall web och plockanalyser.  

Nyckeltalen bör sammanställas som ett ”styrkort” för avfallsplanen med nationell statistik och 

utveckling som grund.  

2. Nyckeltal 

Målområde 1 – Minska matsvinnet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Matsvinn i förskolor, skolor och socialtjänstens verksamheter, 

g/portion 

Delmål 1:1 Plockanalys 

Mängd matavfall i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Mängd matavfall i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Nöjdhet information om källsortering hushåll (andel nöjda i %) Delmål 1:3 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 2 – Öka återbruket 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 2:2 Avfall web 

Hjälporganisationer 

Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så 

att någon annan kan få användning för dem, andel ganska 

eller mycket sannolikt  

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller 

mycket sannolikt 

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera av-

fallsmängder, andel ganska eller mycket  

Delmål 2:2 Avfall web 
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Målområde 3 – Förebygga och hantera nedskräpning 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 3:1-

3:3 

 

 

Målområde 4 – Minska avfallets farlighet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall villa, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall lägenhet, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Nöjdhet information om farligt avfall, andel som anger ganska 

eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet tillgänglighet inlämningsställe farligt avfall, andel som 

anger ganska eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av farligt avfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av elavfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 5 – Förenkla medborgarnas möjlighet till sor-

tering och insamling av farligt avfall 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall villa, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall lägenhet, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Nöjdhet enkelhet lämna förpackningar och tidningar, ganska 

eller mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 

Nöjdhet besök återvinningsstation, ganska eller mycket Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 
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Nöjdhet tillgänglighet till återvinningsstation, ganska eller 

mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet besök ÅVC, ganska eller mycket Delmål 5:3 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 5:5 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 5:6 Avfall web  

Hjälporganisationer 

Mängd textilier i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

Mängd textilier i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

 

Målområde 6 – Avfallets nyttigheter ska återvinnas och 

ingå i ett kretslopp 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i dagsläget.  

Eventuellt kan nöjdhet slamtjänster från kundundersökning Svensk 

slamhantering användas även om frågor inte direkt kopplar till 

delmål.  

Delmål 6:1 

– 6:2 

Svensk slam-

hantering 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att växtnäring tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Energianvändning insamling mat- och restavfall, kwh/ton Delmål 6:4 Avfall web 

Andel miljövänliga drivmedel – insamling mat- och restavfall, % Delmål 6:5 Avfall web 

Mängd insamlat matavfall, kg/person Delmål 6:6 Avfall web 

Lillesjö 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 6:6 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 
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Målområde 7 – Minska miljöpåverkan från deponier 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 7:1 

– 7:3 

Uddevalla 

kommuns 

utredningar 

 



5:2 Anlägg en ny återvinningscentral.

5:2 Ökad tillgänglighet för invånare att lämna 
material för återvinning och återbruk.

Planera för och anlägga ytterligare en 
ÅVC där kostnader ingår.
Västra delen av Uddevalla kommun.

Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil 
återvinningscentral)

Samhällsbyggnads
nämnden
/ Uddevalla
Energi AB

Skapa samarbete med relevanta aktörer
kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.

Samverkan med markägare och aktörer 
kring uppställning av Popup-retur

Uddevalla
Energi AB

Målområde 5

Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall
Delmål

Avfallsplan 2018-2024

Antagen i Kommunfullmäktige 12 september 2018



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00420 

  

 

Handläggare 

Miljösamordnare Pia Svensson 
Telefon 0522-69 73 67 
pia.svensson@uddevalla.se 

 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
 
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5 Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.   
 
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 
invånare att lämna material för återvinning och återbruk.  
 
Åtgärden Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun föreslås att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal 
mark inte finns att nyttja för en återvinningscentral, att investeringen av en 
återvinningscentral får en hög kostnad och att det blir mer tung trafik i området vid 
återvinningscentralen och istället ersättas med åtgärden Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil återvinningscentral).  
 
Popup-retur kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk och har en lägre 
kostnad per tillfälle.  
 
Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Målområde 5 avfallsplan daterad 2022-09-20 
Uddevalla kommuns avfallsplan 2018-2024 daterad 2022-09-20 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00420 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
 
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”, samt 
 
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.” 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Pia Svensson 
Förvaltningschef Miljösamordnare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr SBN 2022/00420 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
  
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5 Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.   
  
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 
invånare att lämna material för återvinning och återbruk.  
  
Åtgärden Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun föreslås att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal 
mark inte finns att nyttja för en återvinningscentral, att investeringen av en 
återvinningscentral får en hög kostnad och att det blir mer tung trafik i området vid 
återvinningscentralen och istället ersättas med åtgärden Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil återvinningscentral).  
  
Popup-retur kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk och har en lägre 
kostnad per tillfälle.  
  
Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Målområde 5 avfallsplan daterad 2022-09-20 
Uddevalla kommuns avfallsplan 2018-2024 daterad 2022-09-20 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Anna-Lena Heydar (S) och Krister Olsson 
(C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 
Marie Lundström (V): Ansluter till majoritetens yrkande om bifall till förslaget i 
handlingarna 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Göran Åhren (KD): Återremiss för att utreda billigare alternativ och annan lokalisering 
John Alexandersson (SD): Återremiss för att utreda kostnader 
 
Kent Andreasson (UP): Återremiss för att utreda kostnader av en mindre anläggning 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och finner nämnden bifalla 
detsamma. 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
  
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”, samt 
  
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.” 
  

Reservation 

Göran Åhren (KD), John Alexandersson (SD) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig 
till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-21 till  
Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-15 Dnr KS 2022/00411 

  

 

Handläggare 

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

 

Renhållnings och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2023 höja taxan 
för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för slamtömning 
med 3,5 %. 
 
Behovet av höjning beror på kostnadsökningar inom flera områden, bland annat 
personalkostnader, drivmedel, behandlingsavgifter, utsläppsrätter, 
avfallsförbränningsskatt, service vid återvinningscentraler.  
 
Avfallskostnaden för slam styrs av Västvattens behandlingsavgift med ökat krav på 
återvinning och återbruk, samt ökat krav på statistik. Därför har Uddevalla Energi 
aviserat att ytterligare ett förslag till höjning av taxan för slamtömning kan tillställas 
kommunfullmäktige under 2023 beroende på om Västvattens behandlingsavgift höjs. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-15 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 341 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM från Uddevalla Energi AB om renhållnings- och slamtaxa 2023 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för att samla in, hantera och behandla hushållens avfall höjs med 3,5% 
 
att taxan för slamtömning höjs med 3.5%, 
 
att de nya taxorna gäller från och med 2023-01-01 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-15 Dnr KS 2022/00411 

  

 

 

 

 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
Uddevalla Energi AB 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00419 

  

 

Handläggare 

Miljösamordnare Pia Svensson 
Telefon 0522-69 73 67 
pia.svensson@uddevalla.se 

 

Renhållnings- och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 
och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi vill till 2023 höja taxan för 
att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för  
slamtömning med 3,5 %.   
 
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:  

• personalkostnader 
• drivmedelspris 
• behandlingsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
• utsläppsrätter och fortsatt höjning av avfallsförbränningsskatten 
• upphävandet av producentansvar för returpapper  
• service vid återvinningscentraler 
• avfallskostnaden för slam som styrs av Västvattens behandlingsavgift ökat 

krav på återvinning och återbruk ökat krav på statistik 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM Renhållningstaxa 2023 inkommen 2022-09-12 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att taxan för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall höjs med 3,5 % 
 
att taxan för slamtömning höjs med 3,5 % och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 
 
att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 
 
Maria Jacobsson Pia Svensson 
Förvaltningschef Miljösamordnare 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00419 

  

 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr SBN 2022/00419 

Renhållnings- och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
  
Uddevalla Energi har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 
och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi vill till 2023 höja taxan för 
att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för  
slamtömning med 3,5 %.   
  
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:  

 personalkostnader 
 drivmedelspris 
 behandlingsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
 utsläppsrätter och fortsatt höjning av avfallsförbränningsskatten 
 upphävandet av producentansvar för returpapper  
 service vid återvinningscentraler 
 avfallskostnaden för slam som styrs av Västvattens behandlingsavgift ökat krav 

på återvinning och återbruk ökat krav på statistik 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM Renhållningstaxa 2023 inkommen 2022-09-12 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister 
Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
  
att taxan för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall höjs med 3,5 % 
  
att taxan för slamtömning höjs med 3,5 % och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 
  
att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-20 till  
Kommunfullmäktige 
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Versioner 
 

Version Datum Kommentar Författare 
1 2022-05-31 Första utgåva JG 
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Allmänt Affärsområde Renhållning 
Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall, där Uddevalla Kommun har det yttersta 
ansvaret. UEAB strävar efter en effektiv renhållningsverksamhet till rimliga priser. 
Hållbarhetsarbetet uppfattas som viktigt där naturliga inslag är rötning av matavfall 
till biogas, återvinning av t.ex. plast, papper, metallfraktioner mm samt 
energiåtervinning av brännbara fraktioner.  
 

Avfall är ett bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. Energiåtervinning ur avfall 
motsvarar värmebehovet i drygt 1 445 000 lägenheter (källa: Avfall Sverige). För det 
avfall som ej idag kan återvinnas eller återbrukas, är energiåtervinning idag den bästa 
lösningen. 

 
Över tid ska resultatet för den verksamhet som omhändertar kommunalt avfall vara 
kring noll även om enskilda år såväl kan ge upphov till vinst respektive förlust. 
Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt med samhällets 
kostnadsökningar. Kostnader för att samla in avfallet påverkas bland annat i stort av 
personalkostnader, transportkostnader och kostnader för behandling av avfall. 
Dessutom ska renhållningstaxan täcka kostnaden för service vid 
återvinningscentraler, som mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall. 
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Återvinning och återbruk, en viktig del i omställningen till ett 

cirkulärt samhälle 
För att övergången till ett mer cirkulärt samhälle ska lyckas och vi ska ha möjlighet att 
nå våra klimatmål, behöver återvinning och andra cirkulära lösningar öka. För att 
styra mot det sker lagförändringar och ökade krav på oss som hanterar avfall, men 
även på konsumenter och producenter. Det vi ser är att det ställs ökade krav på 
sortering och återvinning, men även förebyggande arbete. Vi tror att produkter 
kommer designas för längre livslängd och återvinning, samt att det kommer bli en 
högre efterfrågan på återvunnet material i produkter. Även om vi blir bättre och 
bättre i våra tekniker att återvinna material, så är det producenterna av 
förpackningar eller produkter som avgör vilka material som sätts på marknaden och 
som slutligen hamnar hos oss som avfallshanterare. Ett ökat krav/ambition för 
källsortering innebär att vi behöver ytterligare utveckla oss för att möta behovet. Det 
kommer krävas en högre servicegrad från vår sida, så att hushållen enkelt kan lämna 
sitt utsorterade avfall för återvinning eller återbruk. Återbruk är även en del som vi 
tror kommer behöva utvecklas för att bidra till att minska avfallsmängder. Vi ser idag 
ökade krav på statistik och rapportering framför allt gällande ”Farligt avfall”, vilket 
innebär en ökad administration för vår verksamhet. 
 
Det finns en stor osäkerhetsfaktor framför oss i hur regeringen avser besluta kring 
producentansvar och insamling av förpackningar, där ett nytt system förväntas 
beslutas under juni 2022. Att det nya systemet kommer påverka vår verksamhet är 
troligt, men vi kan idag inte säga på vilket sätt och vad det kommer innebära 
ekonomiskt. 
 
 I omställningen står vi även inför ett skifte till fossilfria drivmedel där            
fordonstillverkarna riktar in sig på elektrifierade fordon eller drivmedel som bio-eller 
vätgas.  

Omvärld och kostnadsökningar 
  
Drivmedel: 
Vi har under slutet av 2021 och början av 2022 sett stora kostnadsökningar när det 
gäller HVO som drivmedel, vilket vi använder idag till våra fordon och maskiner. 
Ökning av kostnaden är idag ca 40%. Det föreligger en osäkerhet kring utvecklingen 
framåt. Kostnaden för drivmedel har stor påverkan på vår verksamhet. 
Drivmedelskostnader påverkar även våra underleverantörer där vi beställer tjänster 
eller varor. Såsom krossning eller bortforsling av material. 
 
Råvaror: 
Då priset på skrot har stigit uppåt och nästan fördubblats senaste året påverkar det vår 
verksamhet positivt för det material vi säljer. Skrotersättningen påverkas av omvärlden 
och världsmarknaden och det finns även här en osäkerhet i hur priset kommer 
utvecklas. I samband med detta ökar också inköpspriser på flak och containers till 
verksamheten. 
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Inköp av papperspåsar och avfallskärl, även här ser vi en ökning i kostnader för 
material. 

 

Avfallsförbränningsskatt 
Nuvarande regering har infört en avfallsförbränningsskatt om 75 kr/ton och stigande 

upp till 125 kr/ton år 2022. Kostnaden inför 2023 är inte ännu fastställd. 

Kostnaden för denna skatt har överförts helt till avfallsleverantörerna och därmed de 

som lämnar avfall.  

 

Strävan i samhället är att minska avfallsmängderna. Det är därför fullt möjligt att nya 

skatter i denna riktning kan komma att påverka bolaget 

Utsläppsrätter 
EU-ETS köps för att hantera den mängd fossil koldioxid som kraftverket emitterar 
med ursprung i avfallets plastfraktioner. Enligt naturvårdsverkets schablon ska 
ca 39% av energiinnehållet rendera i utsläppsrätter. Dessa hanteras på en europeisk 
marknad. Den politiska viljan är att genom kostnaden för utsläppsrätter fasa ut 
fossila bränslen.  
 
Prisbilden är i stigande och styrs av både politisk påverkan och marknadskrafter. 
Prisnivån är därför mycket svår att förutsäga. Vi utgår i denna PM på en prisbild om 
1000 kr/ton även om 2000 kr/ton inte är orimligt i en nära framtid 
 
Hushållen i Uddevalla levererar via renhållningen årligen ca 10 000 ton restavfall till 
energiåtervinning. Kostnaden för utsläppsrätterna ska i linje med lagstiftarnas 
intentioner skapa incitament för att minska avfallet och fossila bränslen, kostnaden 
bör därför belasta avfallsavlämnaren. Därmed förläggs kostnaden för 
utsläppsrätterna och avfallsförbränningsskatt till renhållningstaxan. 
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Taxejämförelse 
Kunderna är nöjda med Renhållningen. Den senaste NKI:n visar på 75,36% nöjdhet och 
en tiondeplats i Sverige av 80 jämförda bolag.  
 
Undersökningen tilldelar därför Uddevalla Energi totalbetyget “mycket väl godkänd”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En jämförelse med Nils Holgersson undersökningen där kostnader för ett 
flerfamiljshus beskrivs beroende på vilken kommun som huset är beläget i. Tabellen 
visar att renhållningstaxan i Uddevalla (2021) ligger bland de lägsta i närområdet. 
Uddevalla ligger på plats 90 av 290 kommuner i rapporten baserat på 
kostnad/lägenhet. 
  

 
  

Kommun Kr/lägenhet/månad (2021) 

Uddevalla (Rank 90) 116 

Trollhättan (Rank 52) 102 

Varberg (Rank 156) 133 

Halmstad (Rank 271) 188 

Stenungssund (Rank 224) 157 

Vänersborg (Rank 95) 118 
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Motiv till prishöjning 
 
Det föreligger osäkerhet kring utveckling av kostnader för HVO och skrotersättning 
samt kostnader för utsläppsrätter.  

Utsläppsrätter som troligt innebär en ökning av kostnader för restavfall om ca 
100kr/ton. Om drivmedelskostnader och ersättning för skrot fortsätter i samma nivå 
som idag, så innebär det ett möjligt behov att justera taxan med 3,5% för 
insamlingen av hushållens avfall och 3,5 % för insamling av slam. 

 
Insamling av kommunalt avfall styrs av flera kostnadsdrivare såsom: Drivmedelspris, 
personalkostnader, flisningskostnader av returträ, behandlingsavgifter för såväl 
brännbart avfall som rötbar fraktion(matavfall), farligt avfall och nu även insamling av 
returpapper. Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller 
t.ex. fordonskostnader, personalkostnader. Avfallskostnaden för slam styrs av 
Västvattens behandlingsavgift 

 
Detta PM indikerar därför en prishöjning av renhållningstaxan 2022 enligt följande: 
 

• Renhållningstaxan för hushållens avfall höjs med 3,5% vilket innebär en ökad 
intäkt med ca 1,7 Mkr 

• Renhållningstaxan för slam höjs med 3,5%. Därtill justeras taxan ytterligare för att 
möta en eventuell förändring av Västvattens behandlingsavgift. 

 
Exempel: En villa med abonnemang 140L kärl helårshämtning kostar idag 1941 kr/år, en 
ökning med 3,5% innebär en höjning med 5,70 kr/månad. Justeras med nya taxan 

 
 

Vi ser en positiv ekonomisk utveckling de senaste åren, bland annat på grund av 
arbete med förbättringar och gynnsamma upphandlingar. Vi arbetar kontinuerligt 
med att finna bästa avsättning på material för återvinning. Därtill har det varit en god 
prisutveckling och efterfrågan på bland annat återvunnet skrot. Vi kommer fortsätta 
arbeta med förbättringar och effektivisera vårt arbete, för att hålla kostnader och 
våra taxor så låga som möjligt. 
 
Det föreligger dock osäkerhetsfaktorer just kring drivmedelskostnader, 
skrotersättning, materialkostnader och volymer av materialflöden för hushållens 
avfall. Det är också troligt att priset på utsläppsrätter, helt i linje med 
klimatambitionerna, fortsätter styras för stigande prisbild.  Sammantaget innebär det 
att denna PM aviserar om en tänkbar justering av renhållningstaxan med 3,5% 
avseende 2023. En sådan justering gällande 2023 är såklart föremål för nya beslut i 
styrelser och KF. 

 
 

 



Protokollsutdrag  styrelsemöte

Uddevalla  Energi  AB

2022-11-16

SammanträdesprotokolI  2022-09-08

Plats  och  tid:

Lillesjö  styrelserum,  k1.15.00  - 17.30

Beslutande

Arina-Lena  Heydar,  ordförande

Sture  Svennberg

Anders  Fröjdö,  ersättare  för  Jarrno  Uusita)o  t o m j202219

Jarmo Uusitalo fr o m F1202220
Matt!'iijs  Klomp

Rickard  Bergström,  ei-sättare  för  Mattias  Forseng

Rolf  Jonsson

Ingvar  Lindsta

Marie  Pettersson

Carina  Åström

Suppleanter

Anders  Fröjdö

Lenriart  Björk

Övriga

Björn  Wolgast

Maria  Olsson

Lena  Olsson,  sekreterare

rrånvarande

Niklas  Moe

Mattias  Forseng

Kenth  Jotransson

Underskrifter

Lena  Olsson

Sekreterare

UDDEVALLl

FNFRr,

Justei"as  2022-09-16

nö-Lena  Hö1dar

Ordförande

Carina  Åström

Justerare

Utdragsbestyrkande



Protokollsutdrag  styrelsemöte

Uddevalla  Energi  AB
UDDEV  ALl

FNFR(

2022-11-16

Beslutsärenden

j202220

Renhållningstaxa  2023

VD informerade  om  förslag  till  taxeförändringar  för  renhållningen  2023.

Styrelsen  har  erhållit  ett  PM med  detaljerad  information.

Motiv  till  prishöjning

Det  föreligger  osäkerhet  kring  utveckling  av kostnader  för  HVO  och  skrot-

ersättning  samt  kostnader  för  utsläppsrätter.

Utsläppsrätter  som  troligt  innebär  en ökning  av kostnader  för  restavfall  om

ca 100kr/ton,  Om drivmedelskostnader  och ersättning  för skrot  fortsätter  i
samma  nivå som  idag,  så innebär  det  ett  möjligt  behov  att  justera  taxan  med

3,5'/o  för  insamlingen  av hushållens  avfall  och  3,5  o/o för  insamling  av slam.

Insamling  av kommunalt  avfall  styrs  av flera  kostnadsdrivare  såsom:

Drivmedelspris,  personalkostnader,  flisningskostnader  av returträ,

behandlingsavgifter  för  såväl brännbart  avfall  som  rötbar  fraktion(matavfaII),

farligt  avfall  och  nu även  insamling  av returpapper.  Kostnaden  för  tömning  av

slam  följer  ett  liknande  mönster  vad  gäller  t.ex.  fordonskostnader,  personal-

kostnader.  Avfallskostnaden  för  slam  styrs  av  Västvattens  behandlingsavgift,

Styrelsen  beslutar

att  renhållningstaxan  för  hushållens  avfall  höjs  med  3,5'/o  vilket  innebär  en ökad

intäkt  med  ca 1,7  Mkr

att  renhållningstaxan  för  slam  höjs  med  3,5'/o.  Därtill  justeras  taxan  ytterligare

för  att  möta  en eventuell  förändring  av  Västvattens  behandlingsavgift.

att  översända  förslaget  på renhållnings-  och  slamtaxa  samt  föreslå

kommunfullmäktige  i Uddevalla  att  besluta  om  en taxehöjning  i enlighet  med

underlaget.

Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-11-09 Dnr KS 2022/00570 

  

 

Handläggare 

Ekonom Emran Ibishi 
Telefon 0522-69 60 21 
emran.ibishi@uddevalla.se 

 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2023 som uppgår till 13,3 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-14 framgår förslag till fördelning av 
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 
berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09.  
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-05-30, budget för kommunens 
revisorer 2023. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna verksamhetsplanen och fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 
budgetram 2023.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges preliminära budgetram för 2023 uppgår till 13,3 mkr i löpande 
pris och innefattar omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. 
 

mkr Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget  
Fast pris 
2023 

Budget 
löpande 
pris 2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Kommunbidrag 12,0 12,2 13,3 13,3 13,3 13,3 

05 
Investeringar 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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mkr Intäkter Kostnader Netto = 
budgetram 2023 

Kommunfullmäktige 0,00 3,23 3,23 
Kommunens revisorer 0,00 2,50 2,50 
Överförmyndaren 0,07 7,15 7,08 
Vänortskommittén 0,00 0,49 0,49 
Summa 0,07 13,37 13,3 

Kommunfullmäktige 
Ett nytt kommunfullmäktige har valts in och de nya ledamöterna tillträder 15 oktober 
och har sitt första sammanträde 9 november. Kommunfullmäktiges budget omfattar 
kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, 
webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även 
kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning, demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Ett nytt 
ungdomsfullmäktige för mandatperiod 2022–2023 har valts in under september och de 
hade sitt första möte den 4 oktober. Ungdomsfullmäktige består av 24 ledamöter och 4 
ersättare, de beräknas ha totalt 7 sammanträden varav 4 under vårterminen 2023.   

Kommunens revisorer 
Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, 
bevakningsgrupper, samt projektgrupper som tillsätts vid fördjupade granskningar och 
förstudier. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. 
Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa aktuella 
ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare 
(kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. 
Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade 
kommunala revisionsuppdraget. Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader 
för sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de 
förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden 
avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning, 
kommunens revisorer har fått en utökad budgetram med 0,3 mnkr under 2023 som ska 
täcka ett ökat behov av förstärkta revisionsinsatser. En ny standard för kommunal 
räkenskapsrevison tillämpas from 1 januari 2023, standarden har stora likheter med ISA 
(International Standards on Auditing) har framtagits av branschorganisationen FAR, 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sveriges kommunala Yrkesrevisorer.  

Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för 
överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 
utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 
Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska situation. Kontorets 
kostnader utgörs huvudsakligen av personal, lokalkostnader och IT system. För att täcka 
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kontorets utökade kostnader för nya lokaler och personal utökas budgetramen med 0,5 
mkr 2023.  

Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 
kontaktverksamhet, samt arvoden till ledamöter. Under 2023 kommer Uddevalla 
kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska vänorterna. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Emran Ibishi 
Kommundirektör Ekonom 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
Överförmyndaren 
Vänortskommittén 
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Handläggare 

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

 

Skrivelse om revisorernas budget 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap. 11 § 8 ska fullmäktiges presidium bereda revisorernas 
budget. Bestämmelsen syftar till att åstadkomma en oberoende beredning och markera 
behovet av resurser till revisionen. Bestämmelsen bekräftas i revisorernas reglemente  
§14 där det också framkommer att fullmäktiges presidium ansvarar för att granska 
revisionens räkenskaper och förvaltning. 
 
Utifrån den fortlöpande dialogen med revisorerna bedömer presidiet att revisorerna bör 
tillföras 300 000 kronor. Höjningen av anslaget motiveras bland annat utifrån ett 
uppfattat behov av förstärkta revisionsinsatserna. Presidiet föreslår därmed att 
revisorernas budget för 2023 fastställs till 2 434 mkr exkl. prisuppräkningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2022-05-30 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revisorernas budget till 2 434 tkr exkl. prisuppräkningar. 
 
 
 
 
Elving Andersson (C) Louise Åsenfors (S) 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges 1:e vice 

ordförande 
 
 

Deltar ej 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Christina Nilsson (KD)  
avstår från att delta i beslutet.  
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Handläggare 

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

 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2022. 
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på 
ca 340 000 uppdrag.  
 
Delårsutfallet för förmedlingsintäkter och arvodeskostnader är högre än budgeterat och 
beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Efterfrågan på förbundets tjänster 
förväntas vara fortsatt hög under hösten och beräknas även i helårsprognosen för 
förmedlingsintäkter och arvodeskostnader vara högre än budget. Direktionskostnaderna 
är lägre än budgeterat, då ett av vårens två direktionsmöten genomförts på distans. 
Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på distans under 
året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna 
per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera tjänster varit 
vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 
planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 
personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  
 
Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-08 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Tolkförmedling Väst 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 
Protokoll Tolkförmedling Väst delårsrapport  
Tjänsteutlåtande delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 



 

  8 (24) 

Intern 

Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
Indikator 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
Indikator 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 
Indikator 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Indikator 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 
Indikator 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-16 Dnr KS 2022/00620 

  

 

Handläggare 

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

 

Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2022-08-31. Enligt 
förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 
medlemsfullmäktige för behandling. 
 
Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar på en avvikelse på +786 tkr 
jämfört med budgeterat helårsresultat på 70 mkr. 
Avvikelsen mot budget orsakas främst av personalkostnaderna, bland annat vakans för 
teamschefstjänsten under året och del vakanser på andra tjänster under våren i 
basverksamheten. Även de rörliga administrativa kostnaderna är högre samt högre 
kostnader för förbrukningsinventarier. Kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
vilket härrör sig till arbetsmiljöarbete under våren 2022. 
 
Revisorernas rapport över delårsbokslutet beräknas att kunna behandlas av direktionen 
innan årets slut och ärenden kompletteras med dessa handlingar när de inkommit till 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Verksamhetsrapport 2 Direktionen 2022 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse delårsrapport  
Fyrbodals kommunalförbunds protokollsutdrag delårsrapport §112 2022-10-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna informationen 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31 

Förslag till beslut  

Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 
2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning. 

Sammanfattning 

Enligt fastställt årshjul för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 
2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte. 

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska 
målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för 
en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under 
perioden.   

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket 
är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr. 
Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 
70 tkr.   
 
Beskrivning av ärendet 

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion 
inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. 
Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av 
ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts 
redovisning. Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala 
omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad 
verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för 
basverksamheten. 
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Bedömning och synpunkter 

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +856 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 810 tkr. Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets 
verksamhet och ekonomi följer tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett 
effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad 
verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga 
genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och 
projekt/verksamhetsansvarig. 

Finansiering 

Arbetet med rapportering för ekonomi och verksamhet ligger inom ramen för den interna 
administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna. 

Koppling till mål 

Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen för förbundet. Förbundet har som 
strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet om god 
ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunalförbundet uppnår balanskravet på delåret 
utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås 
i och med lämnad helårsprognos för förbundet.  

Ansvarig tjänsteperson 

Martin Palm,  martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41. 

 

 

Martin Palm 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 



 

 

FYRBODALS 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar.  

SAMVERKAN OCH NÄTVERK 
Inom områdena samhällsutveckling och välfärd organiserar förbundet ett 50-tal nätverk som 
består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa 
nätverk och olika typer av samverkansplattformar. Under andra tertialet har en ny regional 
samverkansyta skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen – 
ACCEL. Fokuset för arenan är omställning till elektrifiering.  
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING 
Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har en 
analysvecka (v.2) under vilken underlag till årsredovisningen för 2021 togs fram ägt rum.  Ett 
verksamhetsmöte med all personal har genomförts under tertial två. Mötet syftade till att skapa 
en gemensam bild av förbundets genomförda insatser under första tertialet. Under mötet följdes 
aktivitetsplanerna upp område för område och en plan för kommande tertial lades (tertial 2). 
Den övergripande bedömningen som gjordes var att förbundet ligger i fas, trots att flera tjänster 
har varit vakanta.   
 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
En ny förbundsdirektör har rekryterats efter det att Jeanette Lämmel lämnade posten. Anna 
Lärk Ståhlberg har tillträtt tjänsten 19 maj. 15 medarbetare har slutat under första och andra 
tertialet. Detta beror främst på pensionsavgångar men även att flera i personalen har fått nya 
uppdrag på annat håll. Att så många har slutat har föranlett att elva nya personer har börjat 
under perioden samt att några av tjänsterna fortfarande är vakanta.  

Avslutat sin anställning 220101-220831   

  Antal 

jan 1 

feb 3 

mars 3 

apr 3 

maj   

jun 1 

jul   

aug 4 
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Totalt 15 

 

Påbörjat anställning 220101-
220831   

  Antal 

jan 3 

feb 2 

mars   

apr 1 

maj 2 

jun 1 

jul   

aug 2 

Totalt 11 

  

Under perioden har ett stort fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på förbundet utifrån de 
rekommendationer som Hälsobolaget har delgett förbundet efter att en större kartläggning har 
genomförts. Bland annat har förbundet utökat tjänsten löneadministratör till en 100-procentig 
tjänst som även inrymmer HR-kompetens, kontoren har fräschats upp och döpts med namnen 
på förbundets medlemskommuner, ett förslag till ny organisering har tagits fram, en 
trivselgrupp har skapats och två större personalaktiviteter i form av sommaravslutning och 
uppstartskonferens har genomförts. Nya foton har tagits på förbundets medarbetare. LOSAM-
gruppens arbete har vitaliserats.  

2022-års löneöversyn har genomförts och lönesamtal har genomförts med förbundets anställda.  

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION 
Förbundet har jobbat för att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. 
Det är tydligt att förbundets kompetens inom rörlig media har stärkts genom den strategiska 
rekrytering som gjorts. Interkommunikationen har ökat genom förbundsdirektörens veckobrev 
som publiceras på intranätet. Mätningarna visar att de marknadsföringssatsningar som görs på 
sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke. Näringslivssidan på 
förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst. Förbundets 
värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE har börjat användas mer 
frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.  

POLITISKA ÄRENDEN 
Under det första och andra tertialet har fyra arbetsutskottsmöten och fyra direktionsmöten ägt 
rum. På dessa möten har följande ärenden lyfts: 
 
20220203 
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Beslutsärenden: 
Ärende 2 – Avrapportering Internkontrollplan 2021  
Ärende 3 – Arvodesreglemente  
Ärende 4 – Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation 
för Kommunakademin Väst  
Ärende 5 – Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram  
Ärende 6 – Remissvar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033  
Ärende 7 – Erbjudande om stöd för genomförande av strategin ”Det goda livet Dalsland”  
Ärende 8 – Gryning Vård AB  
Informations och anmälningsärenden:  
Ärende 9 – Åtgärdsprogram Miljömål  
Ärende 10 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 11 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022  
Ärende 12 – Ägarsamråd Innovatum AB  
Ärende 13 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 14 - Firmateckning  
Ärende 15 – Arbetsmiljö  
Ärende 16 – Riskanalys Internkontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 17 – Revidering delegationsordning  
Ärende 18 – Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun  
Ärende 19 – Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal  
Ärende 20 – Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden  
Ärende 21 – Aktuella delegationsbeslut 25 
Ärende 22 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 26 
Ärende 23 – Meddelanden 27 
Ärende 24 – Övriga frågor 28 
Ärende 25 – Nästa möte 

 
2022-03-31 
 
Beslutsärenden 
Ärende 2 – Intern kontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 3 – Årsredovisning 2021  
Ärende 4 – Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB  
Ärende 5 – Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB  
Ärende 6 – Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom  
Ärende 7 – Val av ersättare Laxfond Vänern  
Ärende 8 – Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal  
Ärende 9 – Näringslivsstrategi 2030  
Ärende 10– Uppföljning Kommunakademin Väst  
Ärende 11 – Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård  
Ärende 12 – Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022  
Informations och anmälningsärenden 
Ärende 13 – Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)  
Ärende 14 – Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa  
Ärende 15 – Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 16 – Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg  
Ärende 17 – Remiss ny ÖP Uddevalla  
Ärende 18 – Aktivitetsplaner för 2022  
Ärende 19 – Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser  
Ärende 20 – Aktuella projektansökningar  
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Ärende 21- Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 22 – Aktuella infrastrukturärenden 
Ärende 23 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 24 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 25 – Meddelanden  
Ärende 26 – Övriga frågor 31 
Ärende 27 – Nästa möte 32 

 

2022-05-12 

Beslutsärenden  
Ärende 2 – Val av temaområde för regional planering  
Ärende 3 - Återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 4 – Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön  
Ärende 5 – Revision årsredovisning 2021  
Ärende 6 – Skrivelse väg 2183 Ed  
Ärende 7 – Västkom – framtida uppdrag  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 8 – Avfall och deponi  
Ärende 9 – Teknikcollege – nytt samverkansavtal  
Ärende 10 – Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?  
Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt  
Ärende 12 – TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning  
Ärende 13 – Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  
Ärende 14 – Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina  
Ärende 15 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 16 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 17 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 18 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 19 – Meddelanden  
Ärende 20 – Övriga frågor  
Ärende 21 – Nästa möte  

 

2022-06-17 
 
Beslutsärenden  
Ärende 2 – Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023  
Ärende 3 –Tertialrapport 1  
Ärende 4 – Budget Fyrbodal 2023-2025  
Ärende 5 – Plan för tecknande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal  
Ärende 6 – Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa  
Ärende 7 – Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland  
Ärende 8 – Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 9 – Ägarsamråd med Gryning vård  
Ärende 10 – Sammanställning DRUM 2021 13 
Ärende 11 –  Strukturbild Fyrbodal nuläge i projektet 14 
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Ärende 12 – Avfall och deponi 15 
Ärende 13 – Information om Fenixz 16 
Ärende 14 – Svar gällande intresseundersökning avseende gemensamt fristadsansvar 17 
Ärende 15 – Aktuella infrastrukturärenden 18 
Ärende 16 – Aktuella delegationsbeslut 19 
Ärende 17 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 20 
Ärende 18 – Meddelanden 21 
Ärende 19 – Övriga frågor 22 
Ärende 20 – Nästa möte 23 
 
Kallelser med tillhörande handlingar och protokoll avseende direktionsmötena har löpande 
publicerats på förbundets anslagstavla på hemsidan https://www.fyrbodal.se/politik/digital-
anslagstavla/  

Utöver arbetsutskotts- och direktionsmötena har en presidiedialog mellan direktionens 
arbetsutskott och Västra Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) anordnats. Syftet med dialogen var att 
informera och diskutera de satsningar som kommunalförbundet genomför och finansierar för 
att bidra till genomförandet av de regionala styrdokumenten; Regional utvecklingsstrategi, 
Klimatstrategi 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland.  Arbetet har resurssatts genom de 
delregionala utvecklingsmedel (DRUM) som regleras i en överenskommelse som knutits mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. Som ett led i att verkställa de regionala 
styrdokumenten och förbundets verksamhetsplan har flera strategiska funktioner tillsatts på 
förbundet. Ett antal satsningar sker även externt genom att resterande medel i budgeten för 
DRUM går till medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. 

 
UPPFÖLJNING STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att 
nå de strategiska målen som finns in om respektive utvecklingsområde. Verksamheten har 
bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande 
aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.  

 
STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan.  
Inom Kvalitet och välfärdsteknik har en kontinuerlig strategisk samverkan skett med VGR i t ex 
vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för 
omställning till god och nära vård.  Stödet i omställningsarbetet har fortsatt enligt plan med 
bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i 
omställningen.  

Förbundet har sammanställt en enkät om personalens kompetens och 
kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IT.  

https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
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Med målet att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras arbete att förebygga självmord 
har förbundet inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention. 

I målet att ge barn och unga bättre förutsättningar har förbundet samverkat med flera olika 
organisationer, bland annat Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Västkom. Hälsokällan 
har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och 
våldsprevention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft 
samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa. Samverkan har 
lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk. 

Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver 
ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation.  Via 
kommunalförbundet deltar kommunerna i ett nationellt test av en modell för inventering av 
lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via Sveriges kommuner 
och regioner. 

Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 
200 deltagare. 

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg 
och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever 
och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång. 

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor.  

Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu 
är igång.  

I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka 
rekrytering och höja kvaliteten inom vård och omsorg finns pågående arbetsgrupper.   

Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans 
med kommuner, region, stat och näringslivets parter. En process kring nystart för Teknikcollege 
Fyrbodal har startats och ett nytt samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna. En remissrunda för ett förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna har skett.  

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade 
skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet.  En 
satsning är Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier som har startats upp med fokus 
på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet 
med fullföljda studier tas fram. VI-projektet som handlar om att unga vuxna som varker studerar 
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eller arbetar ska äga sin egen framtid, förbättra sin häls och närma sig jobba eller studier har 
avslutats.  

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Projektet innebär att förbundet 
kan erbjuda kompetensutvecklande insatser till anställda på små- och medelstora företag som 
stärker deras ställning på arbetsmarknaden.  

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre 
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling.  

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektiv-trafik. 
Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Arbetet fortsätter i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för 
nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i 
handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028.  

Flera ÅVS:er har startats och fortsatt under året. På väg 44 (Trollhättan-) Grästorp-Lidköping 
och väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår utredningar. På norra Bohusbanan och fast 
förbindelse Orust pågår utredningar. Så även när det gäller Station Brålanda.  
 
Projektet Fossilfri gränsregion har slutrapporterats till Interreg.  
 
Projektet Ror-i-land har startats och kommit igång. Projektet studerar möjligheter med 
grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar. 

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 
infrastruktur. Här har flera rådslag genomförts i form av 15 workshops i kommunerna och i 
förbundet. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för 
kommundirektörerna i september.    

Ett arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal 
på Trestad Center i Vänersborgs kommun. 

En godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll. 

 
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan.  

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och 
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. Förbundet har bland annat berett 
förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM. 

Den globala osäkerheten har påverkat investeringsviljan negativt i flera branscher, medan 
andra önskar förlägga/flytta hem verksamhet till Sverige.   
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Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan 
har lyfts till regional och nationell nivå. 

En förstudie har beslutats som kommer att syfta till att etablera ett större projekt kring 
industriell symbios. 

En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts 
av extern konsult och visar på mycket goda resultat. 

Förbundet har fört dialog med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna 
klustret Nuntorp med finansiering och utveckling. 

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska 
bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva 
företagsetableringsarbete. Ett exempel är det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials 
som tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan.  

Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det 
lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans 
med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas. 

Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som 
nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts. 

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Det goda 
livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 
kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. 
Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper 
inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m. I projektet utarbetas en förstudie med så 
kallade coworkinghubbar som bland annat ska underlätta distansarbete, inflyttning, 
småföretagarnätverkande och höja orternas attraktivitet. 

Fiskekommunerna har yttrat sig i två olika avgränsningssamråd till ansökan havsbaserad 
vindkraft samt inspel i tre andra frågor som berör fiske och vattenbruk.  

Fortsatta dialoger med myndigheter om förenklingar i regelverket inom vattenbruket har skett.  
Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har 
haft finansiering från bland annat Fyrbodal. 
En stor digital konferens ”Attraktiva kommuner” har genomförts – ett verktyg för utveckling 
med temat Mötas på lika villkor. 200 personer deltog. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, 
Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.  

Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i 
de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg. 

Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa 
näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium. Katja Lindqvist från Lunds universitet 
deltog.  

 

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
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stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Behoven inom utvecklingsområdet är stora både inom det privata och det offentliga. Trots att 
förbundet har med digitalisering som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen saknar det 
dedikerade resurser för att stödja kommunerna. Förbundet har tagit rollen som mötesplats för 
kommunerna i dessa frågor och under en konferens med kommundirektörerna har Västra 
Götalandsregionen informerat om de satsningar kommunerna kan delta i inom ramen för den 
regionala kraftsamlingen Digitalisering. Kommunalförbundet leder även DIKT-nätverket 
(Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik). 
 
I projektet Det goda livet i Dalsland görs även en genomgång av brister och behov i den digitala 
infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och 
strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m. 

 

Förbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. Förbundet 
bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 10 procent får och kan variera över tid. 

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. Den 31 augusti 2022 är soliditeten 6 procent, vilket är samma som årsbokslutet 
2021. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har 
förbundet 72 mkr i likvida medel, vilket påverkar soliditeten negativt.  

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA. 
Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 856 
tkr (991 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består av överskott i basens 
resultat, främst beroende på vakanser.  

GOD LIKVIDITET  
Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 72 miljoner kronor (cirka 66 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes bokslut 2021 års projekt och 
verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen uppföljning 
eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2022. Prognosen är att 
målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2022 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 16 tkr (13 tkr).   
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2022-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 856 
Samtliga realisationsvinster  0 
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet  0 
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet  0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 856 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0 
Balanskravsresultat  = 856 
 

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan 
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med 
lämnad helårsprognos för förbundet.  

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för 
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är 
+140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 
tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för 
projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, 
men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  

Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående 
projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsbokslutets resultat. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. 

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader. 
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Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2022 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (37 kr/invånare) 10 145 6 799 6 586 -3 346 

Ersättning för uppdrag  140 0 140 

Övriga intäkter 70 90 46 20 

SUMMA: 10 215 7 029 6 632 -3 186 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -200 -389 -22 -189 

Administration, fasta kostnader -770 -421 -494 349 

Administration, rörliga kostnader -1 110 -721 -467 389 

Personalkostnader                -7 420 -4 339 -4 336 3 081 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -110 -45 -74 65 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -360 -263 -220 97 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -105 -8 0 97 

SUMMA: -10 075 -6 186 -5 613 3 889 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 140 843 1 019 703 

Avskrivningar inventarier -70 0 -39 70 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 16 13 16 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA:  13 11 13 

     

PERIODENS RESULTAT 70 856 991 786 
 

 

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT 
Den stora avvikelsen mot budget är personalkostnaderna. De främsta anledningarna till 
avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för teamschefstjänsten under året och del 
vakanser på andra tjänster under våren i basverksamheten. Om vakanserna inte inträffat hade 
förbundets personalkostnader i basverksamheten följt budget.  

Jämfört med föregående period är det inga större avvikelser. Det är främst de rörliga 
administrativa kostnaderna som är högre, främst beroende på högre avgift till Västkom samt 
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högre kostnader för förbrukningsinventarier. Även kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
detta härrör sig till det arbetsmiljöarbete som gjordes under våren.   
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Driftsredovisning projektverksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 7 904 8 466 

EU-bidrag 4 491 1 464 

Ersättning för uppdrag 121 758 

Övriga intäkter 18                                     3 

SUMMA: 12 535 10 691 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 171 -2 486 

Administration, fasta kostnader -490 -400 

Administration, rörliga kostnader -466 -175 

Personalkostnader                                              -7 359 -7 487 

Bilersättning & traktamente -48 -4 

Konferensarrangemang -172 -139 

SUMMA: -12 535 -10 691 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT 
Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa 
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2021/2022 men utan resultatpåverkan. 
Några projekt avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2021 och står först nu som 
avslutade i förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av 
projektekonom och projektledare regelbundet under året. Vissa projekt som avslutas under 
2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det 
finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.  
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Förteckning projekt per 2022-08-31 
Pågående projekt 
 

H-090 Tjänsteköp systematisk uppföljning 

H-091 God & nära vård Fyrbodalsgemensamt 

H-093 Göra dörren synlig 

H-094  Suicidprevention 2  

K-000 Kulturstrateg  

K-029 Ökad strategisk kultursamverkan 

K-030 Attraktiva kommuner 

K-031 Kartlägg. Av kommunernas arb 

K-032 Gestaldad livsmiljö i Fyrbodal 

K-033 Våra rum  

K-034 Kartläggning av KKN- branscherna  

M-000 Klimat-och miljöstrateg DRUM 

N-000 Näringslivsstrateg  

N-072 Fossilfri gränsregion 

N-073 Trämanufaktur /Tillverka i trä 

N-076 Fossilfri Boråsregion (Tjänteköp Angelica) 

N-077 Bioeconomy Regions in Scandinavia  

N-078 Hållbar besöksnäring i Väst  

N-079 Biomarina näringar  

N-080 ROR-i-land  

N-081 Nätet 

N-082 Det goda livet i Dalsland 

N-083 Förstudie om laddinfrastruktur 

P-000 Projekt- och finasieringsstrateg DRUM 

P-003 Projektekonom Almir Erkocevic 

P-011  Projektekonom Sara Lagset 

P-012 Projektekonom LH 

P-013 Projektekonom KÖ 

U-000 Kompetensstrateg  

U-041 Vi-projektet  

U-042 Processtöd Fullföljda studier 

U-045 Fenixz  

U-046 Tidiga satsningar fullföljda studier 

U-048 Brygg.projekt Fullföljda studier  
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U-049 Kunskapsnod - fullföljda studier 

Ö-023 Fiskekommunerna 2  

Ö-026 Intergrationssamverkan Fyrbodal 

 

Avslutade projekt 2021/2022 

H-095 God & nära vård 2  

N-071 Rural mobilitet 

N-074  Uppdrag Almi - affärscoach 

U-043 Möjligheternas värld 

Ö-000 Förstudie DRUM e-tjänster 

H-089 Suicidprevention 1 

H-087 Hedersvåld 

H-086 Integritet i förskolan 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 9 830 8 758 

EU-bidrag  0 

Ersättning för uppdrag 782 -28 

Övriga intäkter 7  

SUMMA: 10 618 8 730 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -629 -722 

Administration, fasta kostnader -705 -504 

Administration, rörliga kostnader -1 012 -538 

Personalkostnader                                           -7 669 -6 938 

Bilersättning & traktamente -42 -3 

Konferensarrangemang -562 -25 

SUMMA: -10 618 -8 730 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier  0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA:  0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2022 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De verksamheter 
med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av 
projektekonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2022-08-31 
Aktuella verksamheter 
H-001 Hälsokällan 

H-003 Miljösamverkan - årsavgift 

H-013  F&U  

H-042 EBP - Öppna jämförelser 

H-051 F&U Utbildningar 

H-057 Utvecklingsledare - funktionshinder 

H-064 Psykisk hälsa  

H-067 F&U Rum IFO 

H-068 F&U Rum Vård och omsorg 

H-069 F&U Rum Funk/socpsyk 

H-070 ORS/SRS F&U Delaktighet brukarmedverkan 

H-072 F&U Magister/Master/Doktorand 

H-073 F&U Seminarier 

H-074 F&U metodstöd och forskningsstöd 

H-081 Nätverksledare IFO 

H-085 Socialstrateg  

N-039 Affärsdriven miljöutveckling 

N-057 Position Väst  

N-063 Strukturbild  

U-009 TeknikCollege  

U-020 Vård-och omsorgscollege  

U-021 Antagningskansliet  

U-028 Samhällsorientering  

U-030 Kompetensplattform 

U-031  Vuxenutbildning (VUX) 

U-036 Praktiksamordning/anskaffning 

U-044 VFU 

Avslutade verksamheter 

H-044 IT-samverkan 

H-075 F&U Utvärderingsverkstad 
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Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2022 

Verksamhetens intäkter 10 215 30 183 26 053 19 968 

Verksamhetens kostnader -10 075 -29 339 -25 034 -19 264 

Avskrivningar -70  -39 70 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-10 145 -29 339 -25 073 -19 194 

Skatteintäkter   0  

Generella statsbidrag och utjämning   0  

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter  16                             13 16 

Räntekostnader  -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

70 856 991 786 
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Balansräkning (tkr) 
 

2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   - 0 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2767 2767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 51 7751 

Momsfordringar                                571    398 

Övriga kortfristiga fordringar 12 0 

Periodiseringar 305  

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                     74                                      753                                 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 643 1 650 

Upplupna intäkter projektverksamhet             9 539 6 830 

SUMMA: 15 961 20 149 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  72 017 57 890 

SUMMA TILLGÅNGAR: 87 978 78 039 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 870 -4 168 

Periodens resultat -856 -701 

SUMMA: -5 726 - 4870 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -891 -5 165 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -30 703 - 1 643 

Regionala tillväxtmedel                                         -30 561 - 25 857 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 377 -136 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -7 007 -8 129 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -9 713 -32 239 

SUMMA: -82 251 -73 169 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -87 978 -78 039 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

23 
 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt 
Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2021. 

Bilagor 
Verksamhetsrapport 2022, tertial 1 

Verksamhetsrapport 2022, tertial 2 

 

 

 



Verksamhetsrapport 2022, tertial 2



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

• Projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, dras med stora 

förseningar.

• Ett reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, med tillhörande överenskommelser 

och utveckling och planering av implementering av färdplan för 

omställning till god och nära vård har beslutats.

• Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom 

funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg för Fyrbodals 14 

kommuner har färdigställts.

• Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram material och 

metoder för studie- och yrkesvägledning i tidig skolålder.

• Remissrunda har skett kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

• Kunskapsnod fullföljda studier har startat upp.

• Arbetsgrupper har skapats och bemannats inom Kommunakademin Väst. 

En grupp som ska utvärdera arbetet är tillsatt.

• Strukturbild Fyrbodal – samtliga kommunledningar i har besökts och fyra 

hörnstenar har identifierats under processen.

• Projektet Ror-i-land har startat.



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

Fortsättning..

• Projektet Samhälls- och stationsutveckling har startat, som bland annat 

utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-

Rostock och Frändefors.

• Arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda 

förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad Center i 

Vänersborgs kommun.

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. 

Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal.



• Stärkt samverkan mellan Position Väst, de 

övriga delregionala företagsetableringskontoren 

och VGR Regional utveckling.

• ACCEL – regional samverkansarena för 

energiförsörjningsutmaningarna har skapats av 

Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra 

Götalandsregionen.

Samverkan 
och nätverk



Personal och arbetsmiljö
• Ett aktivt arbetsmiljöarbete har startats upp. Hälsobolaget har anlitats 

för att göra en kartläggning av arbetsmiljön. En ny LOSAM-grupp har 
bildats.

• Tjänsten löneadministratör har utökats till 100% och innehåller 
numera HR-kompetens. Tjänstens titel är personaladministratör.

• Ny förbundsdirektör har rekryterats.

• Flera tjänster har tillsatts inom verksamheterna och projekten.

• 2022 års löneöversyn är genomförd och lönesamtalen har ägt rum.



Identitet och kommunikation
• Kontoret har öppnats upp igen efter att restriktionerna har 

släppts. Kontoren har fräschats upp och döpts med namnen på 
förbundets medlemskommuner.

• Nya foton på förbundets medarbetare har tagits och publicerats.

• Näringslivssidan på förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och 
kallas numera Business Region Väst.

• En kommunikatör inom näringslivsområdet har tillsatts som ett led i 
att stärka upp kommunikationen inom utvecklingsområdet.

• Större kommunikationsinsatser hittills i år har bland annat varit 
kring projekten Fenixz, Vad ska jag bli när jag blir 
stor? Och RORiLand. Det har också producerats flera filmer inför 
Position Väst-dagen den 13 oktober. 

• Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT 
OCH FÖRTROENDE har börjat användas mer frekvent i 
internkommunikationen och i samband med rekryteringar.

• Ökad internkommunikation genom förbundsdirektörens veckobrev 
på intranätet.

https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/fenixz/
https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/vad-ska-jag-arbeta-med-nar-jag-blir-stor/
https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/roriland/


Identitet och kommunikation
• Fyrbodals kommunalförbund har fortsatt satsa på sociala medier, inte 

minst marknadsförda inlägg. Detta har också gett fler följare och mer 
interaktion i våra kanaler.

• Från årsskiftet fram till 22 september har räckvidden för 
förbundets facebooksida ökat med 35 procent. Besök till vår egen 
sida har samtidigt ökat med över 200 procent till 2 500 besök.

• Instagram, som mest används i varumärkesbyggande syfte, är 
ökningen än mer, dock från lägre nivåer. Här har räckvidden ökat 
med nästan 300 procent, till 23 551 unika konton som visat 
våra inlägg.

• Förbundet satsar också mer på LinkedIn. Hittills i år har antalet följare 
ökat med 142 till totalt 771. Det betyder en ökning med 18 procent.



Stöd, omsorg

och hälsa

Strategiskt utvecklingsområde



Stöd omsorg och hälsa
Kvalitet och välfärdsteknik. Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och 

omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där 

socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och 

ger en ökad livskvalitet.

Strategiska mål

• Kommunalförbundet leder DIKT-nätverket (Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik).

• Kommunalförbundet har representerat kommunerna i möte med andra aktörer, både regionalt och nationellt och för in kommunala 

perspektiv och behov i de utvecklingsprocesser som pågår.

• Förbundet har inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention med mål att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras 
suicidpreventiva arbete. Denne började i månadsskiftet augusti/september och jobbar 2023 ut.

• En enkät har genomförts om inventering av personalens kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IKT inom 

verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri i flertalet kommuner och sammanställts via kommunalförbundet.

• En uppstart har skett av den återkommande utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt 

missbruk" vilken subventioneras via statliga medel överenskommelse psykisk hälsa.

• En inspirationsdag har hållits med erfarenhetsutbyte om att arbete med språkombud på arbetsplatserna i vård och omsorg.

• Stöd i omställningsarbete till en god och nära vård fortsätter enligt plan med bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått 

fördjupade kunskaper och stöd i omställningen.

• Fortsatt strategisk samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO i arbetet med det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet 
samt de tillhörande överenskommelserna. Kommunalförbundet har en representant i den regionala arbetsgrupp som arbetar med att ta
fram uppföljningsindikatorer för omställningen till Nära vård samt ta fram lämpliga nyckeltal och indikatorer för att mäta följsamheten av 
Hälso- och sjukvårdsavtalet samt överenskommelserna.

• Stöd och samordning till kommunerna för hantering av länsgemensamt samverkansavtal kring digitala hjälpmedel.



Stöd omsorg och hälsa
Barn och unga. Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är 

inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en 

ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.

Strategiska mål

• Hälsokällan har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och våldsprevention, utbildningar 
kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa.

• Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-
6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever och 
yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång.

• Förankringsarbete med kommunerna för att implementera de nya skrivningarna i LGR 22 på uppdrag av Länsstyrelsen har gjorts.

• Förbundet har samverkat med olika organisationer och verksamheter, bland annat Länsstyrelsen, Västkom, Uddevalla kommun, MFoF, 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal samt Västra Götalandsregionen. Teman har varit föräldraskapsstöd,
familjecentraler som arena, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention, språkutveckling och kunskapsnoden fullföljda studier. 
Samverkan har lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk.

• Förbundet har anordnat utbildningar, bland annat gruppledarutbildning ABC, MittBpsamtal (om övervikt och fetma), hedersrelaterat våld 
och förtryck samt porrkritisk undervisning.

• Förbundet har genomfört Idébytardag, de goda idéerna i fokus och Konferens för förskolepersonal med fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck.

• För kommunernas räkning har förbundet samordnat svar kring remiss för samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter.



Stöd omsorg och hälsa
Kompetens, FoU och samverkan. Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt 

omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns 

en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas 

kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta likartade arbetssätt.

Strategiska mål

• Lansering av modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg 

är genomförd. Cirka 60 deltog fysiskt på plats och 100 deltog digitalt.

• Kommunerna deltar via kommunalförbundet i ett nationellt test av en modell för inventering av lokala kunskapsbehov inom 

funktionshinderområdet. Testet genomförs via SKR.

• Årlig sammanställning av kompetensbehov inom funktionshinder/socialpsykiatri är genomförd som underlag för beslut om vad som 

ska planeras och genomföras i samverkan under 2023.

• Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) har genomförts för personal inom 

verksamhetsområde funktionshinder med 200 deltagare.

• Utvecklat samarbetet med andra kommunala FoU enheter i länet.

• Arbetat fram ett förslag på en överenskommelse om VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för socionomstudenter med Högskolan Väst 

och kommuner i Fyrbodal. Samt utvecklat implementeringen av avtalet om VFU med berörda aktörer enligt det nya avtalet med 

regionen och lärosätena.

• Stöd till Melleruds kommun som har en doktorand anställd.

• Stöd till kommunerna i framtagningen av kommungemensamma modeller för den legitimerade personalens 

kompetensutveckling

• Genomfört erfarenhetsutbyte för kommunerna i frågor som berör språkombud på arbetsplatserna.



Kompetens-
försörjning
och utbildning

Strategiskt utvecklingsområde



Kompetensförsörjning och utbildning
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft 

med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till 

Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och 

leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i 

Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och 

yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.

Strategiska mål

• Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu är igång.

• Nätverket för vuxenutbildningsansvariga, arbetsmarknadschefsnätverket samt SYV-nätverket har fortsatt att träffats under T2 i väntan på 
nya processledare. Däremot har YH-nätverket inte träffats under våren men uppstart planeras igen under hösten.

• SYV-nätverket har på egen hand planerat företagsbesök samt kompetensutvecklingsdag hösten 2022

• Nätverket Studie- och yrkesvägledning har tagit omtag och har fyra kompetensutvecklingsdagar inplanerade tillsammans med Svenskt

näringsliv.

• Campus Dalsland i Bäckefors är igång med sin första utbildning och besked har kommit om att fler utbildningar kommer att kunna starta 

längre fram.

• I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka rekrytering och höja kvaliteten inom VO finns 

pågående arbetsgrupper.

• Praktiksamordning; samtliga skolor som erbjuder Vård- och omsorgsutbildningar använder nu praktikplatsen.se för all APL-hantering.

• Praktikanskaffning: Pandemin har fortsatt påverkat tillgången till praoplatser under årets början då personalbrist uppstått som en effekt av 

pandemin. Detta verkar under senare delen av våren ha vänt och fler vill öppna upp för praoelever. 

Speciellt restaurangbranschen visar tydliga tecken på långsiktigt behov av arbetskraft. Man kan också se ett behov av stöd 

kring hur man kan skapa en bra praoplats för eleverna inom samtliga yrkesområden.



Kompetensförsörjning och utbildning
Samverkan och tillgänglighet. Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en 

god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, 

regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, 

är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. Förbundet 

har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med 

kommuner, region, stat och näringslivets parter.

Strategiska mål

• Inom VOC pågår ett aktivt arbete med att utbilda och implementera språkombud, stärka 
marknadsföring för att öka antal sökande och attraktivitet till arbete inom vård och omsorg.

• Teknikcollege: Process kring nystart för Teknikcollege Fyrbodal har startats. Process kring 
framtagande av nytt samverkansavtal Teknikcollege har påbörjats.

• Vux-nätverket: Pågående process kring införande av Fritt sök.

• Remissrunda kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.



Kompetensförsörjning och utbildning
Forskning och utveckling. Forskning och 

utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är 

etablerat och stöder kommunernas skolutveckling 

samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Strategiska mål

Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Kommunerna i 

Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad 

skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla 

ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och 

gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. 

Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter 

till högre utbildning oavsett kön

• Inom VOC finns ett pågående arbete med 

marknadsföring för att öka antalet sökande till 

ungdomsutbildning och skapa en innehållsrik PRAO för 

att öka intresset för VO.
• Processen kring framtagande av implementeringsprojekt 

fortsätter.

• Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier har 
startats upp med fokus på organisering och tillsättande 
av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för 
arbetet med fullföljda studier tas fram.

• Processtöd och lärträffar i skolor och 
arbetslag inom ramen för projekt Fullföljda studier.

• Vi-projektet har avslutats.



Fysisk planering 
och hållbara 
transporter

Strategiskt utvecklingsområde



Fysisk planering och hållbara transporter
Hållbart resande. Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för 

besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar 

mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. 

Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i östvästlig 

led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. 

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett 

beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Strategiska mål

• Arbete har initierats om extra finansiering för väg 2183 Ed-Nössemark. Beslut om finansiering togs av direktionen i maj.

• Fortsatt arbete i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, 

Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028. ÅVS 

har startats avseende plattformsläge med mera i Brålanda. Arbete pågår för att få igång ÅVS samt samtida öppnande 
av tågstopp Bäckefors.

• ÅVS har påbörjats för väg 44 Trollhättan-Lidköping samt för Norra Bohusbanan. ÅVS väg 173 Färgelanda-Frändefors 

pågår.

• Etablering av nytt breddprojekt som bas för arbetet med fossilfria transporter pågår.

• Projektet Roriland har kommit igång. Där studeras möjligheter med grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika 

mobilitetslösningar.

• Ansökan om medel för projekt för elektrifiering av fritidsbåtssektorn har tagits fram tillsammans med GR och BRG.



Fysisk planering och hållbara transporter

• Rådslag 1 genomfört.
Totalt 15 workshops i kommunerna samt i förbundet har genomförts liksom en rad aktiviteter i professionsnätverk och i 
regionen. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för kommundirektörerna i september.

• Rådslag 2 och 3 nästa steg. 
Identifiera gemensamma sakfrågor, utveckla arbetssätt för samverkan inom hörnstenarna.

• Gränsland – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår delregion.

• Landsbygder – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.

• Vattenrike – sött och salt vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.

• Trekärnigt centrum – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet.

Gemensam planering. Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal 

planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra 

Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och 

forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 

infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraftförsörjning, bredband, samt grad av 

självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa 

etableringar i Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål



Fysisk planering och hållbara transporter
Samspel och utveckling. Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet 

har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar 

utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål

• Arbete pågår mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad

Center i Vänersborgs kommun.

• Godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll.

• Studiebesök i samband med direktionsmöte har hållits på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.



Näringsliv,
kultur och 
attraktionskraft

Strategiskt utvecklingsområde



Näringsliv, kultur och attraktionskraft

• Projekt Fenixz har fortgått.

• Förbundet har berett förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM.

• Man har sammanställt och presenterat 2021 års rapport kring de projekt som finansieras genom DRUM.

• Det har hållits uppföljningsmöten med projektägare och Västra Götalandsregionen i pågående projekt som finansieras genom DRUM.

• Dialog har förts med de näringslivsfrämjande aktörerna om utvecklingen av samverkansarenan.

• Uppdatering och utveckling av Business Region Väst på Fyrbodal.se.

• Dialog har förts med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna klustret Nuntorp med finansiering och utveckling.

• Strategikonferens med näringslivsutvecklarna; utmaningar, omställning, finansiering, samverkan.

• Strategikonferens med hela Innovationssystemet (utvecklingsnoder, högskolan, näringslivsutvecklare, näringslivsfrämjande 

aktörer samt förbundets strateger); utmaningar, omställning, finansiering, projektutveckling och samverkan.

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som 

uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat 

välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland 

och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare 

finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning 

och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark 

koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Strategiska mål



Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen

och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva 

företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom 

styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, 

skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns 

även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodals-regionen får ett gott stöd av 

innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. 

Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De 

företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

Strategiska mål

• Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan har lyfts till regional och 

nationell nivå.

• En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts av extern konsult och visar på mycket 
goda resultat.

• Fiskekommunerna är medarrangör till marin matmarknad i Fjällbacka i samband med invigningen av 

Västerhavsveckan. Fiskekommunerna har också deltagit i två seminarium om havsbaserad vindkraft.

• Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom 

industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans med respektive kommun. En ansökan för fortsatt 

symbiosutveckling har lämnats in till Formas.

• Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats. Konferensen 

Trä 2022 har genomförts.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials har tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan. 
Presskonferens med utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

• Rapport klar om potential för nya etableringar inom fordon/mobilitet samt möjligheter och hot för befintliga företag. 
Fungerar som underlag för marknadsföringsinsatser via bl.a. Business Sweden.

• www.positionvast.se har förstärkt inom områdena Mobilitet, Logistik, Marint, Trä och Besöksnäring.

• Position Västdagen genomfördes den 13 oktober. Program med fokus på strategisk markförsörjning, 

kompetensförsörjning, logistik- och besöksnäringsetableringar.

• Tecken på att stigande el- och transportpriser kan påverka investeringsviljan negativt.

http://www.positionvast.se/


Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Kultur och attraktionskraft. Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation och en stark utveckling av platser och 

miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende 

och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda 

förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och 

kulturarv samt unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av 

samhällsplaneringen

Strategiska mål

• Digital konferens Attraktiva kommuner har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat Mötas på lika 
villkor. 200 deltagare. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från 

bland annat Fyrbodal.

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 

kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. Alla kommuner i 

Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper inom kompetensförsörjning, 
livsstilsflyttare m.m.

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett förstudieupplägg som uppstart inför tre 

kommande coworkinghubbar centralt i tre kommuner. Förstudien skall undersöka målgrupper, ekonomi, 

lokaler m.m. och hubbarna skall underlätta distansarbete, inflyttning, höja orternas attraktivetet m.m.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Rekrytering av en ny Kulturstrateg.

• Pågående förstudie om Moderna bibliotek med slutdatum november 2022.

• Enkät om kulturarv har analyserats tillsammans med Innovatum och kulturansvariga Fyrbodal för att samordna tematiska 

träffar med start tillsammans med processledare kultur i Sjuhärad.

• Digitalt seminarium för kreativa näringar steg 2, med utgångspunkt från Fyrbodals rapport om KKN samt Kreativa 

Europa. Den planeras till september med gäster från VGR kultur och näringsliv, Region Gävleborg och Region (och 

kommun) Gotland.

• Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö är under process och workshops/träffar har tagit form i de 

medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.

• Potential 12 arbetade tillsammans med Fyrbodal för att ta fram arbetsstruktur för finansieringslots för EU-medel. Tjänsten 

är tillsatt.

.



Digitalisering

Strategiskt utvecklingsområde



Digitalisering
Innovation, kompetens och ledarskap. Det finns en 

förmåga hos kommuner och näringsliv i 

Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och 

effektivitet samt att balansera dessa i takt med 

skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög 

digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. 

Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring 

digitalisering, innovationer och skapandet av 

gemensamma plattformar.

Strategiska mål

Infrastruktur och digital service. En väl utbyggd 

digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, 

kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och 

bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och 

landsbygder, till exempel när det gäller 

kompetensförsörjning, företagande samt innovations-

och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och 

agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta 

förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

• Västkom har tappat finansiering och personal vilket 

medför att kommunalförbundet fått minskat stöd inom 

området.

• Kommundirektörsnätverket har fått information om Västra 

Götalandsregionens kraftsamling Digitalisering och vilka 

initiativ det finns som kommunerna kan vara delaktiga i via 
den regionala "rådgivningsbyrån" UBit.

• Kommundirektören i Trollhättans Stad har informerat de 

andra kommundirektörerna om sin digitaliseringsresa.

• I det Goda livet i Dalsland görs en genomgång av 

brister och behov i den digitala infrastrukturen 

och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för 

att hitta innovativa grepp och 

strukturuppbyggande insatser inom fiber, 

mobilnät, vårdlösningar m.m.



Ekonomi och 
finansiering
• Prognosen är ett överskott på 140 tkr vilket är 70 tkr bättre 

än budget.

• Det största överskottet återfinns inom personalkostnader 
främst beroende på vakanser, på bland annat tjänsten som 
teamchef. 

• Prognosen dras dock ner av ett underskottet i projektet 
fossilfri gränsregion. 



Budgetavstämning basverksamhet jan-aug 2022
00 Budget

helår 2022
Budget januari -
augusti

Utfall
januari -
augusti

Prognos augusti -
december

Beräknat resultat 
2022

Avvikelse mot 
budget

Medlemsavgift
10 145 6 763 6 799 3 346 10 145

0

Övriga intäkter
70 47 246 123 369

299

Summa intäkter tkr
10 215 6 810 7 045 3 461 10 514

299

Personalkostnader
-7 420 -4 947 -4 339 -2 473 -6 812

608

Bilkostnader, 
traktamente -110 -73 -45 -23 -68

42

Politiska arvoden, 
ordförande och revision -360 -240 -263 -97 -360

0

Möteskostnader 
politiker och tjänstemän -105 -70 -8 -50 -58

47

Konsultkostnader
-200 -133 -389 -195 -584

- -384

Administrativa fasta 
kostnader -770 -513 -421 -210 -631

139

Administrativa rörliga 
kostnader -1 110 -740 -723 -362 -1 081

29

Summa kostnader
-10 075 -6 717 -6 188 -3 409 -9 598

551

Resultat tkr
70 47 856 -716 140

70



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-10-31 Dnr KS 2022/00564 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan för 

Unneröd 2:4 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för ny detaljplan för Unneröd 2:4 
m.fl. Detaljplanens syfte är att utöka ytan och byggrätten för Skogslyckans förskola (till 
12 avdelningar) samt att möjliggöra exploatering av upp till 120 nya bostäder i 
flerfamiljshus med tillhörande funktioner. Kringliggande infrastruktur för nuvarande 
och föreslagen exploatering anpassas och tillgängligheten till naturområdet Smedsdalen 
ökas genom att förbättra stråken som kopplar ihop naturområdet med Skogslyckan. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare prövat frågan om ett planarbete i det aktuella området 
genom ett positivt planbesked (2016-09-14) och har därmed ställt sig positiv till en 
utveckling av om rådet. Exploateringen tillvaratar redan gjorda investeringar i bland 
annat infrastruktur och bidrar till centralortens utveckling genom en förtätning och 
utveckling av allmänna ytor i redan ianspråktagna delar av staden. Den ökade 
byggrätten för förskolan skapar flexibilitet för kommunens lokalplanering.  
 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot det nu föreliggande förslaget och 
föreslår därför kommunstyrelsen att ställa sig positiv till den föreslagna detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18. 
Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse, 2022-09-29. 
Samrådshandling 2022-09-29, planbeskrivning Bidevindsvägen, Unneröd 2:4 m.fl. 
Plankarta Bidevindsvägen, Unneröd 24 m.fl. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-31. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig positiv till planförslaget för Unneröd 2:4 m.fl. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 329 Dnr SBN 2022/00409 

Unneröd 2:4, ny detaljplan för förskola och bostäder, beslut om 
samråd. PLAN.2016.2080 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för utökning av befintliga Skogslyckans förskola samt nya 
bostäder i anslutning till Bidevindsvägen har framarbetats. Planen inkluderar bland 
annat fastigheterna Unneröd 2:4, Flatön 3 med flera.  

Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga 
Skogslyckans förskola, för att öka antalet avdelningar från 8 till 12 avdelningar. 
Utökningen föreslås i huvudsak ske på befintlig allmän platsmark, park. Planen syftar 
även till att pröva exploatering för cirka 80–120 nya bostäder i flerfamiljshus samt 
tillhörande funktioner i anslutning till Bidevindsvägen. Vidare är syftet att anpassa 
kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen exploatering.  

Planområdet omfattas av gällande detaljplaner, vilka föreslås ersättas med framtaget 
planförslag. Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2016-09-14 §168 och planarbetet 
startade 2016-10-06. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29  
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2022-09-29 
Planbeskrivning, upprättad 2022-09-29 
Behovsbedömning, upprättad 2022-09-29 
Översiktskarta 2022-09-29 
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-14 § 168 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-08-30 § 272 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister 
Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 
miljöpåverkan, samt 

att planhandlingarna ska bli föremål för samråd 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 
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Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-21 till  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-09-29 Dnr SBN 2022/00409 

  

 

Handläggare 

Planarkitekt Hugo Bennhage 
Telefon 0522-69 73 65 
hugo.bennhage@uddevalla.se 

 

Unneröd 2:4, ny detaljplan för förskola och bostäder, beslut 

om samråd. PLAN.2016.2080 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för utökning av befintliga Skogslyckans förskola samt nya 
bostäder i anslutning till Bidevindsvägen har framarbetats. Planen inkluderar bland 
annat fastigheterna Unneröd 2:4, Flatön 3 med flera.  
 
Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga 
Skogslyckans förskola, för att öka antalet avdelningar från 8 till 12 avdelningar. 
Utökningen föreslås i huvudsak ske på befintlig allmän platsmark, park. Planen syftar 
även till att pröva exploatering för cirka 80–120 nya bostäder i flerfamiljshus samt 
tillhörande funktioner i anslutning till Bidevindsvägen. Vidare är syftet att anpassa 
kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen exploatering.  
 
Planområdet omfattas av gällande detaljplaner, vilka föreslås ersättas med framtaget 
planförslag. Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2016-09-14 §168 och planarbetet 
startade 2016-10-06. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29  
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2022-09-29 
Planbeskrivning, upprättad 2022-09-29 
Behovsbedömning, upprättad 2022-09-29 
Översiktskarta 2022-09-29 
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-14 § 168 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-08-30 § 272 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 
miljöpåverkan, samt 
 
att planhandlingarna ska bli föremål för samråd 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-09-29 Dnr SBN 2022/00409 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget ska möjliggöra för utökade byggrätter för allmänna ändamål samt 
bostadsändamål i området kring Bidevindsvägen. Skogslyckans förskola får genom 
planförslaget en dubblering av sin yta, vilket permanent möjliggör för att bedriva minst 
12 avdelningar förskoleverksamhet. Vid behov kan även skolverksamhet för äldre barn 
anordnas inom denna yta. 
 
Området föreslås även att förtätas med bostäder. Planen möjliggör för en utbyggnad av 
cirka 80–120 bostäder i flerfamiljshus. Cirka 30–50 av dessa lägenheter är tänkt att 
tillskapas på fastigheten Flatön 3. Husen är tänkta att vara mellan 5 och 6 våningar 
höga. Resterande bostäder är tänkta att uppföras på en nuvarande parkeringsyta, norr om 
Västanvindsvägen i anslutning till Skogslyckans torg. Byggnaden kan uppföras i upp till 
16 våningar och centrumändamål, parkering samt andra former av verksamhet kan 
anordnas i bottenplan.  
 
I planarbetet har även en utökning av befintligt äldreboende samt intilliggande 
gruppboende utretts. Socialförvaltningen har meddelat att de inte längre har behov för 
en utökning av verksamheten inom planområdet.  
 
Genom planförslaget så tas en befintlig parkyta i anspråk för att utöka ytan för 
skoländamål. För att kompensera den minskade parkytan så tillskapas ny parkyta väster 
om befintlig förskola. Dessutom så föreslås befintliga parkstråk att rustas upp samt 
bättre koppla samman Skogslyckan med naturområdet Smedsdalen. Smedsdalen 
föreslås även att rustas upp för att på sikt bli en stadsdelspark med ökade rekreativa 
kvalitéer. Bidevindsvägen anpassas till nya samt förändrade verksamheter och bostäder.  
 
Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med 
gällande översiktsplan med tillhörande fördjupning samt inte bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms heller inte 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
 
Maria Jacobsson Hugo Bennhage 
Förvaltningschef Planarkitekt 

Skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
 



    
 

Samrådshandling 
Dnr: PLAN.2016.2080 

2022-09-29 
  

Samrådshandling 
Planbeskrivning tillhörande 

 
Detaljplan för Unneröd 2:4, Flatö 4 m.fl 
Bidevindsvägen 
 
Uddevalla kommun                          
Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen                    2022-09-29 
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Sammanfattning av planförslaget 
 
Planförslaget i korthet 

• Förskola om ca 12 avdelningar 
• Byggrätt för 30-50 bostäder inom Flatö 3 
• Byggrätt för ca 55-70 bostäder i 12-16 våningshus vid Skogslyckans torg med möjlighet till 

centrumverksamheter, parkering och samlingslokaler i bottenplan 
• Upprustning av Smedsdalens södra entré 
• Upprustning av parkvägar till Smedsdalen 
• Äldreboende och gruppbostäder samt möjlighet till bostäder inom Flatö 2 och 4 
• Upprustning av Bidevindsvägen 
• Naturmark säkerställs norr om Bidevindsvägen 
• Smedsdalen naturområde/stadsdelspark föreslås att rustas upp 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☐ Illustrationsplan 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☐ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

☒ Behovsbedömning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-29 
☒ Antikvarisk bebyggelseutredning, Bohusläns Museum 2021-11-24 
☒ Bergteknisk undersökning, WSP 2018-12-19 
☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2019-11-06 
☒ Dagvattenutredning, SIGMA Civil 2019-03-29 
☒ Geoteknisk utredning, Bohusegeo 2021-02-12 
☒ Trafikutredning, AFRY 2021-12-15 
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Bakgrund 
Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsförvaltning har ett behov av fler förskoleplatser i 
Skogslyckan, som ingår i Unneröds skolområde. Förvaltningen har därför utökat kapaciteten på 
Skogslyckans förskola genom att bebygga parkmark med temporära lokaler. Då förvaltningen ser ett 
långsiktigt behov av fler förskoleplatser vill man permanent skapa utökad byggrätt samt friyta inom 
denna lokalisering. Kommunen har i samband med Barn- och utbildningsförvaltningen sett behovet 
av att se över hela området vid Bidevindsvägen med avseende på infrastruktur, befintligt 
äldreboende samt eventuellt förtätning av bostäder.  

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga Skogslyckans förskola, 
för att öka antalet avdelningar från 8 till 12 avdelningar. Planen syftar även till att pröva exploatering 
för cirka 80-120 nya bostäder i flerfamiljshus samt tillhörande funktioner i anslutning till 
Bidevindsvägen. Vidare är syftet att anpassa kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen 
exploatering.  

Sammanfattning av planförslaget 
Planförslaget ska möjliggöra för utökade byggrätter för allmänna ändamål samt bostadsändamål i 
området kring Bidevindsvägen. Skogslyckans förskola får genom planförslaget en dubblering av sin 
yta, vilket permanent möjliggör för att bedriva minst 12 avdelningar förskoleverksamhet. Vid behov 
kan även skolverksamhet för äldre barn anordnas inom denna yta. 

Området föreslås även att förtätas med bostäder. Planen möjliggör för en utbyggnad av cirka 80-120 
bostäder i flerfamiljshus. Ca 30-50 av dessa lägenheter är tänkt att tillskapas på fastigheten Flatö 3. 
Husen är tänkta att vara mellan 5 till 6 våningar höga. Resterande bostäder är tänkta att uppföras i 
på en nuvarande parkeringsyta, norr om Västanvindsvägen i anslutning till Skogslyckans torg. 
Byggnaden kan uppföras i upp till 16 våningar och centrumändamål, parkering samt andra former av 
verksamhet kan anordnas i bottenplan.  

Genom planförslaget så tas en befintlig parkyta i anspråk för att utöka ytan för skoländamål. För att 
kompensera den minskade parkytan så tillskapas ny parkyta väster om befintlig förskola. Dessutom 
så föreslås befintliga parkstråk att rustas upp samt bättre koppla samman Skogslyckan med 
naturområdet Smedsdalen. Smedsdalen föreslås även att rustas upp för att på sikt bli en 
stadsdelspark med ökade rekreativa kvalitéer.  

Bidevindsvägen anpassas till nya samt förändrade verksamheter och bostäder. Längst med 
Bidevindsvägen så tillskapas ytterligare besöksparkering samt gångbanor och utökad 
dagvattenhantering.  
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Handläggning 

Planförfarande 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planarbetet påbörjades 
2016-10-06 och handläggs i enlighet med då rådande planförfarande och tolkning av PBL.  

Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med gällande 
översiktsplan med tillhörande fördjupning samt inte bedöms vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms heller inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
Planprocess  

Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan som berörda 
sakägare, allmänheten samt berörda myndigheter och aktörer har möjlighet att lämna synpunkter 
på. Här välkomnas synpunkter på förslaget som bli en del av underlaget i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. 

Kommunen kommer bemöta synpunkterna i en samlad samrådsredogörelse. Tillsammans med 
synpunkterna ska kommunens kommentarer och förslag på ändringar redovisas. I detta skede 
kommer det även redovisas vilka synpunkter som tillmötesgås och vilka som inte beaktats samt 
skälen till det. 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och eventuellt redigera förslaget 
därefter. Det omarbetade förslaget ska sedan göras tillgängligt för granskning innan det föreslås 
antas. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att 
inkomma med synpunkter på det reviderat förslaget. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
under samrådet eller granskningen har möjlighet att överpröva planförslaget vid ett antagande. 

Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Planskede  
Planbesked 2016-09-14 
Uppstart 2016-10-06 
Samråd Okt 2022 
Granskning Kvartal 1 2023 
Beslut om antagande Kvartal 3 2023 
  

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar gällande 
läge i planprocessen 
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Plandata 

Lokalisering 
 
Planområdet ligger i stadsdelen Skogslyckan, nordväst om Uddevalla Centrum. Planområdet ligger 
norr om Skogslyckans torg, i anslutning till Västandsvindsvägen.  

Markägoförhållande 
 
Området är till stora delar inom kommunal ägo. Uddevallahem är även tomträttsinnehavare inom 
planområdet, för fastigheten Flatö 2 samt Marmorn 1.  

 

Figur 2. Översiktskarta 
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Planförslaget innehåller 
Planområdet är ca 7,4 ha stort.

 
Kvartersmark 
Skoländamål   ca 12 000 kvm 
Bostadsändamål  ca 19 200 kvm 
Tekniska Anläggningar  ca 150 kvm 
 
Allmän platsmark 
Natur   ca 15 500 kvm 
Park  ca 14 500 kvm 
Huvudgata   ca 6 600 kvm 
Lokalgata  ca 5 200 kvm 
Gångfartsgata  ca 550 kvm 
Torg  ca 300 kvm 
 
 
 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter 
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Förenlighet med miljöbalken 
Enligt PBL (2010:900) 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen. 

Detaljplanens utformning bedöms sammantaget kunna bidra till god hushållning av mark- och 
vattenområden för ämnat ändamål. Befintlig markanvändning förstärks, förädlas samt förtätas och ej 
behöver uppföras inom andra områden. Allmänna ytor föreslås kompenseras i planen och tas i 
hänsyn inom planförslaget.  

Riksintressen 
Byfjorden, som är del av riksintresse för yrkesfiske, är recipient för nederbörd från planområdet.  

Planområdet berörs inte i övrigt av några ytterligare riksintressen.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  
 
Dagvatten som uppkommer inom området, som inte infiltreras till grundvattnet, har Byfjorden som 
slutrecipient. Fjorden klassas som känslig. Planförslaget visar exempel på hur dagvattenhanteringen 
kan utformas för att lokalt rena och fördröja dagvatten inom planområdet. Åtgärdsnivån i förslag på 
dimensionerande fördröjning samt rening som görs i planförslagets bedöms sammantaget påverka 
miljökvalitetsnormer försumbart. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarandesvärda resurser i Sverige och måste beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Strandskydd 
Inom planområdets nordvästra del finns det ett befintligt vattendrag. Vattendraget har varit planlagt 
sedan 1958 och berörs inte av strandskydd. Vattendraget har inget strandskydd utanför planområdet 
och kommunen gör bedömningen att vattendraget inte har varit aktuellt för strandskydd och därmed 
inte heller kommer att återinträda genom planförslaget.  
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Trädalléer 
Inom planområdet finns det ett antal alléer med 3 träd eller mer på rad. Ett par av dessa alléer, 
föreslås genom planförslaget förändras, varför en biotopsdispensansökan hanteras i samband med 
planprocessen, för att utreda vilka åtgärder som behövs.  

Träd 
Inom planområdet finns det ett antal träd som kan inneha biotopskydd genom sin storlek. Det finns 
inget som tyder på att större träd påverkar genomförandet av planförslaget.  

Landskapsbildskydd 
Inom naturområdet Smedsdalen, norr om planområdet finns det ett tidigare landskapsbildskydd 
enligt 19 kap. 9 §. Landskapsbildskyddet var en åtgärd för att skydda ett område från större 
förändring eller påverkan. Detaljplanen bedöms inte påverka området som berörs av 
landskapsbildskydd. Eventuella åtgärder som sker utanför detaljplanens ramar för att rusta upp 
naturområdet i Smedsdalen bör förhålla sig till rådande skydd samt avvikelser kan föregås av 
dispensansökning om de inte förhåller sig till rådande skyddsreglemente.  

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att redovisas utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Levande sjöar och vattendrag 
Miljömålet eftersträvar att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Genom planförslaget föreslås ett antal åtgärder som möjliggör för öppna 
dagvattenlösningar och stärkta gröna kopplingar. Sammantaget så bedöms 
planförslaget innebära en bibehållen eller viss förbättring av levande vattendrag. 

Levande skogar 
Miljömålet eftersträvar att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Planförslaget påverkar närliggande Smedsdalen med utpekade naturvärden. 
Planförslaget tar i hänsyn befintliga värden och föreslår åtgärder för att stärka dessa, 
tillsammans med ett fokus på ökade sociala värden. 
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God bebyggd miljö  
Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö 
samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare 
ska Natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas.  

I detaljplanen föreslås att ett befintligt område skall förtätas. Genom förtätningen 
utnyttjas befintlig infrastruktur samtidigt som befintliga natur- och kulturvärden 
beaktas och föreslås förstärkas.   

 
Kommunala miljömål 
Planera hållbarhet 
Detaljplanen bidrar till att planera hållbar samhällsplanering genom sin förtätning av befintligt 
område. Planförslaget innebär en resurssnål användning av mark och övriga tillgångar i området som 
tillvaratas. Befintlig infrastruktur till stor del nyttjas. Viss parkmark, med framför allt sociala värden 
samt grön potential ianspråktas, men föreslås att kompenseras genom tillskapande och 
tillgängliggörande av andra park och naturområden inom och i anslutning till planområdet. 

Tänk på hur du reser 
Detaljplanen innebär en förtätning i kollektivtrafiknära läge, med mycket goda förbindelser och 
turtäthet. Detaljplanen bidrar genom ytterligare bostäder, service och arbetsplatser ett ökat 
underlag för området sätt till kollektivtrafiken. Utöver kollektivtrafik finns goda förbindelser med för 
cyklister och gående, genom en närhet till arbetsplatser samt Uddevalla Centrum. Sammantaget ger 
det förutsättningar för användning av alternativa resmöjlighet från bil, vilket potentiellt minskar 
belastningen på vägnätet samt koldioxidutsläpp. 

Behovsbedömning 
 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen 
bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till 
samrådshandlingarna medföljer en detaljerad behovsbedömning upprättad av Uddevalla kommun 
vilken närmare redovisar kommunens bedömning. 
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Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
I översiktsplanen har kommunen gjort ställningstagandet att övervägande del av ny sammanhållen 
bebyggelse ska utvecklas i tätorterna samt att man skall ta tillvarata på de tillgångar som finns i 
kommunen. Detaljplanen för området i anslutning till Bidevindsvägen bidrar till detta genom att 
tillvarata befintlig infrastruktur samt bidrar till Uddevalla tätorts utveckling genom förtätning samt 
utveckling av allmänna ytor. Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen. 

Fördjupad Översiktsplan för Uddevalla tätort 
I den fördjupade översiktsplanen fastställer Uddevalla kommun en strukturbild för hur 
bostadsutvecklingen bör prioriteras och planeras. Det utgår från en planering inifrån ut, där 
förtätning i centrala lägen prioriteras. Strategin anger att tätorten utvecklas genom förtätning av 
bostäder. Ytterligare förtätning i befintliga bostadsområden ska eftersträvas. 

Utvecklingen av Bidevindsvägen sammanfaller med strategin i den fördjupade översiktsplanen. 
Detaljplanen bedöms ligga i linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Detaljplanen berör helt eller delvis fyra detaljplaner. Huvudsakligen berörs planområdet av detaljplan 
1485-48/1972. Resterande berörda planer är antingen äldre planer som redan huvudsakligen har 
ersatts, eller endast till mindre del behöver revideras för att uppfylla befintlig markanvändning. 

 

 

Figur 4. Detaljplaner som 
berörs av planförslaget 
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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UA130 akt. 14-UDD-34/1958 från 1958 

Den ursprungliga planen för bostadsområdet på Skogslyckan. Planen har i stora delar ersatts av nya 
planer. Området som berörs är planlagt till allmän platsmark och föreslås att bibehållas som 
naturmark. Området inkluderas för att skapa ett sammanhängande stråk med samma 
användningsområde. 

UA161 akt. 14-UDD-
18/1962 från 1962 

Detaljplan som berör 
bostadsområdet på nedre 
Unneröd. Fastigheten 
Marmorn 1:1 har i 
dagsläget sin anslutning via 
Bidevindsvägen över 
naturmark. Detta föreslås i 
nytt planförslag att 
revideras. Marmorn 1 har 
även en fastighetsbildning 
som genom planförslaget 
föreslås att revideras för att 
överensstämma med 
nuvarande 
markanvändning samt 
skötselområden. 

 

UA232 akt. 14-UDD-
48/1972 från 1972 

Detaljplan för området runt 
Bidevindsvägen som helt 
föreslås att ersättas. 
Huvudsaklig användning 
inom området i befintlig 
detaljplan är kvartersmark 
för allmänt ändamål samt 
park- och naturmark.  

 

 Figur 6. DP 1485-48/1972 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 5. DP 1485-18/1962 
Källa: Uddevalla Kommun 
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UA210 akt. 14-UDD-117/1968 från 1968 

Ursprunglig plan för Skogslyckan centrum samt angränsande bostadskvarteren Väjern och Resö. Den 
del av planen som berörs är den södra busshållplatsen längst med Västanvindsvägen, i anslutning till 
Skogslyckans torg. Delen integreras i vägområdet för huvudgata. 

Tomtindelning 
För fastigheterna Flatö 3, Flatö 4 och Marmorn 1 finns tomtindelningsbestämmelser med 
beteckningen TI 1485K-182/1964 och TI 1485K-4/1971 som ska upphöra och avregistreras i samband 
med att den nya detaljplanen får laga kraft.   

Planbesked 
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun gav 2016-09-14 §168 godkännande till planbesked för att 
pröva en ny detaljplan inom Unneröd 2:4 m.fl. Inom ramen för planbeskedet beslutades även att 
finansiering för kostnader kopplade till Bidevindsvägen, som föreslås att bli kommunal gata på allmän 
plats.  

Övrigt beslutsunderlag 
Ett genomförande av planförslaget bedöms kunna utföras i enlighet med kommuns 
dagvattenstrategi, de nyligen antagna parkeringsnormerna, samhällbyggnadsstrategin, va-strategin 
kulturmiljöplanen samt avfallsplanen för Uddevalla kommun. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Pågående markanvändning  
Förutsättning 
Området är planlagt sedan tidigare, där användningen till stor del består av allmänna ändamål i form 
av äldreboende samt förskoleverksamhet. Inom området finns även etablerade park- och 
naturmarker. Vidare så finns mark för bland annat tekniska funktioner, gator samt parkering.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så förändras markanvändningen. Ett av de huvudsakliga syftena med 
detaljplanen är att tillskapa en utökning av kvartersmark för skoländamål. Kvartersmarken för 
skoländamål förändras genom planförslaget i södra delen av planområdet, där parkmark öster om 
befintlig förskola tas i anspråk till förmån för kvartersmark av skoländamål. Kvartersmarken utformas 
så att den inte ianspråkstar det centrala gångstråket samt befintliga bouleplaner med tillhörande 
förrådsbyggnad. I västra delen av befintligt förskoleområde förändras kvartersmarken till parkmark, 
vilket delvis är en kompensationsåtgärd för att minska påverkan av reducering av parkmark i östra 
delen samt för att  tillgängligheten och attraktivteten till naturområdet Smedsdalen.  

En större markparkeringsyta i sydöstra delen av planområdet föreslås att bli kvartersmark för 
bostäder, med möjlighet till centrumändamål, parkering och bostadskomplement i bottenplan.  
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Befintlig kvartersmark för allmänt ändamål inom fastigheten Flatö 3 föreslås att bli kvartersmark för 
bostadsändamål. Fastigheten föreslås även att minskas, till förmån för parkmark och säkring av ytligt 
vattendrag, samt anpassas till kringliggande infrastruktur.  

Fastigheten Marmorn 1 föreslås genom planförslaget att bibehålla sin användning, med en mindre 
revidering av fastighetsytan samt möjlighet till infart från Bidevindsvägen. 

Flatö 1 och 2 bibehåller i stor utsträkning sin nuvarande funktion, där kvartersmarken anpassas till 
befintliga förhållanden. Användningen inom dessa fastigheter blir genom planförslaget något mer 
flexibel, samt viss möjlighet till förändringar inom respektive fastighet för att möjliggöra framtida 
renoveringar och tillägg.  

Bidevindsvägen föreslås att bli en allmän gata. I samband med planläggningen föreslås även 
Bidevindsvägen att anpassas till nuvarande och framtida användning, med delvis ny gestaltning och 
dimension samt tillhörande funktioner såsom svackdiken. samtidigt som naturområdet norr om 
vägen övergår från kvartersmark till allmän platsmark. Denna mark föreslås att bibehållas som 
naturmark.  

Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Norr om Bidevindsvägen samt norr om fastigheten Flatö 3 finns ett område bestående i huvudsak 
med naturmark. Området består av varierad uppvuxen lövskog med inslag av blandskog. 
Naturområdet är även del av Smedsdalens dalgång, där ädellövskog finns. I dalgången finns även ett 
vattendrag som även delvis tangerar planområdet innan det går ner i en kulvert i planområdets 
västra del. Området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som en biotopsö samt har även 

Figur 6. Bidevindsvägen samt 
skogsområde norr om vägen (till 
vänster i bilden)  
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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tidigare delvis berört av det äldre landskapsbildskyddet (§19 NVL). Landskapsbildskyddet berör den 
del av Smedsdalen som innehåller ädellövskog, vilken ligger precis norr om planområdet. 
Naturområdet är del av en sammanhängande spridningskorridor, vilken redovisas i gällande 
fördjupning av översiktsplan. I dagsläget så ingår naturområdet i kvartersmark för allmänt ändamål, 
tillhörande äldreboende, men har fortsatt karaktären av att vara ett allmänt tillgängligt naturområde.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget bibehålls och säkerställs skogsområdet norr om Bidevindsvägen genom 
planbestämmelsen Natur. Intentionen är att detta område skall fungera som strövområde, 
rekreationsområde och spridningskorridor, samtidigt som det bidrar till landskapsbilden för området 
och stadsdelen. Naturområdet i nordvästra delen av planområdet föreslås att få en utökad skötsel 
och delvis förändrad karaktär, för att möta en ökad användning, varför denna del planläggs som 
allmän platsmark, Park. Denna del kan bibehålla sin övergripande karaktär men med större 
möjligheter till sociala mötesplatser samt anlagda ytor.  

Smedsdalens naturområde ligger i huvudsak utanför planområdet men påverkas indirekt av 
planförslaget. Intentionen med planen är att öka tillgängligheten till Smedsdalen genom att öka 
attraktiviteten samt naturområdets södra entréer. Genom en potentiell ökad användning av området 
tillgängliggörs kvalitativa naturområden för fler människor, vilket också väntas öka behovet av skötsel 
samt upprustning och tillgänglighetsanpassning. Kommunen är huvudman för Smedsdalens 
naturområde. Påverkan på flora och fauna väntas inte på ett betydande sätt negativt påverkas av den 
ökade tillgängligheten samt potentiellt ökade närvaron av människor.  

Sammantaget bedöms planförslaget att övergripande bibehålla befintlig struktur för naturmiljöer, 
där miljöer antingen säkerställs eller utvecklas med samma eller liknande syfte. 

Parker  
Förutsättning 
Utöver Smedsdalen, som har karaktären av naturmark, finns även betydande grön och parkområden 
avsatta i befintliga planer. Inom planområdet finns avsatt ett större sammanhållet parkområde om ca 
8 000 kvm (markerad som P1 i figur 9). Området är delvis ianspråktaget av förskoleverksamhet, där 
en tillfällig modulbyggnad samt tillhörande ytor har placerats. De delar som återstår av parkmarken 

Figur 7. Centralt parkstråk  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 8. Sammanhållen parkyta  
 Källa: Uddevalla Kommun 
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är naturytor, gräs samt intilliggande boulebana (P2). Parkens kvalité bedöms som eftersatt och små 
rekreativa kvalitéer.  

Inom befintlig plan finns även en parkyta om ca 1500 kvm (P3), mitt emot Skogslyckans torg, som har 
blivit anspråkstaget som markparkering.  

Utöver dessa ytor finns det ett antal gång- och cykelvägar i området som har karaktären av parkmark, 
som fungerar som kommunikationsytor genom området och till olika målpunkter. Dessa ytor 
(markerade som G1-G3 i figur 9) ligger framför allt mellan Skogslyckans förskola, fastigheten Flatö 3 
samt intilliggande enfamiljshusområde. Yta P4 är parkmark som sluttar ner i intilliggande radhus, som 
ligger i en lågpunkt. Utformningen av ytan är även otydlig mellan kvartersmark och allmän platsmark.  

Totalt sett bedöms den nuvarande kvalitén på befintlig parkmark som låg och eftersatt. Ytorna för 
parkmark har små rekreativa värden utöver boulebanan (P2), och uppmanar inte till stadigvarande 
vistelse inom området.  

 
Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tas parkmark i anspråk till förmån för skolverksamhet (P1) samt 
bostadsändamål (P3). Gångytan inom G2 föreslås att fungera som torgyta samt gångfartsområde. Det 
större området med sammanhållen parkmark(P1) har redan delvis tagits i anspråk för 
förskoleverksamhet. Förskolan föreslås genom planförslaget att permanent ianspråkta denna yta, 
samt ca 4000 kvadratmeter ytterligare yta (inom P1).  

Figur 9. Befintliga parkytor i gällande plan 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Det centrala gångstråket med parkkaraktär föreslås att bibehållas. Detta stråks kvalitéer föreslås 
även att stärkas, för att öka kvalitén samt dess fortsatta attraktivitet som rekreativ parkmiljö. Utöver 
gångstråket föreslås även parkens boulebanor(P2) att bibehållas samt angränsande teknikbyggnad 
som avskärmar boulebanorna från förskolan i väster. 

Parkeringsplatsen i sydöstra delen av planområdet, vilken idag är planlagd för parkändamål, föreslås 
att exploateras med bostäder(P3). Konsekvensen av denna exploatering bedöms inte som betydande 
för tillgången till parkmark, då marken redan har en annan användning än parkmark idag. Genom 
planförslaget minskar ytan parkmark med totalt ca 4000 kvm.  

 

Området Skogslyckan har förutom den sammanhållna ytan centralt i planområdet, inte någon större 
planlagd potentiell stadsdelspark. Genom planförslaget så tas denna yta i anspråk. Även om parkens 
kvalité i dagsläget är bristfällig så får den minskade ytan en negativ konsekvens för området som 
helhet.  

Planförslaget föreslår därför ett antal kompensationsåtgärder för att minska den negativa 
konsekvensen. Huvudsakligen går dessa kompensationsåtgärder ut på att ersätta befintlig parkyta i 
södra delen av området, med att öka tillgängligheten samt kvalitén på Smedsdalen samt parkstråket 
som leder till Smedsdalen, varav två går genom planområdet. Ytorna P5-P7 adderas för att stärka 
kopplingen och ge möjlighet till attraktivare entréer till Smedsdalen. 

Figur 10. Förändringar i parkytor. Röda ytor tas i anspråk och blir kvartersmark. Ytorna P5-P7 övergår från kvartersmark till 
parkmark Källa: Uddevalla Kommun 
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Smedsdalens tillgänglighet ökas genom att förbättra stråken som kopplar ihop naturområdet med 
Skogslyckan. Uddevalla kommun har pågående studier för hur denna yta skall kunna utformas för att 
förbättras i kvalité med syfte om att öka dessa sociala och ekologiska värden. Smedsdalen föreslås 
även att över tid rustas upp med rekreativa stråk, sammankoppling till Fasseröd och övre Unneröd, 
lekytor, vattenspegel och andra parkfunktioner. Detta arbete väntas ske parallellt med 
genomförandet av kompensationsåtgärder som sker inom planområdet.  

Totalt sett så blir konsekvensen av planen att befintlig parkyta inom planområdet minskas något, 
men andra ytor genom kompensation rustas upp och ökar i kvalité samt tillgängliggör stora sociala 
och rekreativa värden. 

Rekreation 
Förutsättning 
Planområdet ligger i anslutning till Smedsdalen dalgång, där rekreativa miljöer finns för naturlek samt 
strövområde. Planområdet ligger även ca 1 km från Sanders dalar och Kasen, vilka erbjuder större 
sammanhängande rekreativa miljöer. Inom området finns även ett mindre parkområde. Befintlig 
park har eftersatta rekreativa kvalitéer, i dagsläget finns endast två bouleplaner.  

Området erbjuder ett nätverk av gång- och cykelbanor som är del i ett större rekreativt nätverk.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så tas en rekreativ parkyta i anspråk. Ianspråktagandet av ytan kompenseras av 
en ökad kvalité på rekreationsområdet i närliggande Smedsdalen, samt anslutningsytor till 
Smedsdalen genom planområdet. Konsekvensen för rekreation genom planförslaget är att ytan för 
rekreation minskar något, men kvalitén samt funktion och vistelsemöjligheter ökar. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Förutsättning 
Planområdet består av exploaterad mark. Det finns sedan tidigare en känd fornlämning inom 
området, L1967:7908. Fornlämningen är en boplats som ligger inom planområdets södra del, norr 
om Västanvindsvägen.  

Fornlämningen bedöms av Länsstyrelsen som förstörd och saknar därför skydd i enlighet med 
rådande lagstiftning.  

Planförslag och konsekvenser 
Befintlig fornlämning har bedömts som förstörd och saknar skydd enligt rådande lagstiftning och 
innebär därför inte en begränsning för genomförandet av planförslaget.  

Vidare så föreslås ny byggnation inom området. Exploateringarna som föreslås sker på redan 
ianspråktagen mark. Ingen ytterligare förundersökning för fornlämningar föreslås genomföras inom 
ramen för detaljplanearbetet.  
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Kulturmiljövård 
Förutsättning 
Planområdet har inventerats i kulturmiljövårdsprogram (2002) för Uddevalla kommun. Området 
beskrivs som tidstypiskt för exploateringar under 1950- och 1960-talet i 
kulturmiljövårdsprogrammet. Området innehåller en variation av bebyggelse som anpassar sig väl till 
landskapet, med lamellhus, högre punkthus samt servicefunktioner kring central torgbildning. 
Kulturmiljövårdsprogrammet förordar att varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av 
skyddskaraktär bör gälla för samtliga byggnader i området. Inom planområdet så är förskolebyggnad 
samt byggnad inom fastigheten Flatö 3 byggda under 1970-talet.  

Uddevalla kommun har även låtit utreda djupare Skogslyckans övergripande kulturmiljö för att 
bedöma vilka typer av förändringar, adderingar samt skydd som är aktuella för planförslaget. I 
rapporten, en antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning utförd av Bohusläns museum 
(2021-11-14), har kulturmiljön inventerats och värderats.  

Typiskt för Skogslyckan och södra Unneröd är en lägre bebyggelse, oftast 3-4 våningar, i närhet till 
dalens mitt längsgående Västanvindsvägen samt högre bebyggelse upp till 8-10 våningar närmast 
skogs- och bergspartierna som omsluter området i norr och söder. Den centrala delen av området vid 
Skogslyckans torg, markeras av ett 12 våningshus runt en centrumfunktion, vilket också är 
karaktäristiskt för bebyggelsemiljön.  

Vidare så bedöms det i den antikvariska förundersökningen (Bohusläns museum 2021-11-14) att det 
finns ett par typiska detaljer som kännetecknar byggnaderna i området. Lamellhusen vid 
Bidevindsvägen kännetecknas av fasader med ljusa kulörer, puts samt vita band som döljer 
byggnadselementsskarvarna.  

Figur 11. Skogslyckans bebyggelse under slutet av 1960-talet  
Källa: Bohusläns museum 

 

Figur 12. Tidig modell Skogslyckans centrum 
Källa: Bohusläns museum 
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I rapporten så noteras att andra byggnader i Skogslyckan-Unneröd har fått fasadrenoveringar där 
byggnadsmaterialet har bytt från puts till cementskivor. Däremot har de vita banden samt ljusa 
kulörerna bibehållits vid dessa renoveringar. I förundersökningen är slutsatsen att karaktären inte 
förvanskas med andra fasadmaterial, om andra karaktäristiska drag bibehålls för byggnaderna.  

De värden som nämns som kulturmiljömässigt betydelsefulla för bebyggelsen bedöms inte att finnas 
för förskolan samt byggnaden inom Flatö 3. 

Vidare så görs slutsatsen att Skogslyckan-Unneröd, ur ett kulturmiljömässigt perspektiv kan 
kompletteras med ny bebyggelse genom förtätning, med hänsyn till befintlig struktur. 

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget så beaktas kulturmiljön i utformningen. I detaljplanen föreslås att ny bebyggelse kan 
skapas samt befintlig kan förtätas. Utformningen för ny och kompletterande bebyggelse tillgodoser 
den övergripande strukturen för Skogslyckan, där högre bebyggelse föreslås i randzonen vid foten av 
bergspartiet, medans förskolan kan tänkas hålla en lägre nivå om 2-3 våningar i mitten av dalgången i 
anslutning till Västanvindsvägen.  

Planförslaget föreslår även en högre exploatering i planområdets sydöstra hörn, mitt emot befintlig 
centrumbildning. Här finns i dagsläget områdets högsta hus, ett skivhus om 12 våningar. Ny 
exploatering följer befintlig struktur genom att markera centrumbildningen och motsvara den högre 
skalan som finns precis söder om Västanvindsvägen och föreslås byggas i mellan 12-16 våningar. 
Eftersom huset inte föreslås vara av skivhuskaraktär så bedöms volymen bli mindre än befintligt 
skivhus söder om Västanvindsvägen. I volymstudier har olika byggnadshöjder prövats, där 
bedömningen gjorts att en motsvarande eller något högre hus passar in i kulturmiljön. 

 

Figur 14. Renoverat skivhus på Östanvindsvägen med nytt 
fasadmaterial, men bibehållen karaktär Källa: Uddevallahem 

 

Figur 13. Flatö 2 och 4 med ljusa fasader och karaktäristiska 
vita band Källa: Uddevalla Kommun 
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Befintliga skivhus inom fastigheterna Flatö 2 och 4 skyddas med bestämmelser för att bevara 
befintliga viktiga kulturmiljödrag, i detta fallet dess ljusa fasader och karaktäristiska vita band. Vid 
övriga förändringar på dessa fastigheter utgör den antivikariska förundersökningen en utgångspunkt. 
Planförslaget tillåter även viss påbyggnad, tillbyggnad eller annan motsvarande åtgärd. Planförslaget 
säkerställer byggnadernas rytm med lågdelar samt högdelar genom höjdbestämmelser.  

För byggnad inom fastigheten Flatö 3 samt förskolebyggnad och tillhörande komplementbyggnader 
föreslås inga skydd eller regleringar inom ramen för planförslaget. Byggnaderna har inte pekats ut 
som kulturmiljömässigt värdefulla. 

Bebyggelse   
Gestaltning & utformning 
Förutsättning 
Planområdet är idag exploaterat med en varierad bebyggelse. Äldreboende samt bostäder inom 
fastigheterna Flatö 2 och 3 är skivhus i 6-7 våningar sant sammanlänkande lågdelar och byggdes 
under 1960-talet. Detaljer för dessa byggnader beskrivs mer ingående i avsnittet för kulturmiljö. 

I södra delen av planområdet finns Skogslyckans förskola. Förskolan är byggd i suterräng, med 
huvudentré i norra delen mot Bidevindsvägen. I östra delen av skolområdet finns en tillfällig 

Figur 15. Äldreboende samt bostäder i 7- och 6-vånings 
lamellhus Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 18. Skogslyckans förskola  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 16. Lågdel mellan skivhus  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 17. Enfamiljshus som används av BUP inom Flatö 3 
Källa: Uddevalla Kommun 
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modulbyggnad som ramar in friytan. Friytan är huvudsakligen lokaliserad mellan dessa två 
byggnader, med kompletterande friyta söder och väster om huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden 
innehåller motsvarande 7 förskoleavdelningar, medan den tillfälliga byggnaden innehåller 2 
avdelningar.  

Inom Flatö 3 finns en mindre byggnad som innehåller kommunala verksamheter. Byggnaden har 
tillkommit under 1970-talet, precis som förskolan. Byggnaden har karaktären av ett enfamiljshus 
med tillhörande tomtmark. I norra delen av fastigheten finns en mindre bollplan som avskärmas av 
ett staket mot Smedsdalen i norr. 

Planförslag och konsekvenser 

Området kommer genom planförslaget att förtätas på tidigare underutnyttjade ytor i enlighet med 
kommunens översiktsplanering. Tillkommande volymer tar i beaktning de kulturmiljöfrågor och 
gestaltning i sitt utförande. Gestaltningen av respektive byggnad avseende material, kvalité och 
hänsyn till närliggande bebyggelse är av stor vikt på grund av det centrala läget i stadsdelen samt 
anknytningen till intilliggande naturområde Smedsdalen 

Flatholmen 

I områdets sydöstra del tillskapas en byggrätt för i huvudsak bostadsändamål. I bottenplan tillåts 
även centrumändamål, parkering samt bostadskomplement. Detaljplanens intention är att en 
övervägande del av fastigheten exploateras med ett våningsplan i marknivå för att definiera 
kringliggande allmänna ytor samt skapa en separerad bostadsgårdsmiljö på taket av det första eller 
andra våningsplanet. Genom planbestämmelse regleras att minst 90% av markytan exploateras i 
markplan för att skapa en tydligare avgränsning mellan offentlig plats samt de boendes gårdsmiljö.  

Figur 19. Översiktsbilds på möjligt utförande. Vita byggnadskroppar är tillkommande exploateringar. För förskolan i 
sydvästra delen kan befintlig förskola behållas eller helt ny tillskapas. Fastighet med högre hus norr om Skogslyckans torg 
är tänkt att få en lägre bottenvåning för att skapa kvarterskaraktär Källa: PE arkitekter 
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Bottenplan samt eventuellt även ett eventuellt plan 2 är huvudsakligen tänkt för parkeringsändamål 
till bostäder inom fastigheten, men mot Västerlånggatan så föreslås publika funktioner att tillskapas. 
Dessa lokaler kan vara centrumverksamheter, cykelverkstad, samlingslokal, kontor eller annan 
likvärdig verksamhet. För säkerställa skalan mot huvudgata samt torgyta väster om kvartersmarken 
föreslås en byggnadshöjd om 6,0 meter. Det möjliggör exempelvis för att tillskapa en 
sammanhängande volym i bottenplan samt eventuell bullerreducerande åtgärd i ovanpå denna 
volym eller vid behov ytterligare ett våningsplan med centrumändamål, bostadskomplement eller 
parkering.  

I nordöstra delen av användningsområdet tillåts en exploatering som motsvarar en höjd på ca 12-16 
våningar samt 50-70 lägenheter. Exakt placering av högdel bestäms inte i planförslaget, men volymen 
antas vara av en nättare volym än skivhuset söder om Västanvindsvägen. Gestaltningen bör för 
denna fastighet särskilt värderas, på grund av sin placering och läge i stadsdelen. Fastighetens 
angöring föreslås att ske i norr, mot en gångfartsgata. Denna gata fungerar även som infart för 
fastigheten Flatö 2.  

Flatö 3 

Genom planförslaget så skapas nya byggrätter inom planområdet. Inom fastigheten Flatö 3 
möjliggörs för 2-3 nya flerfamiljshus med totalt ca 30-50 nya lägenheter. Husen föreslås kunna 
uppföras i 5-7 våningar. Byggnaderna kan uppföras som exempelvis kompakta lamellhus eller 
punkthus. Mellan byggnaderna kan parkering upphöras samt tillhörande komplementbyggnader. 
Besöksparkering kan anordnas inom kvartersmark eller längst med Bidevindsvägen vid behov. Ny 
exploatering förutsätter att befintlig byggnad rivs.  
 

Figur 21. Volymstudie 16-våningshus norr om Skogslyckans 
torg Källa: PE arkitekter 

 

Figur 20. Volymstudie 12-våningshus norr om Skogslyckans 
torg Källa: PE arkitekter 
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Förskola 

Genom planen möjliggörs en förskola med en utökning från ca 7-8 avdelningar till 10-12 avdelningar. 
Detta kan exempelvis ske antingen genom en utbyggnad av befintlig förskola eller att befintlig 
byggnad ersätt med en nybyggnation. Genom planförslaget så möjliggörs för ett utförande i 2-3 
våningar. Placering av skolbyggnad regleras till stor del inte inom ramen för planförslaget. Ytterligare 
regleringar föreslås inte i planförslaget. Planförslaget möjliggör även att kvartersmarken nyttjas för 
andra skoländamål och kan därför komma att användas för exempelvis grundskola. 

Flatö 2 och 4 

Inom fastigheterna Flatö 2 och 4, där äldreboende samt befintliga bostäder och gruppbostäder finns, 
föreslås inga större förändringar från befintlig detaljplan. Planförslaget lämnar även rum för att 
balkonger kan tillkomma på byggnaderna. Vidare så regleras höjden för att säkerställa att lågdelarna 
bevaras samt att högdelarna tillåts utökas med ca 1-2 våningar. Vidare så regleras Flatö 2 och 4 med 
utformningsbestämmelser för att säkerställa karaktäristiska drag för kulturmiljön.  

Marmorn 1 

Marmorn 1 inkluderas i planområdet och föreslås att få en reviderad fastighetsavgränsning. 
Planförslaget möjliggör fortsatt att exempelvis balkonger eller dylikt utökas eller implementeras i 
anslutning till huvudbyggnaden. I östra delen förses fastigheten med korsmark vilket möjliggör för 
mindre bostadskomplement. Västra delen föreslås fortsatt att prickmarkeras för att bibehålla 
befintlig utformning i denna del.  

Figur 23. Volymstudie, punkthus inom Flatö 3 
Källa: PE arkitekter 

 

Figur 22. Volymstudie, lamellhus inom Flatö 3 
 Källa: PE arkitekter 
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Övriga byggnader 

Inom planområdet finns ett par befintliga mindre byggnader, exempelvis en transformatorstation i 
sydöstra delen samt ett miljöhus i slutet på Bidevindsvägen. Framförallt transformatorstationen har 
betydande arkitektoniska kvalitéer genom omsorgsfulla detaljer och tegelutförande. Miljöhuset 
strider idag mot befintlig detaljplan och avses att ersättas inom kvartersmark för förskola.  

Ny teknisk byggnad kan genom planförslaget uppföras i sydöstra delen av planområdet, öster om 
Bidevindsvägen, mellan fastigheterna Flatö 2 och Marmorn 1.  
 

Friyta 
Förutsättning 
Boverkets riktlinjer för friyta är vägledande för att bedöma hur stor friyta per barn kommunen bör 
tillskapa inom kvartsmark för ändamålet. Friytan är också dimensionerande för fastigheten. 
Uddevalla kommun har även egna riktlinjer för hur friytan skall dimensioneras och utformas.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ca 12 000 kvadratmeter med skoländamål. Erforderlig friyta för upp till 12 
avdelningar bedöms kunna tillskapas inom kvartersmarken. Friytan bedöms kunna utformas för att 
möta krav om en utmanande och variationsrik miljö, samtidigt som tilltagen yta finns för att skapa en 
tillgänglig och välprogrammerad yta för lek och rekreation.  

Landskapsbild 
 

Förutsättning 
Landskapsbilden präglas av Skogslyckans dalgång, med skogbevuxna bergspartier i södra och norra 
delen, samt den låglänta bebyggda öppna delen mellan bergen. I randzonen, nära bergen finns 
generellt en högre bebyggelse. I mitten av dalgången finns generellt en lägre bebyggelse om 3-4 
våningar, frånsett höghuset vid Skogslyckans torg. Höghuset på Skogslyckans torg är väl synligt från 
planområdet och fungerar som ett landmärke.  

I södra delen planområdet finns ett mindre höjdparti som ramar in förskolan och skapar en barriär 
mot Västanvindsvägen. Höjdparitet är försett med en varierad vegetation som ytterligare förstärker 
separationen mellan planområdet och Västanvindsvägen samt verksamheter och bostäder söder om 
leden.  
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Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så bibehålls den övergripande strukturen på landskapsbilden. Ytterligare hus 
möjliggörs i nordvästra delen av planområdet, vilket följer befintlig struktur. Även en högre 
exploatering på förskolan bedöms följa befintlig struktur.  

Höjdpartiet i södra delen av området föreslås att inkorporeras i skolområdet, men bibehålla sin 
övergripande struktur.  

Genom en exploatering i sydöstra delen av planområdet som möjliggör en byggnadsvolym på 12-16 
våningar kommer befintligt höghus att kompletteras med ytterligare landmärke. Byggnaden kommer 
likt befintligt höghus att vara väl synligt från hela Skogslyckan, samt från vissa delar av kringliggande 
områden. Byggnadsarean på högdelen av det tillkommande huset regleras så att volymen skall få ett 
nättare uttryck.  

Skogspartierna i norra delen av planområdet föreslås att bibehållas, och ändrar därför användning 
från kvartersmark till allmän platsmark, naturändamål. Dessa partier är karaktäristiska för 
Skogslyckan och bidrar till ett omslutande grönområde som är påtagligt genomgående i Skogslyckan-
Unneröd. 

Solljusförhållanden 
Förutsättning 
Planområdet ligger i norra delen av Skogslyckans dalgång, och har förhållandevis goda 
solljusförhållanden. Förskolan finns i södra delen av planområdet och har få byggnader som ger 
påverkan på solljusförhållandena. Befintlig förskola har även liten till ingen påverkan på resterande 
bebyggelse inom och utanför planområdet. 

Figur 24. Höghuset på Skogslyckans 
torg i bakgrunden sett från 
gångstråket genom planområdet. 
Skogbeklätt höjdparti i södra delen av 
planområdet ramar in  
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Planförslag och konsekvenser 
Till stora delar så medför planförslaget liten till ingen påverkan på solljusförhållandena, både inom 
och utanför planområdet. Nya byggnader inom Flatö 3 föreslås till en höjd likvärdig eller något högre 
än befintlig vegetation som omgärdar fastigheten i väst. Tillkommande byggnader inom Flatö 3 
väntas därför inte få betydande negativ konsekvens för radhusen väster om fastigheten. 

Nytt höghus i sydöstra delen av planområdet kommer att medföra viss påverkan på 
solljusförhållandena. Norrliggande fastighet inom Flatö 2 har är byggd i nord till sydlig riktning och 
har huvudsakligen sina fönster på sin västra och östra sida. Östra sidan bedöms delvis att påverkas av 
exploateringen söder om, men bedöms inte vara av betydande karaktär. Fastigheten Marmorn 1 får 
även den viss påverkan från det tillkommande höghuset längst sin västra fasad under kvällstid. 
Byggnaden regleras för att vara nättare och minska tiden för skuggning av Marmorn 1. Även den 
tänkta förskolegården påverkas av ett höghus i planområdet sydöstra del. Höghuset ligger precis 
väster om den tänkta friytan för förskolegården, och påverkar således främst friytan under 
morgonen. Då förskolan i övrig har god tillgång till solljus bedöms denna påverkan som acceptabel.  

Offentliga rum 
Förutsättning 
Inom planområdet finns bland annat parkmark, naturmark, gångvägar, Bidevindsvägen och 
Västandvindsvägen som utgör de huvudsakliga offentliga rummen med allmän tillgänglighet. I 
anslutning till planområdet finns även Skogslyckan Centrum med torgmiljö och kommersiell service.  

Planområdet är idag planlagt med en större andel kvartersmark för allmänt ändamål, med syfte om 
att ombesörja offentlig service. Allmän platsmark för park har även annekterats till förmån för 
kvartersmark i planområdets södra del.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför att naturmark norr om Bidevindsvägen formellt säkerställs som allmän 
platsmark. Bidevindsvägen övergår från i huvudsak kvartersmark till allmän platsmark. 

Parkyta i södra delen av planområdet övergår till stora delar till kvartersmark för skoländamål, vilket 
bedöms medföra en viss negativ konsekvens för tillgången till parkytor i området. Planen föreslår 
därför kompensationsåtgärder i form av ökad tillgänglighet och kvalité på närliggande naturområde 
samt anslutningspunkter till naturområde. Vidare så utökas parkstråksområdet väster om befintlig 
förskolebyggnad. 

Offentlig service 
Förutsättning 
Inom planområdet finns flertalet verksamheter som erbjuder offentlig service. Inom Flatö 3 finns 
bedriver Uddevalla kommun barn- och ungdomspsykiatri. Flatö 4 innehåller ett äldreboende. Flatö 4 
är även sammanbyggt med Flatö 2 som innehåller gruppbostäder samt reguljära bostäder. 

Inom planområdet finns även en förskola om 7 avdelningar. Förskolan har även ett temporärt 
bygglov för ytterligare 2 avdelningar. Förskolans upptagningsområde är primärt bostadsområdena 
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Skogslyckan och nedre Unneröd. Förskolans kapacitet motsvarar befintligt bostadsbestånd inom 
dessa stadsdelar.  

Planområdet ligger i Unneröds skolupptagningsområde, där Sandersdalsskolan kommer avses för F-3, 
Unnerödsskolan tillgodoser åldrarna 4-6 samt Västerskolan är en högstadieskola för årskurserna 7-9. 
Utöver Dessa skolor finns även Ramnerödsskolan (F-9) ca 800 meter från planområdet. 
Unnerödsskolan samt Sandersdalsskolan är i dagsläget fullbelagda, men kommer att renoveras samt 
utökas, vilket även ökar dess kapacitet. 

På Skogslyckans torg finns även bland annat samlingslokaler, vårdcentral, fritidsgård samt bankomat.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget möjliggörs för en utökning av offentlig service för skoländamål. Dels möjliggörs 
att tillfälliga förskolelokaler samt friyta som finns på allmän platsmark kan bli permanent, dels så 
möjliggörs en ytterligare utökning av kvartersmark samt byggnadsyta vilket gör att verksamheten kan 
expandera ytterligare.  

Befintligt äldreboende inom fastigheten Flatö 4 samt gruppboende och bostäder inom Flatö 2 
föreslås inte få någon betydande förändring genom planförslaget i exploateringsgrad, användning 
eller utformning.  

Kommersiell service 
Förutsättning 
I direkt anslutning till planområdet, på södra sidan av Västanvindsvägen, ligger Skogslyckans torg som 
är lokalt centrum för kommersiell service. Utbudet inkluderar matbutik, pizzeria, frisör och café. 
Planområdet har även närhet och goda förbindelser till centrala Uddevalla samt goda 
kommunikationer med bland annat kollektivtrafik till externa kommersiella utbudet vid Torp. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås en förtätning, med ytterligare bostäder i ett centralt läge på 
Skogslyckan. Befintliga kommersiella verksamheter i området får därmed potentiellt ytterligare 
underlag för sina verksamheter. Vidare möjliggörs även centrumverksamhet i det föreslagna 
bostadskvarteret mitt emot Skogslyckans torg. Ytan anses lämplig för ytterligare komplettering av 
kommersiell service med bra läge i anslutning till norra busshållsplatsen på Skogslyckans torg.  

Avfall 
Förutsättning 
Närmaste allmänna återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, ca 1 km från planområdet. Avfall 
avses i första hand om att tas om hand inom respektive fastighet. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tillskapas inte plats för enskild återvinningsstation. Avfallshantering kan ske 
inom eller i anslutning till respektive fastighet. Vändyta finns i slutet av Bidevindsvägen, samt ny 
vändyta avses att tillskapas inom kvartersmark för förskola med tillhörande miljöhus. Ingen vändyta 
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tillskapas i anslutning till gångfartsområdet söder om Flatö 2, men Bidevindsvägen breddas genom 
planförslaget öster om den nya bostadsfastigheten i sydöstra delen, vilket möjliggör för exempelvis 
varutransporter, tillfällig uppställning samt korttidsparkering. 

Geoteknik   
Markförhållanden 
Förutsättning 
Området är i dagsläget delvis bebyggt. Marken utgörs av ett centralt relativt plant område som 
utgörs av glacial lera, omgivet av fast mark, främst i form av berg eller berg i dagen. I nordvästra 
delen av planområdet finns en ravin med bäckfåra. 

Uddevalla kommun har låtit undersöka 
de geotekniska förhållandena genom 
Bohusgeo AB (2021-02-12). I den 
geotekniska rapporten identifieras tre 
delområden som är av särskilt intresse ur 
en geoteknisk synpunkt. 

Släntstabiliteten bedöms enligt 
utredningen som tillfredsställande för 
befintliga förhållanden, användning och 
bebyggelse. Inom grönt område bedöms 
släntstabiliteten som tillfredställande vid 
påförda laster av eventuell exploatering. 
Bidevindsvägen finns även med i det 
undersökta området (grön) och 
konstateras som zon där inga 
permanenta schakter rekommenderas. I 
slänterna nordost om Bidevindsvägen är 

Figur 26. Rött skrafferat område(B-D) visar riskområde för ras eller 
nedrullande block där byggnation inte rekommenderas, utan att mer 
omfattande åtgärder för att säkra berget utförs 

Källa: Bohusgeo. 

 

Figur 25. Jordartskarta Källa: SGU 
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jorddjupet begränsat och här kan troligen byggnader grundläggas med platta på mark eller direkt på 
berg om exploatering önskas. 

Även blått område där befintlig förskola bedöms stabiliteten som tillfredsställande. Jorddjupen här är 
större och beroende på nivåsättning och eventuellt tillkommande byggnadslaster kan pålning 
erfordras.  

I anslutning till bäckfåran i Smedsdalens dalgång (rött område) finns tydliga tecken på erosion. 
Framför allt gäller det området direkt norr om planområdet. I utredningen konstateras att det inom 
ca 10 meter bör vara lastfri zon. Även området närmast bäckfåran föreslås i utredningen att 
erosionsskyddas. Öster om bäckfåran, inom norra delen av fastigheten Flatö 3 (svart markerat 
område i figur 27), har laster om 20 kPa testats och konstaterats vara godtagbara. Ytterligare laster 
har inte prövats i utredningen. På västra sidan av bäckfåran har även laster om 10 kPa testats i höjd 
med befintlig gångväg och bergsslänt (ljusgrått markerat område i figur 27). Utredningen påvisar att 
minst laster om 10 kPa kan påföras i detta område.  

På flertalet platser i framför allt norra delen av planområdet är jorddjupet begränsat och här kan 
troligtvis byggnader grundläggas med platta på mark eller direkt på berg. I södra delarna av 
planområdet är jorddjupen något större och grundläggningsmetoden här beror på exempelvis 
nivåsättning eller byggnadslast avgöra om eventuell pålning erfordras.  

Figur 27. Detaljerad redovisning av geotekniska 
planbegränsningar. Området närmast bäckfåran 
rekommenderas att erosionsskyddas. 

Källa: Bohusgeo. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medger utökning av byggnation inom förskolefastighet samt även likvärdig eller 
marginellt utökad byggnation för befintligt äldreboende och bostäder inom fastigheterna Flatö 2 och 
4. Dessa bedöms ur ett övergripande geotekniskt perspektiv vara godtagbara. Även en högre 
byggnation om upp till 16 våningar i sydöstra delen av planområdet bedöms övergripande vara 
godtagbar. Utredningen bedömer det som lämpligt att mer detaljerade beskrivningar tas fram vid 
detaljprojektering för att bestämma exakt utformning på grundläggningen.  

Bidevindsvägen föreslås inte att sänkas eller på annat sätt schaktas inom markerat område. På norra 
sidan av Bidevindsvägen finns ett befintligt dike som kan komma att placeras längre norrut, utökas 
eller på annat sätt förändras. Denna åtgärd finns inom område som inte i utredningsmaterialet 
påvisas som zon där inga permanenta schakter rekommenderas.  

Fastigheten Flatö 3 kan delas in i 2 zoner, där den södra inte bedöms ha några övergripande 
geotekniska restriktioner. Norra delen ligger i närhet till en bäckfåra, vilken fastighet- och 
byggnadsavgränsningen har anpassats till. Den norra delen har endast prövats för laster om 20 kPa, 
vilket den bedöms klara. Intentionen med planförslaget är att en byggnadsvolym om 5-7 våningar 
skall kunna placeras inom detta området. En sådan byggnation bedöms medföra högre laster än 20 
kPa, varför grundläggning med pålar troligtvis är aktuellt för denna yta. Området bedöms generellt 
ha nära till berg. 

Bäckfåran kommer genom planförslaget att planläggas som parkmark. Kommunen är huvudman för 
allmän plats och föreslår en upprustning av parkytan vilket även avser exempelvis erosionsskydd eller 
motsvarande åtgärd för bäckfåran, för att förhindra erosion. 

Figur 28. Pågående erosion i 
bäckfåra uppströms  

Källa: Bohusgeo 
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Bergteknik 
Förutsättning 
Uddevalla kommun har låtit WSP (2018-
12-19) ta fram planeringsunderlag för 
bergsteknik inom planområdet. WSP har 
identifierat 3 delområden som kräver 
åtgärder eller restriktioner.  

Områden B och C har block som behöver 
renas eller säkras. Område D 
rekommenderas att inte bebyggas. 
Åtgärder behöver inte utföras inom 
område D om det inte bebyggs. 

I övrigt bedöms det som att det inte finns 
några ytterligare restriktioner eller 
åtgärder för bergsteknik inom 
planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår ingen byggnation inom identifierade områden B-D. Kommunen avser att utföra 
de åtgärder som rekommenderas i det bergstekniska planeringsunderlaget inom allmän plats.  

Hydrologiska förhållanden 
 

Dagvatten 
Förutsättning 
Inom planområdet finns till största delen mindre avrinningsområde för dagvatten som sedan ansluter 
till avrinningsvägar mot slutrecipient, vilken är Byfjorden, som är en vattenförekomst. I områdets 
västra del finns en bäck med större tillrinning från Smedsdalen och uppströms liggande 
bostadsområden. Bäcken avleds sedan i en större dagvattenkulvert. Vattenflödena inom området är 
förhållandevis små, med undantag för bäckfåran i västra delen.  

Uddevalla kommun har låtit Sigma Civil (2019-03-29) utföra en dagvattenutredning för att närmare 
se förutsättningarna samt planens konsekvenser för hydrologiska förhållanden.  

Figur 29. Rött skrafferat område(B-D) visar riskområde för ras eller 
nedrullande block där byggnation inte rekommenderas, utan att mer 
omfattande åtgärder för att säkra berget utförs. Källa: WSP 
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I figur 30 redovisas de betydande 
avrinningsvägarna i befintliga 
förhållanden. Förutsättningen för 
tillkommande exploatering i området 
bedöms som god. Dagvattenutredningen 
föreslår ett antal platser för tillkommande 
svackdiken för att tillgodose ny 
exploatering i området.  

I dagvattenutredning finns angivet att 
Uddevalla kommun önskar att skapa en 
grönytefaktor om 0,8 inom området som 
helhet. I dagsläget har planområdet ca 0,7 
i grönytefaktor.  

Planförslag och konsekvenser 
Tillkommande svackdiken i beskrivna omfattning tar hand om dagvatten och dess rening. Dagvatten 
från Västanvindsvägen avleds via brunnar.  

Enligt dagvattenutredningen bedöms att 
föreslagen exploatering inte försämrar 
grönytefaktorn. För att förbättra 
grönytefaktorn ytterligare föreslås att 
svackdiken i enlighet med 
dagvattenutredningen tillskapas. Ytterligare 
översvämningsytor och öppna 
planteringsytor föreslås i strategiskt läge 
nedströms i sydvästra hörnet av planområdet 
samt eventuellt även nedströms från 
bäckfåran.  

Sammantaget bedöms planförslaget inte 
medföra betydande negativ konsekvens för 
dagvattenhanteringen. 

Översvämning 
Förutsättning 
Vid extrema regntillfällen finns alltid risk att lågpunkter och instängda områden översvämmas. För 
befintliga förhållanden inom planområdet finns det ett mindre antal ytor som lokalt riskerar att 
översvämmas vid skyfallshändelse. Totalt sett så påverkas inte den allmänna framkomligheten eller 
framkomlighet för räddningstjänst under rådande förhållanden vid extrema regn inom planområdet.  

Figur 30. Befintliga avrinningsvägar samt avrinningsområden  
Källa: Sigma Civil 

Figur 31. Föreslagna svackdiken (grönt) och 
 instängda områden (rött).  Källa: Sigma Civil 
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Planförslag och konsekvenser 
Ur ett skyfallsperspektiv förväntas inte exploateringen förvärra befintlig situation. Befintliga 
instängda områden har små tillrinningsområden, mindre åtgärder kan utföras inom ramen för 
planförslaget för att lokalt förändra höjdsättningen och minska effekten av instängda områden.  

Vattenförekomst 
Förutsättning 
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Byfjorden är för närvarande otillfredsställande. 
Byfjorden uppnår för närvarande ej heller god kemisk status. Bedömningen är att orsaken till de 
problem med ämnen som påverkar Byfjordens status negativt är av en sådan karaktär att det saknas 
tekniska förutsättningar för att lösa.  

Planförslag och konsekvenser 
Den planerade exploateringen bedöms inte påverka den kemiska statusen av Byfjorden negativt. Det 
förväntas inte att utsläpp av de nämnda och farliga ämnena sker på grund av exploateringen inom 
Unneröd. Den generella bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna 
att nå miljökvalitetsnormerna för recipienten Byfjorden. 

Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
Idag består området av bland annat förkola, naturområde samt separerade gång- och cykelvägar. 
Området bedöms som lättillgängligt från kringliggande områden genom ett väl sammankopplat gång- 
och cykelnät. Det finns möjlighet till strukturerad lek inom förskolområde samt ostrukturerad lek i 
parkyta i södra delen av planområdet. 

Planområdet fungerar även som en passage för koppling till Smedsdalen, som erbjuder större 
möjligheter till ostrukturerad lek.  

Området som helhet bedöms som väl utformat för barns möjlighet att själva röra sig fritt och nyttja 
för både strukturerad samt ostrukturerad lek. Skogslyckan som helhet har ett fåtal platser med 
strukturerad lek, mestadels inriktade mot yngre barn. Möjlighet till utövning av strukturerad lek för 
äldre samt andra aktiviteter är delvis inte tillgodosett.  

Planförslag och konsekvenser 
Planen medför att befintligt område förtätas. Yta för förskola utökas vilket fortsatt ger goda 
förutsättningar för barn att få tillgång till offentlig service i sin närhet. Även möjlighet till strukturerad 
lek för yngre barn inom kvartersmark kan tillskapas.  

Befintlig friyta i form av parkmark tas i anspråk för förskoleverksamhet. Reakreationsytor i form av 
boulebanor kan bibehållas inom parkmark. Kompensationsåtgärder för att öka kvalitén samt 
tillgängligheten på närliggande natur och rekreationsområdet i Smedsdalen kan även skapa nya 
rekreationsmiljöer för flera olika socioekonomiska grupper samt ålderskategorier.  
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Jämställdhet  
Förutsättning 
Befintligt område har god tillgänglighet för varierade trafikslag samt gående och cyklister. 
Kollektivtrafiken till området anses som väldigt god, vilket även ger god tillgänglighet till de 
verksamheter och arbetsplatser som finns lokaliserade här.  

Vägar och gång- och cykelvägar är upplysta. Tillgängligheten till kvalitativa närliggande grönområden 
för de boende i området är begränsad.  

Planförslag och konsekvenser  
Genom planförslaget så möjliggörs exploatering i kollektivtrafiksnära läge, med god tillgänglighet till 
service och offentliga rum. Gående och cyklister bedöms få god tillgänglighet där offentlig och 
kommersiell service kan nås med alternativa färdmedel från bil.  

Planförslagets intention är att öka tillgängligheten till kvalitativa närliggande grönområden vilket 
skapar mervärde och kvalitéer för boende. 

Hälsa och säkerhet 
Ledningar  
Förutsättningar 
Inom området finns inga kända luftburna eller andra typer av ledningar som kan orsaka fara för 
människors hälsa eller säkerhet.  

Planförslag och konsekvenser 
Inga ledningar förväntas påverka planförslaget med avseende för hälsa och säkerhet.  

Förorenad mark 
Förutsättning 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Det finns inga tecken på att föroreningar finns 
inom området.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas inte påverkas med avseende för förorenad mark. Planförslaget förväntas inte 
att skapa nya föroreningar i marken genom sitt genomförande. Föroreningar i nederbörd hanteras 
innan de når recipient i enlighet med förslag från dagvattenutredningen.  

Radon 
Förutsättning 
Planområdet ligger till största delen inom lågriskområde för radon. 

Planförslag och konsekvenser 
Ny byggnation skall utföras radonskyddat. 
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Buller 
Förutsättning 
Planområdet utsätts av trafikbuller från i huvudsak huvudgatan Västanvindsvägen samt lokalgatan 
Bidevindsvägen. Uddevalla kommun har genom Akustikverkstan (2019-11-05) utrett trafikbullret 
påverkan för planområdet.  

Förskolans friyta uppnår till stor del maximal 
ekvivalent ljudnivå om 50 dBA, som är riktlinje 
för nya skolgårdar, samt genomgående maximalt 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vilket är riktlinje för 
äldre skolgårdar. Mellan Västanvindsvägen samt 
befintlig förskola finns en bullervall vilken är 
avsatt för att sänka den ekvivalenta ljudnivån.  

Bullervallen ligger inom kvartersmarken för 
förskolan och sträcker sig mellan två mindre 
bergskullar. Höjden på vallen är ca 1,5 meter hög 
och 100 meter lång. Friytan inom 
kvartersmarken ligger även ett par meter högre 
upp en den primära bullerkällan från Västanvindsvägen. 

 I 

planområdet sydöstra del, där det idag finns en parkering, har en ekvivalent ljudnivå från trafikbuller 
på mellan 50-65 dBa. Ca 10 meter från Västanvindsvägen bedöms ljudnivån mindre uppgå till mindre 
än 60 dBa. 

Figur 32. Bullervall mellan förskola och Västanvindsvägen. 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 33. Ekvivalent bullernivå inom planområdet med tillkommande trafik. Källa: Akustikverkstan 
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Trafikmängden längst med Bidevindsvägen är låg och har liten påverkan på intilliggande bebyggelse. 

Planförslag och konsekvenser 
 
Förskola 

Genom planförslaget möjliggörs en utökning av skol- och förskoleverksamhet. Befintlig verksamhet 
kan bedömas enligt äldre riktvärden för ekvivalent bullernivå för de delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogiska verksamhet. Gården understiger nästan genomgående värden under 55 
dBa.  

Vid en utökning av verksamheten kan det bli aktuellt att utgå från nya riktvärden. En övervägande del 
av ny samt befintlig kvartersmark har en ekvivalent bullernivå som understiger rekommenderade 
bullernivåer för ny skolverksamhet om under 50 dBa. Vid en utbyggnad eller nybyggnation i samband 
med en utökad kan det därför bli aktuellt att införa ytterligare bullerreducerande åtgärder mot 
Västanvindsvägen. Det kan exempelvis ske genom en påbyggnad av befintlig vall, bullerskärmar eller 
placering av nya byggnadskroppar inom kvartersmarken.  

Flatholmen 

Högre byggnad inom sydöstra delen av planområdet, Flatholmen, föreslås bostäder. Bostäderna är 
framför allt bullerutsatta söder ifrån. Planförslagets utformas så att högdel, som är tänkt att utgöras 
av lägenheter, dras in från Västanvindsvägen för att reducera bullermängden på fasaden. I 
volymstudier som gjorts har det prövats med en byggnadskropp med 4-5 lägenheter i ett punkthus. 
Det finns goda förutsättningar för att klara rådande riktlinjer för bullernivåer. Bedömningen görs att 
det finns flera olika möjliga utformningar för byggnadsform av högdel som kan utformas i enlighet 
med riktlinjer för buller. Vid projektering kan kompletterande bullerstudie bli nödvändig för exakt 
utformning. 

Lågdel för denna exploatering är tänkt att innehålla exempelvis centrumverksamheter, 
bostadskomplement och parkering. Lågdelen överstiger delvis riktvärden i direkt anslutning till 
Västanvindsvägen. På taket av lågdelen finns möjlighet att utforma utemiljö för bostäderna 
alternativt centrumverksamheterna. För att denna utemiljö skall understiga rekommenderade 
riktvärden kan bullerreducerande åtgärder behövas implementeras. Planförslaget möjliggör gör att 
lågdelen kan utformas med en byggnadshöjd på 6,0 meter från gatan, vilket gör att exempelvis 
bullerskärm eller dylikt kan implementeras. 
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Verksamhetsbuller 
Förutsättningar 
Inom området finns en befintlig förskola, vilken avses att utökas från 9 till 12 avdelningar. Ljud från 
skola, lekplatser och idrottsanläggningar skall beaktas i planläggning och planeringen skall utgå från 
att minska risken för eventuella störningar som kan påverka omgivningen. Utgångspunkten i 
bedömningen är naturvårdsverkets riktlinjer. 

Idag avskärmas förskolegården av en byggnadskropp i nordvästra delen av fastigheten samt av 
höjdpartier samt en vall i södra och östra delen. I nordöstra delen angränsar kvartersmarken till ett 
äldreboende.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget utökas befintlig förskola från 9 till 12 avdelningar. Kvartersmarken utökas 
österut, på befintlig parkmarksyta, där en huvuddel av förskolans friyta antas uppföras.  

Genom planförslaget föreslås tillkommande bostäder. Norr om Skogslyckans torg möjliggörs för nya 
bostäder i upp till 16 våningar. Huset avgränsas i väster av torgyta och ett höjdparti. Väster om 
höjdpartiet finns verksamhetsområde för förskola. Bedömningen görs att tillkommande bostäder 
inom Flatholmen ligger på en sådan distans eller läge, att betydande verksamhetsbuller från 
förskoleverksamheten skall uppkomma. Inom fastigheten Flatö 3 möjliggörs för bostadsändamål. 
Fastigheten avgränsas i söder av Bidevindsvägen och ligger inte i direkt anslutning till 
förskoleverksamhet. Flatö 3 sträcker sig mellan ca 12-100 meter norr om förskolan. För tillfället ligger 
befintlig förskolebyggnad i anslutning till Bidevindsvägen och skärmar in friytan, vilket ytterligare 
minskar bullernivåerna inom Flatö 3. I volymstudier för en ombyggnation eller ersättning av befintlig 
förskola har bedömningen gjort att flertalet utformningar kan göras samt att friytan är så pass stor 
att spridningen av bullerkällor inte kan antas ge upphov till betydande olägenhet för tillkommande 
bostäder eller befintligt äldreboende. 

Figur 34. Potentiell utformning av nya 
bostäder samt utbyggnad av förskola 
samt tillhörande infrastruktur. 
  

Källa: PE Arkitekter 
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Luftkvalitet  
Förutsättningar 
Området är väl ventilerat och befintliga trafikmängder samt utformning av bebyggelsen ger inga 
indikationer på att området har undermålig luftkvalité. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför inte att trafikmängder eller att bebyggelsestruktur förändras på ett sådant sätt 
att luftkvalitén på ett nämnvärt sätt skulle försämras.  

Ljusföroreningar 
Förutsättningar 
Planområdet är i dagsläget exploaterat och utbyggt med ljusinfrastruktur. I norra delen av området 
finns ett natur- och rekreationsområde, Smedsdalen, som är oexploaterat och infrastruktur för ljus 
inte är utbyggd.  

Planförslag och konsekvenser 
Planen medför att redan exploaterat område förtätas. Planen bedöms inte medför betydande 
påverkan med ljusföroreningar.  

Gator och Trafik 
 

Gator 
Förutsättning 
Inom planområdet finns Västanvindsvägen som utgör huvudgata i stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 
samt lokalgatan Bidevindsvägen. Bidevindsvägen är en återvändsgata som trafikförser fastigheterna 
inom planområdet med angöringsmöjlighet.  

Bidevindsvägen är i dagsläget delvis 
planlagd som kvartersmark för allmänt 
ändamål. Bidevindsvägen har förutom i 
anslutning till Skogslyckans förskola ingen 
separerad gång- eller cykelväg. På gatan 
finns även gatuparkering. 

På Bidevindsvägen finns idag två 
vändzoner, en i anslutning till 
äldreboendets nordvästra del (1) och en i 
anslutning till förskolans nordvästra del 
(2). Vändzonerna har radier om 9 (1) 
meter respektive 6 (2) meter. Vändzonen 
vid förskolan används även för angöring för 
transporter samt hämtning och lämning.  

Figur 35. Vändzon vid Skogslyckans förskola (2) med 
varuleverensyta och personalingång.  
Källa: Uddevalla Kommun 
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Fastigheten Marmorn 1 är planlagd för att angöra via Östanvindsvägen. I dagsläget så angörs 
fastighetens även västra parkering via Bidevindsvägen. Denna anslutning strider mot befintlig plan 

Planförslag och konsekvenser 
Västanvindsvägen är utgör huvudgata i stadsdelen. Genom planförslaget bibehålls utfartsförbud från 
kvartersmark i planområdet mot Västanvindsvägen för att inte tillskapa nya utfarter mot huvudgatan 
utöver Bidevindsvägen.  

Genom planförslaget föreslås anslutning till Marmorn 1 via Bidevindsvägen. Gatuområdet utökas 
även mellan Flatholmen och Marmorn 1 för att tillgodose parkering, dagvattenhantering samt 
trottoar. 

Ett gångfartsområde tillskapas söder om Flatö 2 för att säkerställa angöring till parkering samt 
nyttotrafik till Flatö 2 samt ny tillskapad kvartersmark söder om Flatö 2. Här skapas även torgyta vilka 
kan nyttjas för nyttotrafik eller angöring vid behov. 

Genom planförslaget avses funktionen för vändzonen i nordväst om äldreboendet (2) avses inte att 
bibehållas, varför ytan på Bidevägen minskas här. Vändzonen i slutet på Bidevindsvägen nordväst om 
förskolan (1) har en för liten dimension för att tillgodose önskvärda radier för större fordon, 
exempelvis varuleveranser till förskolan. Den befintliga vändzonen bedöms som svår att breddas, 
varför en ny vändzon för förskolans behov föreslås inom kvartersmark för att komplettera den 
befintliga.  
 

Biltrafik 
Förutsättning 
Planområdet trafikmatas via Västanvindsvägen till lokalgatan Bidevindsvägen som sammankopplar 
hela området. Västanvindsvägen är huvudgata genom Skogslyckan och förbinds sedan vidare till 
huvudvägnätet på Kurverödsleden respektive Boxhultsvägen. I samband med ett närliggande 
planarbete för västra Skogslyckan har Uddevalla kommun, genom AFRY (2021-12-15), utrett 
kapaciteten på Västanvindsvägen samt dess kopplingspunkter.  

Västanvindsvägen har i enlighet med Uddevalla kommuns mätuppgifter från 2019, en belastning på 
ca 7500 ÅDT, varav 5 % tung trafik. Trafikutredningen (AFRY 2021-12-15) visar generellt på 
erforderlig kapacitet på Västandvindsvägen. Mindre åtgärder i korsningarna 
Västanvindsvägen/Kurverödsleden samt Västanvindsvägen/Boxhultsvägen skulle kunna 
implementeras vid för att ytterligare öka framkomligheten för biltrafik vid behov. Dessa åtgärder är 
inte av sådan karaktär att de förhindrar ytterligare exploateringar i Skogslyckan. 

På Bidevindsvägen bedöms trafiken vara av en lokal karaktär med få trafikrörelser och utan 
kapacitetsproblem. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms bidra till en marginell ökning av trafikmängden lokalt samt i stadsdelen. I 
enlighet med framtaget utredningsmaterial bedöms Västanvindsvägen ha kapacitet för tillkommande 
trafik. Lokaltrafik i anslutning till Bidevindsvägen väntas öka genom komplettering av bostäder och 
verksamhet. Kommunen avser att anpassa Bidevindsvägen för att tillgodose förändrat behov. 

 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Inom planområdet finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Nätverket består i huvudsak av en 
separat gång- och cykelväg på norra sidan av Västanvindsvägen samt en gång-och cykelväg centralt 
genom planområdet mellan befintlig förskola samt äldreboende. Gång- och cykelvägen längst med 
Västanvindsvägen är del av det övergripande huvudnätet i Uddevalla tätort, med goda kopplingar till 
kringliggande stadsdelar samt god standard. 

Figur 36. Gång- och cykelväg väster om förskolan 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 37. Gång- och cykelväg på norra sidan 
Västanvindsvägen  

ll  dd ll   

 

Figur 39. Gång- och cykelväg centralt genom planområdet  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 38. Gång- och cykelsanslutning mitt emot 
Skogslyckans torg Källa: Uddevalla Kommun 
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Genom området finns även sekundära anslutningar till gång- och cykelnätet. Bidevindsvägen 
fungerar som sekundärt gång- och cykelstråk, med låg trafikmängd och trafikhastighet, där mjuka och 
hårda trafikanter kan dela utrymmet.  

Vidare finns det sekundära stråk av gångstigar som leder till Smedsdalen, som även sammankopplar 
Skogslyckan med Fasseröd och norra Unneröd. Stråket genom Smedsdalen används framför allt som 
koppling till Vallgången. 

Planförslag och konsekvenser 
Exploateringarna samt verksamheterna får goda gång- och cykelförbindelser vilket är positivt ur både 
ett boende- och verksamhetsperspektiv samt att befintlig infrastruktur kan nyttjas.  

Genom planförslaget förändras inte det övergripande cykelsystemet på ett betydande sätt. 
Parkstråket centralt genom området kommer fortsatt behålla erforderlig yta för att fungera som 
gång- och cykelstråk. I sydöstra delen, söder om Flatö 2 föreslås det att tillskapas torg- samt 
gångfartområden samt en omgestaltning vilket sänker framkomligheten något för cyklister, men ökar 
attraktivitet och orienterbarheten för både gående och cyklister.  

Bidevindsvägen kommer delvis att få nya anslutningar från Flatö 3 samt förskolan vilket skapar ett 
par fler korsningar med gående och cyklister vilket påverkar framkomligheten marginellt. 
Sammantaget så blir bedöms konsekvensen på gång- och cykeltrafik som marginell genom 
planförslaget, där befintlig infrastruktur får en högre nyttjandegrad och ett mindre antal adderade 
potentiella konfliktpunkter.  

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. I direkt anslutning till planområdet finns två 
busshållplatser, Skogslyckan Centrum samt Nordanvindsvägen. Västtrafiks busslinjer 2, 3 och 5 
trafikerar regelbundet dessa busshållplatser med koppling till bland annat Uddevalla Centrum, 
Sjukhuset samt Torp. Under högtrafik trafikeras busshållplatserna med 10-minuterstrafik.  

Figur 40. Befintliga gång- och 
cykelvägnät i anslutning till 
planområdet. Heldragna linjer 
är primära och streckade är 
sekundära. 

Källa: Uddevalla Kommun 
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Utöver nämnda bussar och busshållplatser finns även närhet till Sanders dalars busshållplats, vilken 
ligger ca 400 meter från planområdet. Denna busshållplats trafikeras även av busslinje 4. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en förtätning inom befintligt område. Verksamheter samt bostäder inom 
planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Ökat underlag för kollektivtrafik stärker 
även befintlig kollektivtrafikstruktur inom området. Konsekvensen av planen är även att allmän 
verksamhet utökas i närhet till kollektivtrafikstråk, vilket anses som positivt ur samhällssynpunkt.  

Målpunkter som stadsdelspark i närhet till kollektivtrafik kan påverkas negativt genom ett 
ianspråktagande av befintlig parkyta. Detta föreslås kompenseras av ökad tillgänglighet till 
Smedsdalens naturområde.  

God tillgång till kollektivtrafik är en förutsättning för avsteg från parkeringsnorm. Inom området finns 
det därför möjlighet till avsteg då området anses tillgodose god trafikmatning utan personbilar.  
 

Parkering 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns i dagsläget ca 132 parkeringsplatser samt ytterligare 24 boendeparkeringar 
inom fastigheten Marmorn 1. 15 av parkeringsplatserna är gatuparkeringar längsgående 
Bidevindsvägen.  

Figur 41. Bilparkeringar inom planområdet. Orangea ytor är inom enskilda bostadsfastigheter samt Flatö 3. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Parkeringsbehov inom planområdet, exkluderat Marmorn 1, är ca 90 platser enligt befintliga 
parkeringsriktlinjer (Uddevalla 2021). Behovet är för tillfället uppfyllt. I sydöstra delen finns en 
parkeringsyta med 43 parkeringsplatser. Parkeringsytan behövs inte för att uppfylla planområdets 
behov enligt nuvarande riktlinjer. Parkeringsytan i den sydöstra delen är i dagsläget planlagd som 
parkmark, och är inte avsedd för parkeringsändamål. 

Parkeringsytan verkar i dagsläget både som parkeringsyta för allmänt behov in Skogslyckan samt 
Skogslyckans torg, mittemot parkeringsytan. I detaljplanen UA1016, för Skogslyckan centrum från 
1989, beskrivs behovet av parkeringar för centrumverksamheterna samt lägenheterna söder om 
Västanvindsvägen. Behovet beskrivs som ca 100 parkeringsplatser för att uppfylla dåvarande 
parkeringsriktlinjer. I dagsläget finns ca 100 parkeringsplatser inom detta område och bedömningen 
görs är att parkeringen norr om Västanvindsvägen kan tas i anspråk utan att parkeringsbehovet för 
området söder om Västanvindsvägen inte uppfylls.  

Verksamhet Behov Antal platser 

Förskola (9 avd) 20p 18p 

Äldreboende och 
Gruppboende 

64p 65p 
(varav 10p gatuparkering Bidevindsvägen) 

Flatö 3 5p 5p 

 
Inom planområdet finns endast ett fåtal cykelparkeringar, dessa finns placerade i anslutning till ett 
par av ingångarna för verksamheterna i området. Antalet cykelparkeringar inom planområdet 
uppfyller inte kommunen nuvarande riktlinjer för cykelparkeringstal.  

Planförslag och konsekvenser 
För tillkommande bostäder antas parkeringsplatser i enlighet med gällande riktlinjer för parkering 
och parkeringstal. Bedömningen görs att behovet av både bil och cykelparkeringar kan uppfyllas 
inom respektive fastighet samt att besöksparkeringar kan anläggas i anslutning till Bidevindsvägen.  

För förskolans verksamhet antas parkeringsbehovet mötas inom fastigheten, vilken föreslås att 
utformas i anslutning till ny vändzon inom kvartersmarken. Tidigare har förskolans verksamhet haft 
ett underskott av egna parkeringsplatser samt samutnyttjat parkeringar med äldreboende. 13 
befintliga parkeringsplatser öster om Flatö 3 föreslås att tas bort till förmån för ökad trafiksäkerhet 
och koppling med gång- och cykeltrafik till Smedsdalen sydöstra entré.  

För äldreboende samt gruppboende inom Flatö 2 och 4 så väntas parkeringsbehovet vara likvärdigt 
dagsläget. 10 stycken gatuparkeringsplatser norr om äldreboendet har tidigare ingått i kvartersmark, 
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men övergår till allmän platsmark, lokalgata i planförslaget. Dessa bedöms fortsatt kunna nyttjas av 
verksamheten.  

För exploateringen norr om Skogslyckans torg, Flatholmen, förutsätts vid en maximerad exploatering 
möjlighet till reducerat parkeringstal i enlighet med parkeringsriktlinjerna alternativt exempelvis 
parkeringsköp eller gatuparkering. Fastigheten förutsätts att utformas med en bottenvåning med 
parkeringsmöjlighet vid sidan av exempelvis verksamhetslokal, cykelförråd, cykelverkstad, 
samlingslokal eller dylikt. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mycket goda 
kollektivtrafiksmöjligheter samt gång- och cykelbanor vilket ger goda förutsättningar för ett 
reducerat parkeringsbehov. 

Bostäder/Verksamhet Storlek Parkeringsbehov Ca antal platser inom 
fastighet 

Flatö 3 30-50 lgh Ca 20-40p Ca 20-40p 

Flatholmen 

Flatholmen reducerat behov 

55-70 lgh Ca 30-48p 

Ca 20-30p 

Ca 20-30p 
(+ ev gatuparkering/ 
parkeringsköp) 

Förskola  12 avd Ca 25-35p 25-35p 

Äldreboende och 
Gruppboende (Flatö 2 & 4) 

Ca 64 000 kvm 
BTA 

Ca 64p 55p 
(+10p gatuparkering) 

Figur 42. Bilparkeringsprincip inom planområdet enligt planförslaget. Orangea ytor är inom enskilda bostadsfastigheter. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Genomförandebeskrivning 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga 
rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
nyttja planens byggrätter. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt.  

Genomförandetiden är 15 år från det datum detaljplanen får laga kraft.  

Huvudmannaskap  
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.  

Ansvarsfördelning 
Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  
Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 

Allmän plats 
Den mesta infrastrukturen är utbyggd i området. I detaljplanen redovisas den allmänna platsen, 
kommunen kommer vara huvudman för all allmän plats och därmed ansvara för förvaltning av den. 

Natur- och parkmark inom planområdet ska skötas av kommunen. Berörd förvaltning tar hand om 
respektive områden.  

Kommunen ska iordningställa all ny allmän platsmark.  

Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter eller 
dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar för att 
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få till en gemensam, ordnad förvaltning. Tekniska anläggningar inom planförslaget, sköts av 
kommunen samt av respektive ledningsägare. 

 
Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA samtliga Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

TORG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

PARK Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

   

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Eı (Transformatorstation)  Ledningsägare Ledningsägare 

E (Teknisk anläggning) Ledningsägare Ledningsägare 

Parkeringar Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

   

Övriga anläggningar   

Allmänna vatten- och, 
spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, tele, elektrisk 
kommunikation 

Respektive ledningsägare 

 

Respektive ledningsägare 
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Parkering 
Gång- och cykel- och kollektivtrafik är prioriterade färdmedel och på grund av stadsdelens närhet till 
centrum och andra målpunkter bedöms det finnas goda förutsättningar för att de boende ska välja 
hållbara färdmedel.  

Respektive fastighetsägare ska iordningställa parkeringar. Vid markanvisning kan det ställas krav på 
exploatör att vissa åtgärder ska genomföras för att reducera p-normen.  

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda och har kapacitet för 
tillkommande exploatering.  Dagvattenledningen som kommer från Smeddalen och under befintlig 
gångväg samt under radhusen på Kornö 5-12 som ligger utanför planområdet ska det vidare 
undersökas om det är lämpligt att bibehålla alternativt om det är möjligt att hitta en annan lösning 
för dagvattenavledning 

Det kommunala bolaget Västvatten står således för drift av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt. 
Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att uttas enligt vid tidpunkten 
gällande VA-taxa. 

El-, fiber och bredbandsledningar 
Ledningsnät är utbyggt i planområdet.  
Befintlig transformatorstation finns i planområdets sydöstra del. Ny byggrätt för teknisk anläggning 
är planerad i planområdets östra del intill Bidevindsvägen.  

Markägare/exploatör skall samråda med nätägaren för anslutning till elnätet. Detsamma gäller 
anslutning till bredband/fiber. Alla kostnader för eventuell ändring av ledningar skall bäras av 
exploatören.   

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Unneröd 2:4, Flatö 4, Flatö 3, Flatö 2 och 
Marmorn 1.  

Inom planområdet finns inga kända mark- eller anläggningssamfälligheter.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och ledningsrätter inom planområdet, 
finns tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter 
redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.   
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Tomtindelningsbestämmelser 
För fastigheterna Flatö 3, Flatö 4 och Marmorn 1 finns tomtindelningsbestämmelser med 
beteckningen TI 1485K-182/1964 och TI 1485K-4/1971 som ska upphöra och avregistreras i samband 
med att den nya detaljplanen får laga kraft.   

 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 
avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 
kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Avstyckning och fastighetsreglering 
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 
bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 
vunnit laga kraft. 

Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att bildas. En fastighet norr om 
Skogslyckans torg samt en alternativt två eller tre längst in på Bidevindsvägen, inom del av 
nuvarande Flatö 3. Genom avstyckning från Unneröd 2:4 ska skolfastighet bildas.  Några befintliga 
fastigheter kommer kunna behöva fastighetsregleras för att överensstämma med detaljplanen.  

Servitut 
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

Inom fastigheten Unneröd 2:4 finns ett antal servitut som inte kommer beröras av detaljplanen. 
Servitut för vattenreservoar (14-IM4-57/423.1) är belägen utanför planområdet.  

Nyttjanderätt för område för ”Salinska villan” (1952/549) är från 1952 och med en giltighetstid på 50 
år vilket innebär att nyttjandetiden har gått ut. Utifrån historiska kartor och flygfoton har det inom 
planområdet före byggnation av flerfamiljshus varit obebyggt och sannolikheten för att området 
skulle beröras av den tidigare nyttjanderätten bedöms som osannolik. 

Ledningsrätt 
Inom och angränsande planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 
förändras. Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade 
ledningsrätter. För den nya tekniska anläggningen kommer det behöva upprättas en ny ledningsrätt. 
Ledningshavaren ansöker om och bekostar ledningsrätten.  
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Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen som exploatör ansöker om lantmäteriförrättningar avseende avstyckning berörande 
kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande. För kommunala fastigheter står kommunen 
för kostnaderna. De områden som är avsedda för bostadsändamål står respektive exploatör för 
kostnaden om inget annat avtalas.  

Planavgift 
Planavgift debiteras enligt kommunfullmäktiges taxa, detta avser marklov och om- och tillbyggnader 
samt nybyggnader i förekommande fall. Vid försäljning av fastigheten kan planavgiften komma att 
ingå. Det avtalas i köpekontrakt i sådant fall.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 

Förskolefastigheten avstyckas från fastigheten Unneröd 2:4 (1). Fastigheten Flatö 3 minskas i söder 
för allmän plats, gata. Utökas och ändrar utformning i sydost till kvartersmark, markerad med 2 B på 
karta. I norr och väster regleras från kvartersmark till allmän plats, park. 

Äldreboendet i området markerat med nr 3A på fastighetskonsekvenskartan ska det ske 
fastighetsreglering som innebär att äldreboendet blir kvar på fastigheten Flatö 4 och naturmarken 
överförs till Unneröd 2:4, markerad med 3B på konsekvensbeskrivningskartan. 

Ny fastighet bildas för ändamålet bostad, centrum och parkeringsändamål. Möjlighet finns till 3D-
fastighetsbildning. Ska avstyckas från fastigheten Unneröd 2:4.  

Figur 43. Fastighetskonsekvenskarta Källa: Uddevalla Kommun 
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Nr  Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Ändamål 

 1 Ny fastighet bildas 

Unneröd 2:4 

minskad parkmark till förmån 
för skola 

Kvartersmark 
skoländamål 

2 A Flatö 3 

Unneröd 2:4 

minskad kvartersmark till 
förmån för gata  

Allmän plats gata 

2 B Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Utökad kvartersmark  Kvartersmark bostäder 

2 C Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Utökand kvartersmark Kvartersmark, bostäder 

2 D Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats, park 

Naturmark, park 

3 A Flatö 4 
 

Fastighetsreglering till 
förmån för vård 
bostadsfastighet  

Kvartersmark bostäder, 
vård  

3 B Unneröd 2:4 
Flatö 4 

Naturmark fastighetsregleras 
till Unneröd 2:4 

Allmän plats, naturmark 
och gata 

4 Ny fastighet bildas 
Unneröd 2:4 

Ny byggrätt för 
bostadsändamål 

Kvartersmark bostäder, 
parkering och 
centrumändamål 

5 A Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för gata 

Allmän plats, gata 

5 B Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad allmän plats till 
förmån för kvartersmark  

Kvartersmark, bostad 

5 C Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats 

Allmän plats, natur 
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5 D Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats 

Allmän plats, natur 

5 E Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad allmän plats till 
förmån för kvartersmark 

Kvartersmark, bostad 

6  Unneröd 2:4  

Sannäs 1 

Minskad kvartersmark 
regleras till Unneröd 2:4 
allmän plats, park 

Allmän plats, park 

 

 
Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter i området.  

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Förrättningskostnader för kommunens fastigheter 
• Utbyggnad av gata, parkmark, eventuell dagvattenfördröjning.  
• Drift och skötsel av lokalgatan samt gång- och cykelväg inom allmän plats. 
• Borttagande av block inom allmän platsmark 
• Skötsel av naturmark och parkmark inom planområdet. 
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten samt dagvatten inom allmän plats 

(Uddevalla Vatten AB).  
• Ersättning för kvartersmark som avses bli allmän platsmark 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 
fastigheter. 

• Avstyckning som avser nybildande av fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 
lantmäterikostnader och ersättning för mark. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och anläggningar 
för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter.  

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
• Anläggningar och byggnation inom nya byggrätter 
• Ersättning för allmän platsmark som avses bli kvartersmark i eventuell omreglering av 

fastighet 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en uppföljning av 2020 års fördjupade granskningar. 
Uppföljningen har genomförts inom ramen för kommunrevisionens grundläggande granskning. 
Den uppföljande granskningen omfattar följande granskningar: 

 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 Granskning av inköp och upphandling 

 
I granskningarna lämnades sammanlagt tre rekommendationer till kommunstyrelsen, fem rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden 
och en rekommendation till socialnämnden.  
1.2. Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit åtgärder utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer.  
1.3. Metod 

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. Skriftliga frågor har ställts till berörd förvaltning. De skriftliga 
frågorna har utgått från de rekommendationer som lämnades i respektive granskningsrapport samt styrelse och nämnders ursprungliga svar till 
revisionen. 
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2. Uppföljning av granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av 
investeringsprojekt. Granskningens samlade bedömning var att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt ovanstående. 
Granskningen visade på brister kopplat till den ekonomiska uppföljningen och nämndernas beställningar och behovsanalyser. 
2.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden 

Rekommendation Nämndens svar på granskningen, 2020 Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Kommunicera och förankra 
investeringsprocessen med 
kommunens nämnder och 
förvaltningar i syfte att stärka 
efterlevnad av beslutade 
riktlinjer, kvaliteten i 
nämndernas beställningar och 
därigenom framdriften av 
kommunens investeringar. 

Nämnden svarar att arbetet med att kommunicera och 
förankra investeringsprocessen brett i nämnder och 
förvaltningar är pågående, men att det är viktigt att 
poängtera att det är kommunledningskontoret som äger 
och förvaltar investeringsprocessen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar 
däremot projektmodellen för investeringsprojekt och har 
under året arbetat med att uppdatera modellen med fokus 
på roller, ansvar och överlämningar mellan enheter och 
avdelningar.  
 
Nämnden svarar att implementering av projektmodellen 
pågår i förvaltningen. Representanter från förvaltningen 
samarbetar med ansvariga tjänstepersoner för 
lokalförsörjningsprocessen för att ytterligare klargöra de 
tidiga skeendena av projektmodellen. 

Förvaltningen svarar att allt eftersom de arbetar enligt 
projektmodellen blir de olika förvaltningarna mer 
engagerade i investeringsprocessen genom de 
arbetsgrupper som skapas i enlighet med projektmodellen.  
 
Gemensam planering av investeringsprojekt sker mellan 
avdelningar och förvaltningar för att optimera tid och 
resurser. Samordningsmöten sker varannan vecka mellan 
barn- och utbildningsförvaltningens lokalplanerare, 
enhetschef samt plan och exploateringschef. Sedan 
granskningens genomförande har dessa möten 
genomförts med en tydligare struktur och ökad 
transparens mellan beställare och utförare. Förvaltningen 
beskriver att de under 2023 kommer undersöka om det 
behövs samordningsmöten med fler enheter i kommunen. 
 
Förvaltningen uppger att ett nytt arbetssätt sedan 
granskningen 2020 är att beställningar från övriga 
förvaltningar nu görs genom en e-tjänst. Denna e-tjänst 
innehåller ett antal kontrollpunkter som följs upp i ett tidigt 
skede. Detta arbetssätt upplevs ge en tydlighet i uppdrag 
och ansvar hos beställande förvaltning.  

Omhändertagen. 

Nämnden har åtgärdat 
rekommendationen 
inom ramen för sitt 
ansvarsområde. 
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Stärk samverkan med övriga 
nämnder i syfte att säkerställa 
rättvisande kalkyler i 
behovsfasen.  

Nämnden svarar att en ny investeringspolicy och 
investeringsprocess antogs av kommunfullmäktige i 
februari 20181. Den nya policyn syftar till att behovet ska 
vara klarlagt och tydligt definierad med kompletta kalkyler. 
 

Förvaltningen svarar att behovsfasen består av tre steg: 
verksamhetsanalys, behovsanalys och förstudie. De två 
första stegen är verksamhetsknutna och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kunnande kommer främst 
till nytta i förstudien.  
 
Förvaltningen beskriver att de arbetar för att säkerställa att 
förstudien är så väl genomarbetad att den är ett bra 
beslutsunderlag gällande ekonomi, tid och genomförande.  

Inte omhändertagen  
Förvaltningen 
beskriver inga åtgärder 
med tydlig koppling till 
rekommendationen. 

Tillse att detaljerad ekonomisk 
uppföljning av investerings-
projekt möjliggörs av de 
systemstöd som används. 

Nämnden svarar att förvaltningen tillsammans med 
ekonomiavdelningen kommer att undersöka möjligheten 
att anpassa sina system samt förtydliga rutiner och 
riktlinjer för ekonomisk uppföljning. 

Kommunledningskontoret har tagit fram nya mallar för 
delårsbokslut och årsbokslut för investeringsuppföljning. 
Kommunens nuvarande system för ekonomi stödjer enligt 
kommunledningskontoret inte en ändamålsenlig 
projektuppföljning. Ekonomikontoret ser därför över 
möjligheterna att använda kommunens beslutsstödsystem 
Power BI till projektuppföljning. 
 
Under hösten 2022 har en grupp bildats bestående av 
ekonomer och verksamhetsutvecklare. Gruppen har som 
uppgift att utveckla de rapporter som används för 
uppföljning av investeringsprojekt. 

Inte omhändertagen 

Det pågående arbetet 
har ännu inte resulterat 
i att åtgärda 
rekommendationen. 

Säkerställ att den uppföljning 
som nämnden tar del av 
avseende investeringsprojekt 
är på rätt nivå och ges med 
framförhållning. 

Nämnden svarar att förvaltningen tillsammans med 
ekonomiavdelningen kommer att undersöka möjligheten 
att anpassa system samt förtydliga rutiner och riktlinjer för 
ekonomisk uppföljning. Detta beskrivs som en förutsättning 
för att kunna säkerställa att uppföljningen som nämnden 
tar del av är på rätt nivå och ges med framförhållning.  

Sedan granskningen 2020 beskriver förvaltningen att 
uppföljningen har förbättrats och fokuseras på eventuella 
avvikelser mot beslutad investeringsplan.  
 
Vidare uppges förvaltningen ha börjat med en mer 
systematisk uppföljning av investeringsprojekt i 
controllerrapporterna, vilket beskrivs som en förbättring 
från 2020. 

Delvis 

omhändertagen  
Nämnden har utvecklat 
sina arbetssätt men 
har inte anpassat 
system eller riktlinjer.  
 
 
 

 
1 De fyra investeringsprojekt som granskades inom ramen för den ursprungliga granskningen påbörjades innan den nya investeringspolicyn antogs. 
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3. Uppföljning av granskning av inköp och upphandling 
Syftet med granskningen var att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 
enlighet med upprättande avtal. Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare var bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill var 
granskningens bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättande ramavtal. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömdes ha säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättande ramavtal. 
3.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen 

Rekommendationer  Kommunstyrelsens svar på granskningen, 
2021 

Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 
 

Vår bedömning 

Vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kraven i lag om offentlig 
upphandling och kommunens 
egna rutiner efterlevs. 

Kommunstyrelsen svarar att under 2018 genomförde 
kommunen en fördjupad förstudie om en framtida 
inköpsorganisation. Målsättningen med förstudien var att 
öka förutsättningarna för att all varu- och tjänsteanskaffning 
ska ske på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagstiftning 
samt tydliggöra aktiviteter och roller i kommunens 
inköpsprocess. 
 
Därefter har ett arbete pågått med att utforma och bygga 
upp en inköpsorganisation samt att öka uppföljning av 
gjorda inköp. Detta arbete har pågått i olika takt på 
respektive förvaltning bland annat genom att förtydliga 
rollen för förvaltningarnas inköpssamordnare samt minska 
antalet beställare. 
 
Vidare har under 2020 en modell för inköpsanalys införts i 
kommunens beslutsstödsystem för att kunna följa upp 
avtals-/leverantörstrohet. 

Kommunledningskontoret svarar att två inköpare 
anställdes i mars 2022 som arbetar med inköpsstöd åt 
förvaltningarna med direktupphandlingar. De nya 
inköparrollerna ger ett utökad stöd och informerar om att 
konkurrensutsättning ska göras och följer upp att så sker.  
 
Uppdatering av mallar i direktupphandlingsmodulen har 
även genomförts. Därtill har ett beslutsstödsystem/ 
analysverktyg lanserats där avtalstrohet och 
förvaltningarnas inköp följs. Förvaltningen uppger att de i 
beslutsstödsystemet ser att avtalstroheten ökar 
kontinuerligt från år till år.  
 

Omhändertagen 

Styrelsen har åtgärdat 
rekommendationen 
inom ramen för sitt 
ansvarsområde. 
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Se över användarvänlighet 
och rutiner för hanteringen av 
kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att 
katalogens hålls uppdaterad 
med samtliga tillämpliga avtal. 

Kommunstyrelsen svarar att det pågår ett arbete med att 
registrera de avtal som i dagsläget inte finns i kommunens 
avtalskatalog.  

Kommunledningskontoret svarar att de nya inköparna 
arbetar enligt en ny rutin för att lägga in samtliga 
ram- och löpande avtal samt förvaltningsspecifika avtal i 
avtalskatalogen. Inköparna går månatligen igenom 
genomförda direktupphandlingar i direktupphandlings-
modulen och vilka avtal som behöver föras in i 
avtalskatalogen. Vid svarstillfället hade utöver ramavtal 
och andra löpande avtal 258 direktupphandlingar lagts in i 
avtalskatalogen. 

Omhändertagen 

Styrelsen har åtgärdat 
rekommendationen 
inom ramen för sitt 
ansvarsområde. 

Säkerställ att rutiner utarbetas 
för hantering av inköp där 
undantag från lag om offentlig 
upphandling samt 
kommunens riktlinjer av olika 
skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till 
kommunstyrelsen mot 
bakgrund av de iakttagelser 
som gjorts avseende 
socialnämnden.  

Kommunstyrelsen svarar att det i budgetarbetet för 
kommande flerårsplan finns äskande om resurser för ett 
centralt inköpsstöd för att öka kvaliteten i inköpsprocessen.  

Kommunledningskontoret svarar att ett utökat stöd finns i 
form av två inköpare som är tillgängliga för utbildning, 
support, stöd och hjälp. Inga nya rutiner har tagits fram. 
Förvaltningen uppger att det efter ändring av 
upphandlingslagstiftningen i februari 2022 är tydligare när 
direktupphandling får tillämpas. 

Inte omhändertagen 

Ett utökat stöd finns, 
men det saknas 
fortsatt rutiner med 
koppling till 
rekommendationen 
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3.2. Uppföljning av lämnad rekommendation till socialnämnden 

Rekommendation  Nämndens svar på granskningen, 2021 Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kraven i lag om offentlig 
upphandling och kommunens 
egna rutiner efterlevs.  

Socialtjänsten kommer från och med augusti 2021 att 
anställa en inköpssamordnare på deltid som får till uppgift 
att vara verksamheten behjälplig med direktupphandlingar 
och bevaka att lag om offentlig upphandling och 
kommunens egna rutiner efterlevs.  

Förvaltningen beskriver att inköpssamordnaren har bidragit 
till att direktupphandlingar följer kraven i lag om offentlig 
upphandling och kommunens egna rutiner genom att vara 
ett stöd till verksamheter som behöver göra 
direktupphandlingar. Genom inköpssamordnaren beskriver 
förvaltningen att det finns ett tätare samarbete än tidigare 
med den centrala inköpsfunktionen. Inköpssamordnaren 
dokumenterar i direktupphandlingsmodulen samt diarieför i 
Ciceron. 
 
Därtill har kommunen utvecklat ett beslutstöd där 
avtalstrohet kan följas. 

Omhändertagen 

Nämnden har åtgärdat 
rekommendationen. 
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3.3. Uppföljning av rekommendation lämnad till samhällsbyggnadsnämnden 

Rekommendation Nämndens svar på granskningen, 2021 
 

Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Utveckla arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kommunens egna rutiner 
efterlevs. 

Nämnden svarar att de har tidigare kontrollerat 
direktupphandlingar inom ramen för internkontrollen där 
vissa brister identifierades även då. Flera insatser har 
gjorts för att förbättra efterlevnaden av kommunens 
riktlinjer. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att 
göra riktlinjer kända.  
 
Genom att använda direktupphandlingsmodulen 
säkerställs att konkurrensutsättning och dokumentation 
sker på rätt sätt. Förvaltningen avser att genomföra en 
informationsinsats för att öka användandet av 
direktupphandlingsmodulen. För att följa upp vidtagna 
åtgärder kommer direktupphandling att föreslås som en 
kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan 2022.  

Förvaltningen svarar att sedan granskningens 
genomförande 2020 har två inköpare anställts på 
upphandlingsenheten som har stärkt kommunens arbete 
med direktupphandlingar. Med stöd av inköparna har 
verksamheterna genomfört direktupphandlingar, vilket har 
bidragit till att efterlevnaden av rutiner och riktlinjer stärkts. 
Varje månad samordnar inköparna möten med alla 
kommunens inköpssamordnare vilket har skapat ett bra 
forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.  
 
Inköpssamordnaren har arbetat uppsökande mot de som 
genomför direktupphandlingar inom förvaltningen för att öka 
medvetenheten om vilket stöd som finns genom både 
direktupphandlingsmodulen och inköpsstödet samt generellt 
vilka rutiner som gäller. Information om modulen har även 
lagts upp på intranätet. Förvaltningens bedömning är att den 
absoluta majoriteten av direktupphandlingar görs genom 
direktupphandlingsmodulen.  
 
I internkontrollplan 2022 finns en kontrollpunkt om att 
kontrollera efterlevnaden av Uddevallas kommuns 
upphandlings- och inköpspolicy samt tillämpningsanvisning 
för direktupphandling. 

Omhändertagen 

Nämnden har åtgärdat 
rekommendationen. 
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4. Slutsatser  
Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder styrelsen och nämnderna vidtagit utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas 
rekommendationer. Den uppföljande granskningen visar att nämnderna i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 
2020 års granskningar. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms delvis ha omhändertagit rekommendationerna. 
Utifrån den uppföljande granskningen bedömer vi att följande rekommendationer kvarstår: 
Kommunstyrelsen. Granskning av inköp och upphandling. 

 Säkerställ att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika 
skäl kan vara aktuella. Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts avseende 
socialnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

 Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i behovsfasen. 
 Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de systemstöd som används. 
 Säkerställ att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning. 

Göteborg den 2 november 2022 

     
Andreas Haugen    Thomas Edin  
Verksamhetsrevisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 
Mikaela Bengtsson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Kvalitetssäkrare  
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Källförteckning 
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 Svar från samhällsbyggnadsnämnden, inkomna 2020-12-02 
 Uppföljande svar från samhällsbyggnadsförvaltningen, inkomna 2022-09-05 

Granskning av inköp och upphandling 

 Svar från kommunstyrelsen, inkomna 2021-04-17 
 Uppföljande svar från kommunledningskontoret, inkomna 2022-09-05 
 Svar från samhällsbyggnadsnämnden, inkomna 2021-09-16 
 Uppföljande svar från samhällsbyggnadsförvaltningen, inkomna 2022-09-05 
 Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 
 Svar från socialnämnden, inkomna 2021-03-04 
 Uppföljande svar från socialförvaltningen, inkomna 2022-09-05 



 

 
  

 
   

 2022-11-02  

 

Kommunens revisorer 
 
 
 
Till: Kommunstyrelsen 

  

  

  

Uppföljande granskning 2022 
 

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av de fördjupade 

granskningar som genomfördes 2018. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma vilka 

åtgärder styrelsen vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades i granskningen av inköp och 

upphandling 2020. Den samlade bedömningen är att styrelsen i huvudsak har omhändertagit de 

rekommendationer som lämnades i granskningen 2020. 

Följande rekommendation som lämnades till kommunstyrelsen i 2020 års granskning bedöms 

kvarstå: 

• Säkerställ att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om offentlig 

upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. Rekommendationen 

ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts avseende 

socialnämnden.  

Granskningsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Handläggare 

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

 

Utredning om samlad kommunal tillsyn, uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-12, i samband med att en motion från Stefan 
Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) behandlades, att ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn samt att resultaten av 
utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen.  
 
Motionärerna ville att det skulle inrättas ett ”fristående tillsynsorgan på 
kommunövergripande nivå”.  
 
Förslaget motiveras med att med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av 
olika typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste 
kvalitetssäkra och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den 
kommunen har tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, 
entreprenaddrivna verksamheter, hemtjänst inom LOV. I nuläget är tillsynen 
organiserad under respektive nämnd och innebär enligt motionärerna att förvaltningen 
granskar sig själv vilket kan leda till lojalitetskonflikter minskad objektivitet.  
 
Utredningsuppdraget är nu slutfört. I utredningens slutsatser konstateras att det inte 
föreligger några formella fel i organisationen utifrån gällande lagar och bestämmelser. 
Utredningen visar också att berörda förvaltningar är organiserade på ett sätt där tillsyns- 
och uppföljningsverksamhet på övergripande nivå är placerad åtskilt från 
”utförarorganisationerna”. Utredningen visar också att den aktuella tillsynen och 
uppföljningen utförs av flera olika medarbetare på delar av tjänster vilket gör det svårt 
att identifiera och flytta personer utan att det får negativ påverkan på respektive 
förvaltning. Bedömningen är att personalstyrkan som arbetar med tillsyn totalt sett 
behöver utökas om en central enhet ska bildas vilket medför kostnader. Utredningen 
förordar inte en samlad tillsynsorganisation.  
 
I underlaget redogörs också för aspekter som kommunal samverkan, uppdelning av 
politiskt ansvar och en mindre omvärldsstudie.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 
Utredning om samlad kommunal tillsyn 2022-10-02. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-12 § 102. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av utredningen och därmed förklara uppdraget avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2019/00832  

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 
samlad kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 
inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 
kommunala tillsynen.  
  
Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 
typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 
och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 
tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 
verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 
konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 
nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 
kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 
Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 
kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 
eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 
samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 
och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 
måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 
överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 
att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 
finnas med i beräkningen. 
 
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 101 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 
Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S).- 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 
att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 
att med ovan anse motionen besvarad.  
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-05-17,Elving Andersson (C), Christina Nilsson (KD), Louise Åsenfors (S) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-17, Sebastian Johansson 
Skickat 2021-05-18 till kommundirektör 
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Handläggare 

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

 

Utredning om samlad kommunal tillsyn, redovisning av 

uppdrag från kommunfullmäktige 

Utredningsuppdraget, samlad kommunal tillsyn 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-12, i samband med att en motion från Stefan 
Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) behandlades, att ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn samt att resultaten av 
utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen.  
 
Motionärerna ville att det skulle inrättas ett ”fristående tillsynsorgan på 
kommunövergripande nivå”. Kommunstyrelsens jävsutskott nämns som en lämplig 
organisatorisk hemvist. 
 
Förslaget motiveras med att med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av 
olika typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste 
kvalitetssäkra och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den 
kommunen har tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, 
entreprenaddrivna verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat 
säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under 
respektive nämnd och innebär enligt motionärerna att förvaltningen granskar sig själv 
vilket kan leda till lojalitetskonflikter minskad objektivitet.  
 
I motionen nämns företrädesvis verksamhet som bedriv av barn- och 
utbildningsnämnden respektive socialnämnden.  
 
Ett förslag i motionen är att en organisation där en tillsyns/uppföljningsfunktion 
inrättas, fristående från verksamhetsansvariga nämnder och där nämnderna är en slags 
beställare av tillsyn och uppföljning. Kommunstyrelsen föreslås som ansvarig för en 
sådan organisation. 
 
En motion med likartat innehåll väcktes år 2012. Den remitterades till barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden som delvis var positiva till förslagen, men att 
det fanns oklarheter kring finansieringen. Inom kommunledningskontoret fanns planer 
på att tillskapa en kommunövergripande controllerenhet som också skulle kunna 
innehålla tillsynsfunktioner. Någon sådan enhet blev aldrig inrättad och därmed inte 
heller någon tillsynsfunktion. 
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Inriktning och avgränsningar av utredningsuppdraget  

Frågeställningarna i utredningsuppdraget är komplexa på flera sätt. De berör flera 
speciallagstiftningar, kräver överväganden om politiskt ansvar, frågor om delegation 
ekonomi m.m. 
 
En tillsyns- och uppföljningsfunktion skulle kunna organiseras och bemyndigas på ett 
flertal olika sätt, från en relativt liten ”internkonsultfunktion” som, utan flyttat ansvar, 
utför avtalsuppföljning av privata utförare och lagstadgad tillsyn och till att flytta 
politiskt ansvar för delar av verksamheter. Det skulle möjligen också kunna vara ett 
alternativ att samarbeta med andra kommuner.  
 
För att närmare beskriva några olika möjligheterna kommer i det följande redogöras för 
kommunens nuvarande organisation och arbetssätt inom relevanta områden, tillämplig 
lagstiftning och andra bestämmelser, samt en enklare omvärldsstudie.  

Begreppet ”tillsyn” 
Utredningsuppdraget är benämnt ”Samlad tillsyn”. Ur motionen kan utläsas att 
motionärerna avser ”tillsyn” i ett vidare begrepp än att bedriva myndighetsutövning 
gentemot t.ex. fristående förskolor. När tillsyn nämns i det kommande är det i 
betydelsen myndighetsutövning. Andra begrepp används för annan typ av uppföljning.  

Avgränsning; barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens verksamhet 
De risker som motionerna framhåller är att samma nämnd eller förvaltning bedriver en 
viss verksamhet i egen regi, samtidigt som den utför tillsyn och/eller gör uppföljningar 
av densamma och att delar av denna verksamhet utförs av annan part, antingen på 
kommunens uppdrag eller av enskild huvudman.  
 
Exempel på detta, som också nämns i motionen är att barn- och utbildningsnämnden 
bedriver förskoleverksamhet i egen regi samt är tillsynsmyndighet (enligt skollagen) för 
förskoleverksamhet bedriven av en enskild huvudman. Ett annat exempel är när 
socialnämnden bedriver hemtjänst med egen anställd personal samtidigt som den ska 
godkänna LOV-företag som utför hemtjänst på uppdrag av kommunen samt följer upp 
avtal med dessa LOV-företag. 

Tillsyn och uppföljning inom socialnämnden 

Nedan beskrivs områden inom socialnämndens verksamhet där det enligt motionen kan 
komma att finnas motstridiga intressen, samt omfattning, organisation och reglering för 
området. 
 
Nämnden ansvarar för godkännande och kravställande av företag som s.k. LOV-företag, 
avtalstecknande av LOV-företag samt avtalsuppföljning. Motsvarande processer finns i 
de fall kommunen skulle lägga ut t.ex. äldreboenden på entreprenad. (Det senare 
förekommer dock inte i nuläget.) 



 Utredning  
Kommunledningskontoret 

3(11) 

2022-11-02 Dnr KS 2021/00323 

  

 

 

 

Lag om valfrihetssystem, LOV 
SKR beskriver LOV enligt följande: ”LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner 
och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta 
valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 
Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling (LOU). Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli 
leverantörer av välfärdstjänster. 
 
Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-
diskriminering, öppenhet och proportionalitet.” 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, i Uddevalla 
Uddevalla kommun erbjuder företag att ansöka om att bli leverantörer av tjänsterna 
boendestöd och/eller hemtjänst. Ansökningarna prövas sedan av kommunen som 
beslutar om godkännande. Företagen har innan dess erhållit tillstånd för Inspektionen 
för Vård och omsorg (IVO) för att bedriva avsedd verksamhet.  
 
De leverantörer som blir godkänna erhåller sedan ett för alla leverantörer lika belopp 
per timme. 

Systematiskt kvalitetsarbete enligt socialtjänstlagen 
Socialnämndens verksamhet bedrivs enligt socialtjänstlagen och tillhörande statliga 
föreskrifter. En viktig del av dessa regleringar är SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). 
 
Föreskriften ålägger den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet måste 
omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. De som bedriver verksamhet måste skapa förutsättningar för medarbetare 
att delta i det systematiska förbättringsarbetet. En viktig del i systemet är 
egenkontrollen. Egenkontrollen innebär att granskning ska göras av den verksamhet 
som har bedrivits eller bedrivs 

Organisering, genomförande och omfattning i tjänster som arbetar med LOV-
relaterad granskning och systematiskt kvalitetsarbete 
Förutom hemtjänst och boendestöd, som är ”konkurrensutsatt” enligt LOV bedriver 
socialnämnden en mängd annan verksamhet som för närvarande sker mestadels i egen 
regi. Det har tidigare förekommit att hela äldreboenden, på kommunens uppdrag, har 
bedrivits på entreprenad av privata utförare. Graden av konkurrensutsättning är ett 
politiskt beslut och kan komma att variera över tid.  
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Socialtjänsten genomförde år 2019 en genomgripande omorganisation. Förändringen 
innebar att det infördes en form av beställar-utförarorganisation. Ytterligare 
förändringar av organisationen har genomförts sedan dess. 
 
Ansvaret för all beredning inför godkännande av LOV-företag, avtalskonstruktion, 
förslag till nämnden samt avtalsuppflöjning görs av förvaltningsledningen (socialchef 
och strateg) medan alla utförarverksamhet ligger i avdelningarna. 
 
Ett av syftena med förändringarna var, enligt uppgift från socialtjänsten, att på ett bättre 
sätt kunna hantera en högre grad av privat utförande på ett adekvat sätt. 
 
Årlig kvalitetsrapport som tillställs nämnden, uppföljning enligt kommunfullmäktiges 
program för verksamhet som utförs av privata utförare och uppföljning av specifika 
områden görs centralt av medarbetare som i huvudsak är direkt underställda 
socialchefen.  
 
De personer som inom socialtjänsten arbetar med beredning och avtalsuppföljning av 
LOV-företag och övergripande uppföljning har det som en av flertalet arbetsuppgifter. 
Omfattningen beror också på hur många LOV-företag som är godkända (i nuläget fyra) 
och i övrigt vilken policy som råder avseende att anlita entreprenörer. 
 
Eftersom egenkontroll och uppföljning är en så integrerad del av verksamheten är det 
inte möjligt att skatta någon omfattning i t.ex. antal tjänster. Den administrativa 
avdelningen sätter ihop kvalitetsrapporten, men denna bygger i sin tur på det som 
utförardelen rapporterar in via bl.a. egenkontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet är en 
integrerad del av verksamheten. 

Tillsyn och uppföljning inom barn- och utbildningsnämnden 

Tillsyn enligt skollagen 
Barn- och utbildningsnämnden har enligt dess reglemente ansvar för skollagen och vad 
som där sägs om förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet med undantag för 
öppen förskola, inklusive ansvar för tillsyn av fristående verksamheter i enlighet med 26 
kap 4 § som innefattar förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, 
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag och att 
enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven. Nämnden: 
 

- ska lämna godkännande om skollagens villkor uppfylls och att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. (Övriga hänsyn, exempelvis ideologiska, får inte beaktas i dessa 
beslut.) 
 

- ska besluta om bidrag till pedagogisk omsorg.  
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- har rätt till insyn i den verksamhet som den har tillsyn över och kan rikta 

förelägganden om detta inte uppfylls.  
 

- kan efter tillsyn rikta anmärkning och förelägganden mot verksamheten. 
Föreläggande kan förenas med vite. 
 

- kan besluta om återkallelse av godkännande av huvudman och återkallande av 
beslut om bidrag. 

 
En viktig skillnad mot t.ex. socialnämndens verksamhet är att den verksamhet som 
nämnden har tillsyn över inte bedrivs på uppdrag av kommunen och med kommunens 
som ansvarig. Det är en fristående huvudman som bedriver sin verksamhet med stöd av 
skollagen. 
 
Kraven på den enskilda huvudmannens verksamhet får inte ange en högre standard än 
den som kommunen själv erbjuder när det gäller enskild pedagogisk omsorg. 
Exempelvis ska kommunen inte ställa krav på högre personaltäthet, fler utbildade 
pedagoger, större lokaler, snabbare hantering av klagomål, osv än vad kommunen 
erbjuder. Samma krav gäller för den enskilda, såväl som kommunala verksamheten vad 
gäller t.ex. systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Den eller de anställda som arbetar med kommunal tillsyn enligt skollagen måste således 
vara mycket väl insatta i hur förhållandena i den egna kommunen är för att kunna 
genomföra inspektionen på ett rättssäkert sätt. 
 
Beslut fattade av kommunen avseende ovan punkter kan överklagas av den enskilda 
huvudmannen. 
 
Inspektören måste också ha omfattande kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vilket 
är en del av inspektionens omfång. 

Verksamhet som utförs av enskild på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet Vuxenutbildningen har avtal gällande 
utbildning med privata aktörer inom två områden: dels konsulter (lärare) inom vissa 
yrkeshögskoleutbildningar, dels utbildning i grundläggande och gymnasiala allmänna 
kurser på distans. 
 
I ca 2/3 av yrkeshögskoleutbildningarna upphandlas utbildande lärare och de har samma 
funktion som de anställda lärarna, det vill säga att genomföra en kurs med undervisning 
inklusive för- och efterarbete. 
 
När det gäller utbildning i grundläggande och gymnasiala allmänna kurser på distans 
finns avtal med två leverantörer. I nuläget läser c:a 30% av verksamhetens elever inom 
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gymnasiala allmänna kurser på distans via leverantör. Det är samma rektor som 
ansvarar för grundläggande och gymnasiala allmänna kurser i egen regi, som ansvarar 
för kurserna på distans. Avtalsuppföljning genomförs regelbundet. 
 
Inom barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter finns enligt uppgift inga 
avtal med externa leverantörer inom det område nämnden själv bedriver verksamhet 
inom. 

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen 
Skollagen (4 kap) ställer krav på att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete. Varje 
huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Arbetet ska genomföras även på 
enhetsnivå och med medverkan av lärare, förskola, övrig personal och elever. 
Huvudmannanivå i Uddevalla kommun bör vara barn- och utbildningsnämnden som av 
kommunfullmäktige fått uppgifterna (se ovan) och med enhetsnivå menas skolenhet, 
förskola etc vid vilka rektorer är ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Organisering, genomförande och omfattning i tjänster som arbetar med tillsyn 
och systematiskt kvalitetsarbete 
Tillsynen enligt skollagen är organiserad inom administrativa avdelningen inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. Omfattningen bedöms till totalt 120% tjänst, fördelat på 
90% tjänst tillsyn, 20% biträdande tillsyn samt 10% chef.  
 
Den biträdande tjänsten finns för att stödja tillsynspersonen vid platsbesök för bl.a.- 
dokumentation och för att det enligt förvaltningen av arbetsmiljöskäl är olämpligt att 
genomföra uppgiften ensam. Den administrativa avdelningen är skild från övriga 
skolformer. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet är och ska, vilket framgår av skollagen, en integrerad 
del av hela verksamheten från huvudmannanivå till enhetsnivå. Det är således inte 
möjligt att redovisa till hur stor del olika personer arbetar med dessa uppgifter. På 
huvudmannanivå finns personal som har till stora delar har till uppgift att utveckla, 
planera och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet och rapportera till skolchef och 
nämnd men också utföra andra slags arbetsuppgifter. Varje skolform har motsvarande 
funktioner som rapporterar till verksamhetschef. 
 
Angående utbildning i egen regi kontra upphandlad tjänst inom vuxenutbildningen, så 
följs den upp på flera sätt. Inom yrkeshögskoleutbildningarna sker löpande samtal och 
utvärderingar med utbildningsledare och rektor och kursutvärderingar med de 
studerande. Det görs på samma sätt oavsett om det är en anställd eller upphandlad 
lärare. Inom grundläggande och gymnasiala allmänna kurser på distans så sker 
uppföljning via statistik, kvalitetsrapporter, utvärderingar och löpande avstämningar, 
likt utbildningen i egen regi.  
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Omvärldsbevakning 

Kommunledningskontoret har gjort viss omvärldsbevakning för att se om det finns 
någon kommun som har en ”samlad tillsynsfunktion”. Fokus har legat på kommuner 
som en betydande del av sin verksamhet på entreprenad då det skulle kunna antas att det 
är inom dessa kommuner ett eventuellt behov en fristående uppföljningsfunktion skulle 
var störst. Ett flertal kommuner som gjort sig kända för detta finns i 
Stockholmsområdet. Kommunernas webbsidor har studerats, med uppföljande samtal 
med medarbetare.  
 
Omvärldsbevakningen har inte visat på något exempel på en kommun med en 
tillsynsorganisering som liknar den som förs fram i skälen till utredningen. Det som 
kommer närmast en samlad organisation är Tyresö kommun. 
 
Tyresö kommun antog 2015, ”program för uppföljning av privata och kommunala 
utförare”. Av detta program framgick att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en 
övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras. Granskningarna ska 
sedan genomföras av ett fristående granskningsorgan i kommunen, placerat under 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Granskningsområdet omfattade både barn- och utbildningsområdet och socialtjänsten. 
(programmet omfattade inte fristående skolor och förskolor) De granskningar som 
genomfördes överlämnades sedan till de nämnder som ansvarade för det område 
respektive granskning omfattat. Berörd förvaltning skrev ett utlåtande och granskningen 
behandlades sedan av nämnden. Berörda nämnder hade kvar samma ansvar för 
verksamheten som tidigare och ingen beslutskraft överfördes således.  
 
År 2020 gjordes en förändring som innebar att nämnderna själva ansvarade för att 
granskningsplanen genomfördes med en möjlighet att beställa granskning av den 
centrala funktionen. Granskningsfunktionen inom kommunstyrelseförvaltningen 
minskades också till att enbart omfatta socialtjänst då barn- och utbildningsnämnden 
återtog den funktion som granskade dess område. Motiveringen till förändringen 
uppgavs vara ökad möjlighet för nämnderna att styra över resurserna. 

Möjliga förändringar och dess konsekvenser 

Som ovan nämnts finns det ett antal alternativa gränsdragningar att överväga om man 
vill tillskapa en starkare kommuncentral kontroll över tillsyn och uppföljning. Nedan 
kommer tre alternativ att närmare analyseras.  

Alternativ 1a; en avgränsad funktion för tillsyn och uppföljning av privata 
aktörer, inget ändrat nämndansvar 
Detta alternativ är att flytta utförandedelar av tillsyn och uppföljning från barn- och 
utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Nämnderna skulle fortfarande 
ansvara för beslutsfattandet. Delegation är möjlig att ge från en nämnd till en anställd i 
en annan förvaltning. 
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Detta skulle för barn- och utbildningsområdet kunna betyda att flytta tillsynen över 
fristående förskolor. Det innebär att en heltidstjänst som ”inspektör” lyfts från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Som framgår av ovan behövs också en assisterande person 
med kunskap om skolans systematiska kvalitetsarbete.  
 
Vad gäller socialtjänsten skulle det kunna betyda att man flyttar uppskattningsvis 
arbetstid motsvarande 30-50% av heltid för beredning av LOV-ärenden och 
avtalsuppföljning. Tjänstens omfattning beror på andelen privata utförare och varierar 
sannolikt över tid. Tjänsten behöver upphandlingskompetens och goda kunskaper inom 
specialområdet socialtjänst.  
 
En chef för ovanstående funktioner krävs med en omfattning om uppskattningsvis 
mellan 10-20 % av heltid. För att arbetsleda och styra verksamheten behöver denna 
funktion goda kunskaper inom både skolans och socialtjänstens område. Juridisk 
kompetens är önskvärt för att kunna leda arbetet vid t.ex. rättsprocesser.  
 
Det finns ett flertal problem med denna organisation som måste lösas:  
 
Arbetsuppgifterna är i nuläget uppdelade på flera personer som utför dessa på delar av 
sina tjänster. Eftersom utredningsuppdragets bakomliggande syfte är att utreda en 
fristående funktion, dvs en sådan där det inte finns bindningar till den egna kommunala 
utförarverksamheten som kan uppfattas som ”jäviga”. Att nuvarande personer har kvar 
delar av sina tjänster på sina nuvarande förvaltningar, eller att det lånas in personal 
därifrån torde därför inte vara en gångbar lösning. Kommunledningskontoret saknar 
merparten av den kompetens som krävs inom ovan specialområden. Det bör vara 
särskild svårt att sörja för adekvat chefskompetens och tjänster som var och en inte når 
heltid.  
 
Det kan bli svårt att lösa skiftande arbetsbelastning beroende på andelen privata utförare 
inom socialtjänsten.  
 
Specialistkompetens flyttas från fackförvaltningen och kan inte som nu bidra i t.ex. det 
systematiska kvalitetsarbetet. Behov av vissa av dessa personers kunskap kommer att 
kvarstå vid fackförvaltningarna innebärande överlappande kostnader. Det är inte 
orimligt att anta att det behöver inrättas totalt minst en ny tjänst med tillkommande 
arbetsledning.  

Alternativ 1b; en avgränsad funktion för tillsyn och uppföljning av privata 
aktörer, ändrat nämndansvar 
Detta alternativ innebär samma lösning som ovan, men med tillägg av ett flyttat 
politiskt ansvar. Kommunerna har stor frihet att besluta om sin egen nämndorganisation. 
Det går t.ex. att dela upp ett specialområde på flera olika nämnder. Det är dock viktigt 
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att det inte råder någon tvekan om vilken nämnd som bär ansvaret för en viss 
verksamhet, en ändring i reglementena löser detta. 
 
I det aktuella fallen skulle det gå att identifiera och överföra de myndighetsbeslut som 
rör fristående förskolor till kommunstyrelsen. En del av besluten kommer att kunna 
fattas på delegation, men kommunstyrelsen in plenum kommer att behöva fatta beslut i 
ärenden om bl.a. godkännande av enskilda förskolor, återkallelse av godkännande etc.  
 
Det bör också vara möjligt att även överföra ansvaret för vissa beslut från 
socialnämnden till kommunstyrelsen t.ex. beslut om godkännande av LOV-företag.  
 
Om ansvar ska flyttas till kommunstyrelsen måste dess ledamöter och 
förvaltningsledning behöva sätta sig in i ytterligare facknämndsområden vilket kräver 
utbildning, både för att kunna styra verksamheten och fatta beslut.  

Alternativ 2; kommunal samverkan 
Det är möjligt att samverka med andra kommuner på tillsynsområden. Frågan om 
kommunal samverkan i tillsynen har t.ex. lyfts i en utredning från Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) från 2017. Utredningen gäller den tillsyn som görs av enskilda 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg och berör inte socialtjänstens 
tillsynsansvar.  Det som utretts är (bland annat) juridiska möjligheter och förutsättningar 
gällande samverkan kring tillsynsuppdraget, till exempel kommunernas möjligheter att 
överlåta tillsynen till annan kommun eller till annan extern aktör (såsom ett 
kommunalförbund). 
 
I GR-utredningen görs bedömningen att det inom ramen för skollagen och 
kommunallagen finns möjligheter för samverkan mellan kommuner gällande 
tillsynsuppdraget. En kommun kan också överlåta delar av utförandet av tillsynen till en 
annan kommun. Det kan till exempel handla om att förarbete och tillsynsbesök utförs av 
en annan kommun men att besluten om till exempel godkännande, vite och återkallande 
sedan fattas av den kommun där verksamheten finns. Kommuner kan också upprätta en 
gemensam nämnd för att hantera kommunala angelägenheter.  I utredningen görs dock 
bedömningen att tillsynsansvaret kan utgöra en för begränsad del av de kommunala 
uppgifterna, för att en gemensam nämnd ska inrättas.  
 
Uddevalla kommun har tidigare utfört uppdrag för Färgelanda kommun och Munkedals 
kommun i tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen 
handlar om att Uddevalla kommun genomför tillsynsbesöken och överlämnar 
tillsynsunderlag till Färgelanda kommun respektive Munkedals kommun som bedömer 
vilka beslut som behöver fattas utifrån underlaget. Färgelanda är fortfarande 
tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som är belägen i kommunen. Det 
formella beslutsfattandet hanteras därmed i Färgelanda kommun. Samarbetet är reglerat 
genom ett avtal angående utförande av tillsyn. Det finns inget övergripande avtal utan 
avtal görs när det blir aktuellt.  
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Inom Fyrbodals kommunalförbund har frågan om samlad tillsyn lyfts för några år 
sedan. Då fanns inget intresse av en gemensam tillsyn förutom från Munkedals 
kommun. Något samarbete med Munkedals kommun finns dock inte idag.  
 
Den kommun som utför tillsynen för en annan kommun måste dimensionera personalen 
och tar därigenom en viss risk att både stå med överkapacitet om beställningar uteblir, 
eller inte kunna leverera om ex. vakanser uppstår. 
 
I en sådan här modell bör troligen utgångspunkten vara att besluten som utgör 
myndighetsutövning ska finnas kvar i respektive kommun och samverkansområdena i 
första hand utgörs av en beredande funktion. Upphandlingsfrågor måste beaktas när det 
gäller ”köp av tjänster” mellan kommuner.  

Slutsatser och förslag 

Kommunallagen 6 kap 7 § anger att en nämnd inte får bestämma om rättigheter eller 
skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen 
som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn 
över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Här avses t.ex. att samma nämnd 
inte både får vara sökande i bygglovsärende och sedan besluta om bygglovet.  
 
För de förhållanden som anges i motiven till detta utredningsuppdrag finns inte denna 
situation. Både för socialnämndens verksamhet och för skolan finns statliga 
tillsynsmyndigheter för de kommunala verksamheterna. Kommunerna har tillsynsansvar 
för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar 
för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur 
kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor.  
 
Från samtal med ansvariga personer inom respektive förvaltning framgår att 
uppfattningen därifrån är att dagens organisation är väl fungerande. Både inom 
socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden är myndighetsutövningen gentemot 
enskilda förskolor och processen kring privata utförare inom socialtjänsten 
organisatoriskt skild från ”utförarorganisationen”. Något behov av en centraliserad 
funktion finns av detta skäl inte och en överflyttning av personal skulle kunna få 
negativa konsekvenser då kvalificerad personal och kunskapsuppbyggnad inom det 
systematiska kvalitetsarbetet skulle flyttas från förvaltningen. 
 
Den organisering som kommunen har i nuläget stämmer väl överens med tillämplig 
lagstiftning och något behov av organisationsförändring ur denna synvinkel finns ej. 
 
Att flytta delar av facknämndernas ansvar till kommunstyrelsen bör kunna ske inom 
ramen för den fria nämndorganisationen. Det innebär dock en splittring av ansvaret där 
två nämnder har ansvar för olika delar inom samma politikområde. Detta riskerar att bli 
otydligt och bör endast ske om det finns skäl som tydligt överväger nackdelarna.  
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Tillsyn och uppföljning är kopplat till systematiskt kvalitetsarbete. Personalen som 
arbetar med dessa frågor bidrar med sin kompetens i kvalitetsarbetet.  
 
Den översiktliga omvärldsstudie som genomförts tycks inte visa på att en organisation 
innebärande att tillsyn och verksamhetsutövande sker i samma nämnd upplevs som ett 
problem.  
 
Bildande av en ”fristående” tillsyns- och uppföljningsorganisation bedöms kräva att nya 
tjänster skapas eftersom det i nuläget företrädesvis handlar om delar av flera personers 
tjänster. En grov uppskattning ger en ökad kostnad om minst 1 mkr årligen. Rekrytering 
kan bli en utmaning då det handlar om flera expertområden. 
 
Av ovan framgår att det finns få skäl till en förändrad organisation, både ur ett kostnads- 
och kvalitetsperspektiv. Slutsatsen är därför att ansvaret och utförandet av berörda 
frågor bör finnas kvar i respektive facknämnd. 
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 elva klimatlöften för 2022. Ett av dessa 
klimatlöften var ” Vi har en laddplan för kommunen”. Kommunstyrelsen fick uppdraget 
att ta fram en laddplan. 
Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Syftet med 
klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030. 
Utifrån klimatlöftet ”Vi har en laddplan för kommunen” har ett förslag på laddplan 
arbetats fram i samarbete med Fyrbodals kommunförbund, Uddevalla Energi, Uddevalla 
hem samt kommunens verksamheter.  
Laddplanen tydliggör kommunens roll, ställningstagande och åtgärder inom 
laddinfrastruktur för publika laddplatser. Den ska bidra till att underlätta utbyggnader av 
publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
Fullmäktiges protokoll 2021-10-13§2015 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att anta laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 
miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   

Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030.  

För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 
genomföras. Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 
2022. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Den 15 december 2021 
kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att 
överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 
ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs arbetet upp. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunen antar 11 utav 20 klimatlöften som bedöms 
kunna genomföras under 2022:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 
2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 
4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 
5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
7. Vi bygger i trä. 
8. Vi installerar solenergi. 
9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
11. Vi har en laddplan för kommunen. 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jerker 
Lundin (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez 
(V), Monica Bang Lindberg (L), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Christer Hasslebäck 
(UP) yttrar sig i ärendet. 
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Forts. § 215 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 
Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jarmo 
Uusitalo (MP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jerker Lundin (KD): Återremittera ärendet för en konsekvensanalys avseende 
ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade konsekvenser där utfallet beskrivs 
på ett tydligt sätt. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 
detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering. 
 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eftersträvar en politik som tar hänsyn till 

ekologisk- social- och ekonomisk hållbarhet. De två sistnämnda saknas helt i förslaget. 

Vidare saknas en redogörelse för vad som är lagreglerat och vad som är lokalt satta 

mål.  

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar därför på att ärendet återremitteras 

för en konsekvensanalys avseende ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade 

konsekvenser där utfallet beskrivs på ett tydligt sätt. 
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Sebastian Johansson 
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Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 
Sebastian Johansson 
Skickat 2021-10-19 
Samtliga nämnder, Västra Götalandsregionen 
 



 

 

 

 

 

 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i  

Uddevalla kommun 

 

år 2022 

 

 

 

  



 

2 
 

 

Innehåll 

Inledning ...............................................................................................................................................................3 

Bakgrund ...........................................................................................................................................................3 

Publik, icke-publik laddning och samnyttjande ................................................................................................3 

Uddevalla kommun ..........................................................................................................................................3 

Förutsättning ....................................................................................................................................................4 

Lagkrav om laddinfrastruktur ...........................................................................................................................5 

Syfte ......................................................................................................................................................................5 

Kommunens målbild .............................................................................................................................................5 

Kommunens roll och ställningstagande ...........................................................................................................5 

Kommunala åtgärder ........................................................................................................................................6 

Beskrivning av åtgärderna ................................................................................................................................6 

Allmänna rekommendationer för placering av laddplatser .............................................................................8 

Referenser ............................................................................................................................................................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlaget för denna plan är framtaget i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund  

Med finansiering från Interreg Sverige Norge, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden &  

Västra Götalandsregionen  

  



 

3 
 

Inledning 

Bakgrund   
I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Sverige har satt upp 

målet att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. 

Västra Götaland har även ett regionalt klimatmål om att vara en fossiloberoende region senast 2030. 

Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende 

transportsektor. Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare åtgärder som effektiviseringar, 

utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva fordon och samutnyttjande av transporter för 

att klara målen. Det behövs även en fortsatt utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas.  

Samtliga 14 kommuner i Fyrbodal har antagit målet om att vara fossiloberoende vad gäller fordon och 

transporter innan 2030. I tillägg har alla kommuner skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om. Från Fyrbodals kommunalförbund drivs projektet Fossilfri Gränsregion. Projektet är ett 

gränsöverskridande samarbete med Norge med syftet att stötta medlemskommunerna i Fyrbodal och Viken (f.d. 

Östfold och Follo) att nå målet om fossiloberoende transporter år 2030 och bli en världsledande fossiloberoende 

gränsregion vad gäller fordon och transporter. Ett av projektets huvudsakliga mål är att utöka befintlig fossilfri 

infrastruktur, där den publika laddinfrastrukturen är ett fokusområde. En förutsättning för att introducera fler 

elbilar i Sverige är att bland annat etablera fler möjligheter för publik laddning. Det ska bli enklare att köra elbil 

i Fyrbodal, både för besökare och för de som bor i Fyrbodal (1).  

Som ett kunskapsunderlag har kommunalförbundet tillsammans med alla 14 kommuner under 2021 tagit fram 

Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Fyrbodal som fungerat som underlag för denna laddplan.   

Publik, icke-publik laddning och samnyttjande 
Laddstationer för elfordon delas in i publika och icke-publika. Generellt är publika laddstationer öppna och 

tillgängliga för allmänheten medan icke-publika stationer är riktade till en specifik målgrupp, som till exempel 

ett företags egna anställda, en bostadsrättsförenings medlemmar eller ett hotells betalande gäster. Icke-publik 

laddning av elfordon sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en längre tid. 

Majoriteten av all laddning av elfordon, cirka 80 procent, sker via icke-publika laddstationer (1). Samnyttjan 

innebär att laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför 

arbetstid, exempelvis när man anlägger laddplatser vid kommunens byggnader.  

Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun är 638 km2 stort och har ca 57 000 invånare och karaktäriseras av sin 27 mil långa kustlinje 

(2). Uddevalla kommun ligger strategiskt längs E6an.  

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf
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Fullmäktige har inom Klimat 2030 antagit löftet om att ta fram en laddplan under 2022.  

 

Förutsättning 
I augusti 2022 finns 1913 st laddbara fordon i Uddevalla kommun (4). EU-kommissionen introducerade tidigt 

ett rekommenderat planeringsmått för publik laddinfrastruktur som innebär att det behövs en publik laddpunkt 

per tio laddbara bilar (1). Måttet bör modifieras efter lokala förutsättningar men kan i tidigt skede ge en 

fingervisning om hur mycket publik laddinfrastruktur som kan komma att efterfrågas. Beräknat utifrån EU-

kommissionens planeringsmått skulle det behövas ca 191 publika laddpunkter i kommunen idag. I dagsläget 

finns det 104 publika laddpunkter (augusti 2022 Power Circle1).  

 

 
1 Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det 

övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. 

Bild: Power Circle augusti 2022 
Bew PB = el personbil 
Phev= laddhybrid personbil 

Klimatlöftet  

” Vi har en laddplan 

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon 

där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.  

Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som 

tillhandahåller laddning.  

På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter.  

Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att 

parkering och laddning prissätts marknadsmässigt” (3). 
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Flera aktörer gör prognoser för kommande försäljning av laddbara fordon. Prognoserna för andelen laddbara 

fordon i Sverige år 2030 varierar mellan aktörerna, men uppskattas till 20-50 procent av den totala 

personbilsflottan. Beräknat på ett scenario där totala antalet fordon är detsamma som idag i kommunen (29 221 

personfordon i trafik vid årsskiftet 2020/2021 (4)) men där 28 procent av fordonen är laddbara, uppskattas 

8182 elfordon finnas i kommunen år 2030. Utifrån EU-kommissionens rekommendation skulle det innebära 

att 818 stycken laddpunkter behövs i kommunen år 2030.  

Lagkrav om laddinfrastruktur 

Krav på laddning av elfordon anges i Plan- och bygglagens (2010:900) 8 kapitel 4§ stycke 11.   

 

Det innebär att kommunen som ägare av byggnader behöver säkerställa att laddinfrastruktur byggs ut för att 

möta lagkraven.   

Syfte 
Syftet med denna laddplan för publik laddinfrastruktur för elfordon är att definiera kommunens roll och 

ställningstagande inom området, för att nå målet om fossiloberoende transporter till 2030. 

Laddplanen ska underlätta utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun.  

Kommunens målbild  
Uddevalla kommun bidrar till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Kommunen agerar förebild i 

omställningen och kommunens verksamheter och helägda bolag är fossilbränslefria 2025.   

Laddinfrastrukturen har en självklar plats i kommunen och år 2030 följer utbudet efterfrågan. Det är enkelt för 

allmänheten och näringslivet att välja fossilfria drivmedel.  

Kommunens roll och ställningstagande 
Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För att kunna erbjuda 

goda laddmöjligheter behöver både offentliga och privata aktörer samverka. 

Ur ”Plan och byggförodningen 2011:338” 

Kraven på laddinfrastruktur i samband med uppförandet av byggnader ska tillämpas om man söker 

bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. 

Reglerna i korthet: 

• Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringar i byggnaden eller på 

tomten ska ha laddinfrastruktur till 20% av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt. 

Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några 

andra åtgärder inte vidtas. Dessa åtgärder ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. 

• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i 

byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 
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Kommunen ser positivt på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon. Kommunen avser att vara 

behjälplig och möjliggöra för fortsatt etablering av laddinfrastruktur med såväl offentliga som privata aktörer. 

Kommunala åtgärder 
Det finns ett flertal olika åtgärder en kommun kan genomföra för att underlätta utbyggnaden av 

laddinfrastruktur. Nedan tydliggörs hur kommunen ska arbeta för att främja utbyggnaden av publik 

laddinfrastruktur och säkerställa att lagkravet uppfylls. 

Kommunen avser fortsatt främja utvecklingen av publik laddinfrastruktur genom; 

Åtgärd Ansvarig 

Kartlägga förutsättningar för etablering av publik laddning vid kommunala 

byggnader som omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur 

SBN 

Sprida information och erbjuda rådgivning om laddinfrastruktur till näringsliv 

och allmänhet 

KS och SBN 

Möjliggöra etablering av laddinfrastruktur på kommunal mark genom 

markupplåtelse där det är lämpligt 

KS 

Aktivt samverka med aktörer som Uddevallahem och Uddevalla Energi för att 

underlätta samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

SBN 

Samverka med näringsliv och andra kommuner i regionen för att uppnå en robust 

laddinfrastruktur 

KS 

Samverka med kommunens energibolag kring fortsatt etablering av laddplatser SBN 

Beskrivning av åtgärderna 
Andelen förnybara drivmedel ska öka i Uddevalla kommun. Fullmäktige har en nyligen antagen Energi- och 

klimatplan som ger riktning för kommunens fortsatta arbete inom bland annat förnybara drivmedel där 

laddinfrastruktur utgör en del. Till år 2025 ska kommunala verksamheter och helägda bolag vara 

fossilbränslefria (6). Kommunen ska agera förebild i omställningen till en fossiloberoende aktör. Den 

kommunala fordonsflottan är en del i omställningen och drivs till stor del på bensin- och diesel samt en del 

biogasfordon. Som ytterligare fossilfritt alternativ blir andelen eldrivna fordon i kommunens fordonsflotta 

större. Laddinfrastruktur för elbilarna omnämns i Åtgärdsplanen för kommunens energi- och klimatplan, och 

ska säkerställas vid anskaffning av de laddningsbara fordonen (7). 

För att underlätta omställningen till fossiloberoende kommun ska respektive kommunal verksamhet identifiera 

sina behov av laddinfrastruktur. Verksamheternas kartläggning ska innefatta verksamhetens interna behov, 

behovet för besökare till verksamheten och för personalparkering. Då behovet av laddinfrastruktur förändras 
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över tid ska kartläggningen revideras med lämpligt tidsintervall för att hålla planeringsunderlaget aktuellt. 

Kartläggning har en koppling till befintlig åtgärd i energi- och klimatplan.  

Kommunen har i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, kartlagt vilka kommunägda byggnader som 

omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur. Tillsammans med underlaget över de kommunala 

verksamheternas behov av laddinfrastruktur kan kartmaterialet utgöra underlag för att skapa en 

prioritetsordning för utbyggnad vid de lagstadgade platserna. 

 

I de fall den kommunala verksamheten som bedrivs i en kommunal byggnad är i behov av laddning internt kan 

laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför arbetstid. 

Samnyttjan ska prägla utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uddevalla kommun. Där det är möjligt eftersträvas 

publik laddning av den utbyggda laddinfrastrukturen vid kommunala byggnader. Varje plats som omfattas av 

lagkravet ska studeras i detalj för att bedöma om platsen är lämplig för publik användning. Lämpligheten 

bedöms utifrån potentiell nyttjandegrad. Nyttjandegraden av laddpunkterna vid lagstadgade platser bedöms 

större exempelvis där platserna sammanfaller med andra målpunkter eller bostadsområden med stor andel 

flerfamiljshus och/eller hyresrätter.  

Fullmäktiges antagna klimatlöfte om att ta fram en laddplan innebär att boende i kommunägda bostäder 

erbjuds laddmöjligheter. Kommunen ska aktivt samverka med den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem 

och Uddevalla Energi AB kring laddinfrastruktur för att säkerställa samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

Kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem erbjuder i regel möjlighet att hyra en fast parkeringsplats per 
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lägenhet. I dagsläget finns 36 laddplatser för uthyrning och ytterligare platser planeras byggas ut.  I utvecklingen 

av laddinfrastruktur eftersträvas samnyttjan mellan grannar, deras besökare och allmänheten.   

Laddinfrastrukturen i Uddevalla kommun har till stor del byggts ut av Uddevalla Energi AB vilket ska fortskrida. 

Kommunen kan, där det är lämpligt, låta ytterligare aktörer etablera laddinfrastruktur på kommunal mark 

genom markupplåtelse. 

Kommunen ska aktivt sprida information och erbjuda rådgivning kring utveckling av laddinfrastruktur till 

näringsliv och allmänhet t ex genom kommunens energi- och klimatrådgivare. 

Allmänna rekommendationer för placering av laddplatser 
För att lokalisera lämpliga platser för utbyggnad av laddinfrastruktur, så kan man utgå från följande kriterier: 

Platsen är välbesökt där besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att 

laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

För att en plats ska vara lämplig för en laddstation behöver alla tre delar uppfyllas. 

1. Platsen är välbesökt… 

Här kan det handla både om en plats som är välbesökt idag eller om en plats där kommunen vill öka 

besöksantalet. En plats som har många mindre funktioner kan utgöra en välbesökt plats. 

 

2. …besökaren stannar tillräckligt länge… 

Här handlar det om att titta på hur länge den genomsnittliga besökaren stannar på platsen och göra 

en bedömning av om man hinner ladda tillräckligt mycket för att det ska vara lönt att koppla in sin bil.  

 

3. …har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

Här görs en bedömning av varifrån besökarna kommer. Har platsen ett upptagningsområde som 

sträcker sig utanför det direkta närområdet, till exempel tätorten, eller kanske till och med utanför 

kommungränsen eller regionen. Om de flesta besökarna reser bara några kilometer till platsen 

bedöms det inte som tillräckligt långt, medan om man åkt några mil kan det ses som tillräckligt långt i 

alla fall för laddhybrider (1). 
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Handläggare 

 Sofia Stengavel 
Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Naturvårdsavtal för del av fastigheten Trollgil 1:3 

Sammanfattning 

Markägare, Uddevalla kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sedan våren 
2020 arbetat tillsammans för att dels skapa en vandringsled kring Kärraån som går 
genom fastigheten dels att ta fram ett områdesskydd för att skydda naturvärdena.  
 
Vandringsledens sträckning är nu klar och arbetet med anläggandet pågår. Anläggandet 
av leden bekostas i sin helhet av fastighetsägarna. Uddevalla kommun har deltagit i 
framtagandet genom fältbesök, processer med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, samt 
sammanfattningsvis i en mycket god och konstruktiv samverkan med fastighetsägaren. 
  
Som skyddsform har man valt att arbeta med naturvårdsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägarna. Även naturvårdsavtalet har tagits fram i nära samarbete mellan 
kommunen och fastighetsägarna och är nu klart. Ingen ekonomisk ersättning begärs av 
fastighetsägarna för att området skyddas.  
 
Värdet för Uddevalla kommun och dess invånare eller besökare är stort. En stadsnära 
vandringsled blir tillgänglig för alla och har närhet till infrastruktur, kollektivtrafik och 
skolmiljöer. 
 

Beslutsunderlag 

Beslut § 192 Dnr KS 2020/00387, 2020-06-17 
Förslag till Naturvårdsavtal mellan Uddevalla kommun och Fastighetsägare till Trollgil 
1:3 
Karta 1 Avtalsområde 
Karta 2 Vandringsledens sträckning 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna naturvårdsavtalet i sin helhet 
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Ärendebeskrivning 

Markägare, Uddevalla kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sedan våren 
2020 arbetat tillsammans med målet att dels skapa en vandringsled kring Kärraån (som 
går genom fastigheten) dels att ta fram ett områdesskydd för att skydda områdets höga 
naturvärden.  
 
Vandringsledens sträckning är klar och arbetet med anläggandet pågår. Anläggandet av 
leden bekostas i sin helhet av fastighetsägarna. Uddevalla kommun har deltagit i 
framtagandet genom fältbesök, processer med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens samt 
med fastighetsägaren. Vandringsleden kommer att invigas våren 2022.  
 
Uddevalla kommun och fastighetsägarna har gemensamt kommit fram till att en lämplig 
skyddsform för att bevara områdets höga naturvärden är att upprätta ett sk 
naturvårdsavtal.  
 
Ett naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat avtal mellan markägaren och Skogsstyrelsen, 
länsstyrelsen eller kommunen. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal. 
Fastighetsägaren och staten eller en kommun kommer överens om en viss ekonomisk 
ersättning för fastighetsägaren mot att denne avstår från till exempel skogsbruk i ett 
visst område. Naturvårdsavtal är en skyddsform som myndigheterna använder för att 
tillsammans med fastighetsägaren verka för att ett områdes naturvärde bevaras och 
utvecklas.  
I detta fall tecknas avtalet mellan Uddevalla kommun och fastighetsägarna. Någon 
ekonomisk ersättning till fastighetsägarna för att de skyddar området har inte begärts.  
 
Det aktuella avtalet mellan Uddevalla kommun och fastighetsägarna finns i sin helhet 
bifogat denna tjänsteskrivelse men redogörs i korta drag nedan; 
 
Sammanfattning avtal 
Naturvårdsavtalet tecknas mellan fastighetsägarna till fastigheten Uddevalla Trollgil 1:3 
(Fastighetsägarna nedan) och Uddevalla kommun (Kommunen nedan).  
Avtalets syfte är att skydda avtalsområdets naturvärden som är knutna till Kärraån, 
bevara lövskog, bevara barrskog och gynna förekomsten av död ved samt att gynna 
friluftslivet genom att fastighetsägarna anlägger en vandringsled.  
I avtalet bekräftar man att man känner till pågående planläggningsprocesserna avseende 
att, inom avtalsområdet, anlägga dels en ny del till riksväg 44, dels en 
höghastighetsbana för järnväg.  
Avtalstiden är 20 år men om någon av parterna vill säga upp eller om väsentliga 
förändringar sker i området ska förhandlingar inledas. Kommer parterna inte överens så 
sägs avtalet upp med omedelbar verkan en månad efter att förhandlingarna inletts.  
Fastighetsägarna har inte begärt någon ersättning av Kommunen för inrättande av 
naturskyddet eller anläggande av vandringsleden. Kommunen bekostar utmärkning av 
det område som omfattas av avtalet i naturen. Fastighetsägarna medger att Kommunen 
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eller annan som Kommunen uppdrar åt får genomföra skogliga åtgärder i området om 
de bidrar till att uppnå syftet med avtalet. 
 
Avtalet skrivs under av behörig firmatecknare för Uddevalla kommun och 
fastighetsägarna till fastigheten Trollgill 1:3.  
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fastighetsägare Trollgill 1:3 
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DETTA NATURVÅRDSAVTAL (detta ”Avtal”) har denna dag (”Avtalsdagen”) ingåtts mellan: 

(1) Hampus Ericsson, personnummer 721007–4873, och Fabienne Ericsson, 

personnummer 740108–4806, (”Fastighetsägarna”), såsom lagfarna ägare till 

fastigheten Uddevalla Trollgil 1:3, Uddevalla kommun (”Fastigheten”); och  

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

Fastighetsägarna och Kommunen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig 

”Part”.  

1 BAKGRUND 

1.1 Fastighetsägarna vill inrätta en vandringsled och i samband med det ett naturskydd 

för det område som markerats, med röd streckad linje, på bifogad karta, Bilaga 1 

(”Avtalsområdet”), i syfte att bevara och skydda Avtalsområdets naturvärden. 

Fastighetsägarna har föreslagit och fört en dialog med Kommunen om ovanstående 

naturskydd och ett naturvårdsavtal har av Parterna bedömts vara en lämplig 

skyddsform. 

1.2 Avtalsområdet utgörs av ett relativt kustnära sprickdalslandskap med leriga 

bäckraviner och flertal olika naturmiljöer såsom vattendrag (Kärraån), lövskogar och 

barrskogar.  

1.3 Detta Avtal syftar till att skydda Avtalsområdets naturvärden samt att därutöver gynna 

friluftslivet och Avtalsområdets rekreationsvärden genom anläggande av en 

vandringsled.   

2 BESKRIVNING AV AVTALSOMRÅDET [EV. JUSTERA P.G.A. TRÄDSÄKRING AV 

BOHUSBANAN] 

2.1 Avtalsområdet omfattar ca 28 ha inom Fastigheten och utgörs av ca 28 ha skogsmark. 

2.2 Parterna bekräftar att de känner till Trafikverkets pågående planläggningsprocess 

avseende att, inom Avtalsområdet, anlägga dels en ny del till riksväg 44, dels en 

höghastighetsbana för järnväg. Planläggningsprocessen har pågått under en längre 

tid men det är inte känt när eller om Trafikverkets planer kommer att genomföras. 

3 BESKRIVNING AV VANDRINGSLEDEN 

3.1 Vandringsledens sträckning är lagd utifrån ett estetiskt hänsynstagande och för att 

undvika att skada, inom Avtalsområdet känslig natur såsom vattenområden och 

naturvärdesobjekt med höga naturvärden. Vidare är sträckningen lagd inom områden 

som sedan tidigare tagits i bruk och är nyttjade för olika ändamål såsom skogsbruk, 

jakt, kraftledningar, järnväg, industriella aktiviteter etcetera. 

3.2 Syftet med vandringsleden är att öka möjligheten för allmänheten att komma ut i 

naturen som ligger inom Avtalsområdet. Första delen av vandringsleden kommer 

även att vara anpassad för personer med rörelsehinder och barnfamiljer. 

3.3 Vandringsleden har en beräknad livslängd på tio (10) år. Därefter ska Parterna 

utvärdera om syftena med vandringsleden har uppnåtts och besluta om 

vandringsleden ska finnas kvar. 

4 SYFTE 
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Syftet med Avtalet är att 

a) bevara de naturvärden som är knutna till Kärraån; 

b) bevara lövskog; 

c) bevara barrskog;  

d) gynna förekomsten av död ved (med undantag för området som utgörs av 

vandringsleden); samt 

e) gynna det rörliga friluftslivet och områdets rekreationsvärden genom att inrätta 

en vandringsled. 

5 MILJÖMÅL 

5.1 Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen för 

a) levande skogar; 

b) levande sjöar och vattendrag; och 

c) ett rikt växt- och djurliv. 

6 MEDGIVANDE/UPPLÅTELSE 

6.1 Syftet med Avtalet uppnås genom att 

a) skogen lämnas i huvudsak till fri utveckling; 

b) avverkningar, gallringar och andra skogsbruksåtgärder förbjuds i 

skogsmiljöerna; samt 

c) exploatering inom Avtalsområdet genom bebyggelse, vägdragning m.m. 

förbjuds (med undantag för området som utgörs av vandringsleden). 

6.2 Fastighetsägarna förbinder sig till följd härav att inom Avtalsområdet och under 

Avtalstiden (definierad i p. 7.1), avstå från avverkning, gallring, uttag av död ved (träd, 

buskar och vindfälle) och transporter som kan skada värdefull vegetation. Vidare 

förbinder sig Fastighetsägarna att avstå från att inom Avtalsområdet uppföra byggnad 

eller annan anläggning och från att borra, gräva, schakta, spränga, utfylla, tippa, dika 

eller dämma. För undvikande av missförstånd får dock nödvändiga åtgärder 

genomföras inom Avtalsområdet dels vid anläggningen av vandringsleden och vid 

underhåll av vandringsleden (vilket bl.a. inkluderar åtgärder som främjar 

Avtalsområdets natur och djurliv), utan att det ska utgöra om brott mot detta Avtal. 

6.3 Villkoren i p. 6.1 och 6.2 ska inte utgöra hinder mot att ledningsinnehavare och 

trafikhållare utför sådan trädfällning eller trädsäkring och sådana gallringsåtgärder 

som krävs för reparation och underhåll av befintliga kraftledningar, vägar och 

järnvägsspår inom Avtalsområdet.  

6.4 Parterna är överens om att det inom Avtalsområdet ska anläggas en vandringsled (se 

punkt 3 ovan), med den ungefärliga sträckning som markerats, med röd streckad linje, 

på bilagd karta, Bilaga 2. Fastighetsägarna förbinder sig att finansiera 

vandringsleden. Vandringsleden ska projekteras och anläggas av Fastighetsägarna i 

samråd med Kommunen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 
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6.5 Fastighetsägarna medger att Kommunen eller annan som Kommunen uppdrar åt får, 

utöver Fastighetsägarna, genomföra skogliga åtgärder för att uppnå syftet med 

Avtalet (t.ex. skapa högstubbar, röja mindre träd och buskar och vassröjning). 

Åtgärder med större inverkan på Avtalsområdet, eller kringliggande markområden, 

som föreslås genomföras, ska skriftligen godkännas av Fastighetsägarna. 

6.6 I det fall Avtalsområdet angrips av insektsangrepp (t.ex. barkborre), utsätts för 

eldsvåda eller liknande oförutsebarhändelse, ska Parterna, utan dröjsmål, inleda 

samtal om hur den aktuella händelsen ska åtgärdas för att på bästa sätt bevara och 

utveckla Avtalsområdet samt begränsa skadan för kringliggande markområden. 

Fastighetsägarna äger dock alltid rätt att genomföra åtgärder, utan att först kontakta 

Kommunen, för att begränsa eventuell skada inom Avtalsområdet eller i det fall det 

föreligger risk att kringliggande områden skadas. Parterna är överens om att 

genomföra nödvändiga ändringar av detta Avtal i det fall det krävs för att genomföra 

de åtgärder som är nödvändiga enligt denna punkt. 

6.7 Mellan Parterna har träffats bilagda skötselavtal, Bilaga 3.  

7 AVTALSTID  

7.1 Avtalet ska undertecknats av båda Parter och gäller under tjugo (20) år räknat från 

den [  ] 2022 (”Avtalstiden”). 

7.2 Avtalet upphör per automatik att gälla vid Avtalstidens utgång utan krav på 

föregående uppsägning. 

7.3 Därest förutsättningar för detta Avtal i väsentlig mån skulle ändras eller om det 

uppstår en fråga som väsentligen skulle påverka Avtalsområdet (för tydlighetens skull 

ska genomförandet av Trafikverkets planer enligt punkt 2.2, ses som väsentlig 

påverkan på Avtalsområdet), ska på begäran av endera Parten förhandlingar inledas 

så snart det är möjligt. Parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att, om 

möjligt, överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla 

Avtalets struktur, syfte och anda. Om Parterna inte kan komma överens om 

nödvändiga ändringar av Avtalet inom en (1) månad från det att förhandlingarna 

inleds, äger vardera Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. I det 

fall att Avtalet sägs upp enligt denna punkt 7.3, ska det inte utgå ersättning till någon 

av Parterna (för undvikande av missförstånd gäller inte detta i det fall Kommunen har 

åsamkat skada på Fastigheten).  

7.4 Två månader före Avtalstidens utgång (dvs. den [  ] 2042) ska Parterna inleda samtal 

om en förlängning av Avtalet, dock utan skyldighet för Part att förlänga Avtalet eller 

ingå nytt avtal. 

8 ERSÄTTNING 

8.1 Någon ersättning ska inte utgå för detta Avtal.  

9 FÖRBINDELSE 

9.1 Fastighetsägarna förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av Fastigheten göra 

förbehåll om detta Avtal och även lämna uppgift om ny ägare till Kommunen. 

9.2 Utöver den jakträtt som är upplåten på Avtalsområdet och inskrivna nyttjanderätter 

garanterar Fastighetsägarna att det inom Avtalsområdet inte finns några upplåtna ej 
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avverkade rotposter samt att det inte finns några servitut eller andra nyttjanderätter 

upplåtna inom Avtalsområdet som utgör hinder mot upplåtelsen enligt detta Avtal. 

10 ÅTERSTÄLLNING 

10.1 Vid Avtalets upphörande ska Fastighetsägarna och Kommunen samråda om vilka 

återställningsåtgärder Fastighetsägarna ska vidta inom Avtalsområdet. Inför sådant 

samråd ska Fastighetsägarna, senast tre (3) månader efter Avtalets upphörande, till 

Kommunen överlämna ett förslag till plan för återställande. 

11 ÄNDRINGAR 

Ändring i eller tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen och vara behörigen 

undertecknade av Parterna. 

12 INSKRIVNING 

Detta Avtal får skrivas in på Kommunens bekostnad (Kommunen ska även tillse och 

bekosta avregistrering när Avtalet upphör). 

13 UTMÄRKNING 

Fastighetsägarna medger att gränsen för Avtalsområdet märks ut i fält med vit 

färgmärkning på trädstammar och/eller gränsmarkering på stolpar. Utmärkning av 

Avtalsområdet bekostas av Kommunen. Efter samråd med Fastighetsägarna får 

informationsskyltar om Avtalet och vandringsleden sättas upp inom Avtalsområdet. 

14 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Kommunen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta 

Avtal utan föregående skriftligt medgivande från Fastighetsägarna. 

15 FULLSTÄNDIG REGLERING 

Detta Avtal (inklusive dess bilagor) utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor 

som rör Avtalet. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

detta Avtal ersätts således av innehållet häri. 

_____________________ 

 
Detta Avtal har upprättats i tre likalydande original, varav Parterna har tagit var sitt. 

 

Särö den      /      2022  Uddevalla den       /      2022 

Fastighetsägarna  Uddevalla kommun  

 

_______________________ _______________________ 

Hampus Ericsson   

    

Djursholm den       /       2022 
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______________________ ______________________  

Fabienne Ericsson   
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
 
2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2020/00387  

Utveckling av vandringsleder och framtida skyddsformer 
Majoreberg 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har under en längre tid diskuterat att bilda ett naturreservat på fastigheten 

Trollgil 1:3 med flera, Majoreberg, i Uddevalla kommun. Marken är till större delen 

privatägd men Uddevalla kommun äger en mindre del. Uddevalla kommun har varit 

positiva till ett skydd för området så länge det inte blir en konflikt med kommunens 

översiktsplan, bland annat med två eventuella kommande vägar och utveckling av 

järnväg.  

  

Ärendet är nu åter uppe för diskussion och markägarna har ett önskemål om ett aktivt 

samarbete med Uddevalla kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att skydda 

området. Markägarna har också lyft frågan om att tillsammans med dessa parter anlägga 

en vandringsled genom området.  

  

Uddevalla kommun är positiva till att det anläggs vandringsleder för allmänheten. Det 

är en stor efterfrågan på rundslingor, särskilt tätortsnära och särskilt nu i ”corona” tider, 

och en led i området vore väldigt positivt för såväl närboende som besökare till 

kommunen.  

  

Uddevalla kommun håller med markägarna om att arbetet med att skapa leden görs med 

fördel i projektform exempelvis via Leader eller liknande. Avdelningen för Hållbar 

tillväxt har lång erfarenhet av att söka projektmedel och förslagsvis inleds arbetet med 

vandringsleden genom att undersöka vart man kan söka medel för att anlägga en 

vandringsled. Från Uddevalla kommun föreslås att det bildas en arbetsgrupp som 

förutom representanter från avdelningen för Hållbar tillväxt också består av 

kommunekologer, reservatsförvaltare och representant/er från Kultur och fritid. 

Markägarna har uttryckt önskemål att ta en aktiv roll i arbetsgruppen och planerar bidra 

med 500tkr i byggandet av leden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen blir viktiga 

bollplank i framtagandet av leden.  

  

Arbetet med att skapa en vandringsled bedöms kunna startas omgående. Det är ett 

arbete som bedöms ingå till största delen i den ordinarie verksamheten. Uddevalla 

kommun föreslås som sammankallande för denna arbetsgrupp. 

  

Området i frågan har mycket höga värden. En beskrivning av områdets naturvärden 

beskrivs nedan i ärendebeskrivningen. Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, kommunen 

samt markägarna är överens om att området ska skyddas. Olika sätt att skydda området 

har diskuterats och även om området ska skyddas av kommunen eller av Länsstyrelsen. 

De skydd som framförallt diskuterats är naturvårdsavtal och naturreservat. Markägarna 

har uttryck en stark önskan om att teckna naturvårdsavtal med kommunen. Uddevalla 

kommun avser se över formerna för ett naturvårdsavtal. Innan beslut om naturvårdsavtal 

tas måste de ekonomiska möjligheterna utredas. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
 
2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 192 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Karta med förslag till gränser för naturreservat/naturavtal. 

Karta över områdets naturvärden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna informationen. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-22 

Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Instruktion till kommunens ombud vid Uddevalla Utvecklings 

AB:s extra bolagsstämma  

Sammanfattning 

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB har kallat till extra bolagsstämma den 5 
december 2022. Verksamheten i Uddevalla Utvecklings AB har till syfte är att 
åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget ska svara för uppsikt, kontroll, uppföljning och löpande översyn av 
koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och 
andra tillämpliga styrinstrument. 
 
Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunstyrelsen 
(via delegering från kommunfullmäktige) ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska 
rösta i på stämman förekommande ärenden. 
 
Uddevalla kommun har utsett Elving Andersson (C) till ombud vid Uddevalla 
Utvecklings AB:s extra bolagsstämma.  
 
Följande ärenden ska beslutas på bolagsstämman; 
-Ny bolagspolicy avseende kommunala bolag i Uddevalla kommun 
-Nya generella ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt ägda bolag 
-Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 
-Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB. 
-Budget 2023 för Uddevalla Utvecklings AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Bolagspolicy avseende kommunala bolag i Uddevalla kommun 2022-10-12 
Generella ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt ägda bolag 2022-10-
12 
Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 2022-10-12 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB 
Budget 2023 för Uddevalla Utvecklings AB 
  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-08 Dnr KS 2022/00566 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ombudet röstar ja i samtliga  ovan uppräknade ärenden vid den extra 
bolagsstämman. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ombudet 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrning 
 
Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 
indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av de 
kommunala bolagen så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt och 
strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för kommunen 
att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över de kommunala bolagen 
handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för 
verksamheten genomförs.  
 
Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 
organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 
Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 
genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 
Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 
Flygplats AB och Regionteater Väst AB. 
 
Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 
av andra kommuner.3 
 
Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 
mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det 
sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 
fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Bolagens styrning. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 
och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv gentemot 
kommunstyrelsen. Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av 
bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och ägarstyrning 
över Bolagen. 
 
Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör en väsentlig del 
av det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 
som Bolagen har att följa. Av detta Generella Ägardirektiv framgår med vilken 
ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 
Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 
Bolagen.5 Det ankommer på Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisor och 

                                                 
1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och  
gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även  
”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 
4 ”Generella ägardirektivet”. 
5 ”Specifika Ägardirektivet” eller gemensamt de ”Specifika Ägardirektiven”. Det ”Generella 
Ägardirektivet” och de  
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lekmannarevisor att följa både det Generella Ägardirektivet och det specifika 
ägardirektiv som gäller för dessas respektive bolag. 
 
För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 
aktieägaravtal. 
 

B. Direktiv för ägarstyrning  

1. Reglering för Bolaget 
Bolagen är genom sina bolagsordningar bundna av de kommunalrättsliga 
principerna som framgår av 2 kap. i kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Det fastställda 
ändamålet för Bolaget och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för 
Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen.  
 
Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 
förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom;  
 
a) Bolagets bolagsordning;  
b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet;  
c) förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och  
d) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat 
koncernbolag.  
 
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 
att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk.  
 
Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 
inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 
§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 
handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 
säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och de specifika Ägardirektiven Bolaget 
ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till 
privat utförare. 

2. Underställningsplikt för frågor av principiell betydelse  
Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 
ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 
bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 
ställningstagande alltid ska inhämtas såvitt avser; 
 

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra  
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet  
eller annars av större vikt eller om så följer av lag;  
 

                                                 
”Specifika Ägardirektiven” gemensamt ”Ägardirektiven” 
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b) ändring av bolagsordningen;  
 

c) förändring av aktiekapitalet; 
 

d) beslut om ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet;  
 

e) bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av bolag eller 
stiftelse, med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 
huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi;  
 

f) Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, 
ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska 
träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag  
 

g) Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande 
eller lämnande av lån regleras i kommunens finanspolicy inklusive 
bilagor;  
 

h) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 
bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 
kommunen eller inte;  
 

i) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 
överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver);  
 

j) större investeringar, såsom det ska förstås enligt gällande finanspolicy, 
som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller kommunens ekonomi 
eller medför annan risk. 

3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen utövar kommunens uppsikt över Bolagen i de avseenden som 
följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och kommunens 
bolagspolicy.  
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 
kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 
Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera uppsiktsuppgifter. 

4. Informationsskyldighet  
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, 
Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 
välinformerade om sin verksamhet samt se till att det finna ändamålsenliga och 
goda relationer med nyssnämnda funktioner. Det åligger Bolaget att ge 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och 
kommunrevisor löpande information och snarast översända de handlingar de 
dessa begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i författning, 
bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga styrdokument. 
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Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 
 
a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma,  
b) protokoll från styrelsesammanträde,  
c) budget och verksamhetsplan,  
d) Bolagets årsredovisning,  
e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport,  
f) delårsrapporter,  
g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 
Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, och  
h) annan handling som kommunstyrelsen bedömer vara av särskild betydelse för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrningsfunktion i kommunen.  
 
Kommunstyrelsen fastställer karaktären och omfattningen av den information och 
redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 
informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 
förutsätts ske efter samråd med Koncernbolagen.  
 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som krävs enligt 
aktiebolagslagen, även redovisa huruvida bolagets bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det för bolaget fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Utformning i denna del ska ske på 
sådant sätt att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.  
 
Bolaget ska genomföra egna riskanalyser samt upprätta en internkontrollplan för 
kommande verksamhetsår eller på annat sätt dokumentera hur eventuella risker 
och händelser i bolaget ska hanteras. Uppföljning ska redovisas senast i samband 
med Bolagets årsredovisning.  
 
Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 
inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 
äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd 
måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 

5. God Ekonomisk hushållning  
I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i 
en kommun, vilka även gäller för Bolagen. 
 
Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen 
ska sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 



  7 (15) 

fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål 
och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 
Ägardirektivet för varje bolag. 

6. Internbank 
Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om kreditutrymme, räntenivå samt övriga 
villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank, 
inom ramen för kommunfullmäktiges finanspolicy. Koncernbolagen ska aktivt 
delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunstyrelsens beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

7. Hållbarhet 
Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig 
och social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas 
för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar 

8. Korruption, mutor och jäv 
Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv 
i bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter 
ska årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen 
anvisar.  
 
Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en 
situation där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens 
ordförande anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget 
initiativ resa frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.  
 
Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för 
jäv föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende 
som föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av 
ärendet och får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras. 

9. Arkivfrågor 
Det för Uddevalla kommun vid var tid gällande arkivreglementet ska tillämpas av 
koncernbolagen. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 

10. Verksamhetsplan och budget 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för 
Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 

11. Planerings-uppföljningsdialog och övrig samverkan 
Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 
kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 
kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Bolagets 
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medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 
kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 
närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 
kommunstyrelsen och Bolagen som mellan Bolaget och, i förekommande fall, 
dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera frågor som kan 
vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 
Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det för dem ligger ett 
värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 
ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts i sin tur ha förståelse 
för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de 
angelägenheter de blivit satt att sköta.  
 
Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 
förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 
bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 
Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning.  
 
Enligt Bolagspolicyn ska kommunstyrelsen i planerings- och uppföljningssyfte 
under året hållas gemensamma planerings- respektive uppföljningsdialoger med 
kommunens hel- och delägda bolag. Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som 
kommunstyrelsen planerar och genomför och ska tillhandahålla den information 
som behövs för att dialogerna ska kunna genomföras samt aktivt delta i den 
utvärdering av de uppföljnings- och planeringsdialoger som genomförs av 
kommunstyrelsen.  
 
Bolagen ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med de 
av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte att 
främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen perspektiv”.  
 
Bolagen ingår både i en bolagskoncern och i ett kommunalt sammanhang (dvs. i 
en kommunal koncern). Detta innebär att det mot bakgrund av de gemensamma 
mål som finns hos dessa aktörer finns att särskilt intresse att samarbeta. Bolagen 
ansvarar för att det finns en god dialog med berörda parter och att det finns en 
ambition att skapa goda samarbetsformer. Sådant samarbete kan t.ex. avse 
gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och supportfunktioner och 
ska genomföras inom ramen för vad som medges enligt lag och förordning. 

12. Kommunens krisledningsarbete 
Bolaget ska såsom en del i den kommunala koncernen aktivt delta i och bidra med 
resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande 
planeringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och 
omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas av 
kommunstyrelsen efter samråd med Bolagets styrelse. 
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13. Bolagets styrelse 
Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 
att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 
så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 
bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 
för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 
ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  
 
Bolagen får på eget initiativ hos kommunfullmäktige väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags styrelse, via 
kommunstyrelsen.  
 
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 
ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 
ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 
kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 
arbetsordningen.  
 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 
om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 
om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 
gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 
finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 
Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 
Utvärderingen ska protokollföras.  
 
Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 
endast styrelseledamöterna ska närvara. 

14. Suppleanters inträde m.m. 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 
inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 
tillämpas.  
 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 
att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.  
 
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

15.  Arbetstagarrepresentation i styrelsen 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 
styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 
länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolagsstyrelse bör söka 
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en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande att de 
fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 
möjlighet att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall 
överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 
inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för styrelserepresentations-
frågor medge undantag från lagen. 

16. Verkställande direktör 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och 
medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt 
tillvarata Bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens 
ändamål med verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen och 
Ägardirektiven förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att förse 
styrelsen med nödvändig information om Bolaget och dess verksamhet samt det 
underlag i övrigt som styrelsen behöver för sitt arbete. 

17. Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 
anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 
således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet.  
 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 
anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 
instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till 
styrelsen ska anmäla beslut denne fattat.  
 
Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 
Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 
direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 
direktören. 
 
Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och vunna erfarenheter. 

18. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap 1 § kommunallagen 
Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna 
ändamålen. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 
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19. Revision 
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 
verksamhet i kommunen inklusive den verksamhet som bedrivs av Bolagen. 
Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen genomför lekmannarevisorn denna granskning.  
Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen. 
 
Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska bidra med 
information och medverka i dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som 
detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt. 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas genom att kommunens 
revisorskollegium upphandlar revisionstjänster gemensamt med Bolagen. 
 
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 
ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 
uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 
omnämnts ovan.  
 
Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 
revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 
räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 
strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed.  
 
Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 
för deras sakkunniga biträden. 

20. Årsstämma och bolagsstämma 
Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 
kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 
av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 
Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  
 
Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 
 
Enligt Bolagens bolagsordningar ska beslut i följande frågor alltid fattas av 
bolagsstämman.  
 
a) fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren;  
b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret;  
c) fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet;  
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d) bildande av bolag;  
e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag;  
f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom;  
g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och  
h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 
större vikt. 
 
I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 

21. Samråd vid rekrytering, lönesättning, entledigande etc. av VD 
Bolagen ska följa kommunens styrdokument, vilka ska ha beslutats på 
bolagsstämman när det gäller kompetensbaserad rekrytering. Koncernbolagens 
styrelseordförande bör samråda med moderbolagets styrelseordförande vid 
tillsättande och entledigande av verkställande direktör. Övriga bolag samråder 
med kommunstyrelsens ordförande. 
 
Koncernbolagens styrelseordförande bör samråda med moderbolagets 
styrelseordförande inför fastställande av lön och övriga villkor för sin 
verkställande direktör. Övriga bolag samråder med kommunstyrelsens ordförande. 

22. Övergripande beskrivning av ansvarsfördelning mellan olika 

nivåer i bolagsstrukturen  
Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 
punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för 
kommunens styrning av Bolagen. 

22.1 Kommunfullmäktige  

a) beslutar om bolagspolicy och andra policys, riktlinjer och styrdokument.  
 
b) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på bolagsstämma;  
 
c) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på bolagsstämma;  
 
d) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 
kapitaljusteringar för enskilda bolag;  
 
e) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag som 
agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför de 
kommunala befogenheterna; 
 
f) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer;  
 
g) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och bolag 
utanför koncernbolagen samt lämnar instruktion till ombudet. 
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h) uppdrar åt revisorskollegiet att med stöd från kommunens upphandlingsenhet 
upphandla revisionstjänster åt Bolagen; och tar ställning i frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 

22.2 Kommunstyrelsen 

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen  
bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar;  
 
b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med  
bolagen om strategiska frågor;  
 
c) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med bolagen med fokus på 
ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan/affärsplan, större 
investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som 
ska underställas kommunfullmäktige;  
 
d) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen;  
 
e) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder;  
 
f) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 
kommunfullmäktiges beslut  
 
g) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 
kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 

22.3 Koncernmoderbolaget 

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med utgångspunkt i 
Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra 
styrdokument;  
 
b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag;  
 
c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar förslag till 
kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 
uppföljningsprocessen;  
 
d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
e) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 
instruktion till ombudet enligt beslut av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen;  
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f) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och 
Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 
 
g) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk nivå 
med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen till kommunstyrelsen;  
och  
 
h) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen, 
kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 

22.4 Bolaget 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag;  
 
b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för egen räkning och i 
tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning;  
 
c) Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna den information som 
kommunstyrelsen bedömer vara nödvändig för att kunna bereda sådant ärende 
som ska underställas kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 
3 § punkt fyra kommunallagen;  
 
d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 
underkoncern;  
 
e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 
dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, 
större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större 
vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda bolag förutsätts detta 
ske i nära samverkan med övriga ägare;  
 
f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 
Koncernbolagen) och kommunstyrelsen;  
 
g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom underkoncernen 
enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall efter 
kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning;  
 
h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika 
Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 
dotterbolagets bolagsstämma;  
 
i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 
Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 
aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 



  15 (15) 

22.5 Bolagen och dotterbolagen 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk planeringsdialog 
och i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget tar initiativ till;  
 
b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, 
Ägardirektiven och andra styrdokument. 
 
c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 
Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 22.4 istället i 
tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 

23. Delägda bolag 
För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen, så 
långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 
aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 
planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 
respektive aktieägaravtal för bolaget. 

24. Implementering 
Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 
giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 
 
 

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB.  
 

§ 2 Säte  
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.  
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för uppsikt, kontroll, uppföljning och löpande 
översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 
kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.  
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt  
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta  
ställning innan beslut i Bolagens verksamheter som är av principiell beskaffenhet  
eller annars av större vikt fattas.  
 

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.  
 

§ 7 Antal aktier  
Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse  
 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem  
suppleanter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den  
årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats  
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i  
bolagsstyrelsen. 
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte  
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av  
årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av  
den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 
minst en suppleant.  
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
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§ 12 Ärenden på årsstämman  
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  
 
1. Stämman öppnas;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av en eller två justeringsmän;  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
6. Godkännande av dagordningen;  
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns  
granskningsrapport;  
8. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och  
koncernbalansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med  
suppleanter;  
10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla  
kommun; 
11. Val av revisor och revisorssuppleant;  
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 

• Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret  
• Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av 

säkerhet  
• Bildande av bolag  
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag  
• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom  
• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan  
• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt 
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§ 14 Räkenskapsår  
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 15 Firmateckning  
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 
styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening.  
 
§ 16 Hembud  
 
Hembudsskyldighet  
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 
ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången.  
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade  
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus.  
 
Lösenbelopp och betalning  
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt.  
 
Tvist  
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 17 Inspektionsrätt  
 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Uddevalla Kommun 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 



Budget 2023 UUAB (koncernmoder) (tkr)

Budget 2023 Budget 2022 T1 T2 T3 Kommentar

INTÄKTER

Intäkter från dotterbolag 2 912 1 441 -1 471 971 971 970

Summa rörelsens intäkter 2 912 1 441 -1 471 971 971 970

KOSTNADER

Försäkring VD och styrelse -13 -10 -3 -5 -4 -4

Köpta tjänster Uddevalla kommun, VD, admstöd, sekreterare, löneadm -887 -501 -386 -296 -296 -295 30 % av månadslön VD

Projektledare/controller -1 000 0 -1 000 -334 -333 -333 Flytt av hamn, internkontroll, riskanalys m.m.

Styrelsearvode -330 -295 -35 -110 -110 -110

Revision enligt avtal -67 -45 -22 -23 -22 -22

Revision konsultation lekmannarevisorerna -45 -45 0 -15 -15 -15

Planeringsdialog/företagsdag (kringkostnader) -40 -15 -25 -13 -14 -13

Kompetensutveckling -20 -20 0 -6 -7 -7

Konsultuppdrag -500 -500 0 -166 -167 -167 Ekonomresurser, energikartläggning mm

Övrigt -10 -10 0 -3 -3 -4

Summa rörelsens kostnader -2 912 -1 441 -1 471 -971 -971 -970

Rörelseresultat 0 0 0 0 0

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader Kommuninvest -1 700 -425 -1 275 -567 -567 -566 Budgeterad ränta 2,0%

Räntekostnader checkräkningskredit -450 -300 -150 -150 -150 -150 Budgeterad ränta 1,75%

Borgensavgift lån kommuninvest -26 -26 0 -9 -9 -8 Borgensavgift 0,03%

Summa resultat från finansiella poster -2 176 -751 -1 425 -726 -726 -724

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 176 -751 -1 425 -726 -726 -724

Förändring 

budget 2022-

2023
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Strateg Sven Andersson 
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Handlingsplan för kollektivtrafiken i Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun (KF 2021-06-10) har beslutat om en 
målbild för kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Syftet är att skapa förutsättningar för 
ett ökat resande inte bara med kollektivtrafik utan för alla hållbara transporter. Detta måste 
ske i samverkan med en samhällsplanering som stöder en sådan utveckling. Kollektiv-
trafikplaner finns nu i alla större städer/pendlingsnav i Västra Götaland. I kollektivtrafik-
planen identifieras ett antal strategier för att nå målet om en ökad andel hållbara resor. 
Uddevalla har för närvarande lägst andel bland regionens större städer.  
Kollektivtrafikplanens strategier har nu konkretiserats i en handlingsplan för kollektiv-

trafiken i Uddevalla. Handlingsplanen beskriver insatser som kommer att krävas för att 
förverkliga målbilden i kollektivtrafikplanen och för att Uddevalla ska bidra till de 
regionövergripande målsättningarna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Handlingsplanen är en plan som identifierar aktiviteter som behöver genomföras i närtid, 
men kan också ses som ett levande dokument som beskriver ett arbetssätt som utvecklas 
och förfinas i takt med att åtgärder genomförs. Handlingsplanen är därmed ett underlag till 
respektive parts beslut om egna handlings- och åtgärdsplaner.  
Uppdragsgivare och politisk styrgrupp för handlingsplanen är stadstrafikforum i Uddevalla 
vilket är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen, kommunen och 
Västtrafik. Stadstrafikforum beslutade 2022-10-28 att för sin del godkänna handlings-
planen och att överlämna denna för antagande hos kommunen och Västtrafik. Kommun-
ledningskontoret föreslår därför att handlingsplanen antas som underlag för samhälls-
planering och åtgärder som syftar till kollektivtrafikens och det hållbara resandets 
utveckling i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-08. 
Handlingsplan 2030 Uddevalla. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Handlingsplan 2030 Uddevalla.  
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till: 
Västra Götalandsregionen, Västtrafik AB och Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Introduktion  
Uddevalla är ett av regionens prioriterade pendlingsnav. Befolkningen har ökat med cirka 

13 procent sedan 2000 och både utveckling och prognoser visar på fortsatt tillväxt. Detta 

innebär att kollektivtrafiken behöver utvecklas i takt med den växande staden och skapa 

god tillgänglighet till bostadsområden, verksamhetsområden, större arbetsplatser och 

stödja näringslivets utveckling i Uddevalla.  

Syftet med att ta fram en handlingsplan är att visa vilka insatser som kommer krävas för 

att förverkliga målbilden i Kollektivtrafikplan för Uddevalla och bidra till de 

regionövergripande målen i Trafikförsörjningsprogrammet.  

Kollektivtrafikplanen har identifierat ett antal strategier för att överbrygga gapet mellan 

nuläget för kollektivtrafiken och dess framtida behov. Utifrån dessa strategier ska förslag 

på fortsatta utredningar och insatser tas fram och konkretiseras i handlingsplanen. 

Följande strategier har identifierats: 

• Integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen  

• Långsiktig utveckling i tydliga stråk 

• Hela resan och utveckling av smidiga bytespunkter 

• Bidra till levande tätorter såväl som landsbygd  

• Enkel och tydlig linjenätsstruktur 

• Regelbunden tidtabell och konsekventa trafikdygnstider 

• Informationsinsatser för förändrade resvanor  

• Fordonsutveckling för bättre stadsmiljö  

• Framkomlighet  

• Fysisk struktur och bebyggelseutveckling  

För att ta sig an strategierna har parterna kommit överens om att tillsammans ta fram en 

handlingsplan som skapar bättre förutsättningar för att samhälle och kollektivtrafik 

utvecklas samordnat och strukturerat, genom tidig samverkan. En handlingsplan ger 

förutsättningar för att fokus läggs på rätt saker i rätt tid. Det långsiktiga målet med 

handlingsplanen är att säkerställa att kollektivtrafikens utveckling går i linje med 

Kollektivtrafikplan för Uddevalla och bidrar till att målen i regionens 

Trafikförsörjningsprogrammet uppnås. 

Handlingsplanen ska främst ses som en plan med identifierade aktiviteter som behöver 

genomföras för att nå målen, men också som ett levande dokument som beskriver ett 

arbetssätt som kan utvecklas och förfinas i takt med att åtgärder genomförs. 

Handlingsplanen är också ett underlag till respektive parts egna handlings- och 

utvecklingsplaner.   

Arbetet med att nå målen i kollektivtrafikplanen är en kontinuerlig process som kommer 

kräva en hög grad av anpassningsbarhet. Att idag veta exakt vilka insatser som krävs för 

att nå målen i kollektivtrafikplanen till 2030 är svårt vilket gör att planen som presenteras 

ska ses som ett större arbetspaket som behöver konkretiseras och brytas ner i mindre 

utredningar. I takt med att ny kunskap tillförs från utredningarna kan det också tillkomma 

nya delar till planen.   



 

Handlingsplanen ska därmed inte ses som en plan som är den slutgiltiga lösningen för att 

nå effektmålen som utpekas i kollektivtrafikplanen. Den ska snarare ses som en plan över 

vilka aktiviteter som i närtid behöver hanteras för att ta sig i riktning mot målen och hur 

arbetet framöver bör bedrivas. 

 

Mål och syfte 
Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Västtrafik har arbetat fram och tagit 

beslut om en målbild för stadstrafiken i Uddevalla, Kollektivtrafikplan för Uddevalla. I 

planen finns ett antal mål uppsatta för kollektivtrafiken, vilka ska uppnås till år 2030.  

Stadens invånare upplever inte kollektivtrafiken och övriga hållbara transporter som 

fullgoda alternativ till bil. Stadens geografi och geografiskt spridda målpunkter för till 

exempel arbete och fritid bidrar till upplevelsen. Det finns behov av att justera dagens 

kollektivtrafiksystem, så väl det lokala som det regionala, för att få till kortare restider 

genom fler genomgående linjer och bättre bytesmöjligheter. Framkomlighetsproblem finns 

i de centrala delarna och vid järnvägsövergångarna – problem som riskerar att öka i takt 

med att staden förtätas och tågtrafiken ökar. 

I förstudien inför kommande upphandling som avslutades i februari 2022 konstaterades att 

många av de kundsynpunkter som inkommit till Västtrafik handlar om byten och 

samtrafik och önskemål om bättre marginaler för att kunna göra byten mellan linjer. De 

trafikförändringar som beskrivs i förstudien tar stöd i de identifierade strategierna och ger 

förutsättningar för att resandet med kollektivtrafiken ska öka under kommande 

avtalsperiod.  

I framtagandet av kollektivtrafikplanen gjordes också en genomlysning kring möjliga 

förbättringsåtgärder utifrån tidigare dialoger med invånare och genom de kundsynpunkter 

som inkommit. En generell slutsats är att det finns en tydlig norm att använda bil för resor 

i kommunen, i alla generationer. Bland yngre efterfrågas trygg atmosfär, högre turtäthet 

under kvällar och helger, samt bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter. De äldre 

efterfrågar lugn och trygg miljö, punktlighet, högre turtäthet under kvällar och helger, 

samt bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter. Bland förvärvsarbetande efterfrågas bättre 

tillgänglighet till arbetsområden samt konkurrenskraftiga restidskvoter, direkta regionala 

kopplingar, samt tydliga och smidiga bytespunkter mellan lokal- och regionaltrafik. 

 

Avgränsningar  
Handlingsplanen ska ge en helhetsbild över vilka större utredningar och åtgärder som är 

möjliga att påbörja och genomföra under tidsperioden 2023–2030. Större åtgärder som 

ligger bortom 2030 kan också lyftas in i planen men beskrivs mer översiktligt eller som 

just utredningsåtgärder. Utredningarna ska vara kopplade till kollektivtrafikens strategiska 

utveckling i Uddevalla. Regionlinjer är inte en del av handlingsplanen men viktiga att 

beakta i kommande utredningar eftersom de trafikerar samma vägar och knutpunkter som 

stadstrafiken. Inte heller berörs järnvägsinvesteringar, men väl bytespunkter vid järnväg 

där annan kollektivtrafik ingår. Förvaltningskostnader (drift, underhåll och reinvestering) 

ligger utanför handlingsplanen. 

  



 

Handlingsplanens framtagande  
För uppdraget har en projektorganisation etablerats bestående av en styrgrupp, 

referensgrupp och arbetsgrupp. I styrgrupp och arbetsgrupp har representanter från 

Uddevalla och Västtrafik deltagit. Referensgruppen består förutom av ytterligare personer 

och funktioner från Uddevalla och Västtrafik, även av personer från Västra 

Götalandsregionen, Trafikverket, Fyrbodals kommunalförbund, samt de kommuner som 

angränsar till Uddevalla kommun. Referensgruppen har använts för att få hjälp med 

prioriteringen av åtgärderna och för att fånga upp ett så brett perspektiv som möjligt.  

Noterbart är att nuvarande operatör för trafikavtalet; Bivab, och dess underleverantör 

Uddevalla Omnibus, inte deltagit i arbetet. Detta eftersom en ny upphandling pågår i 

området och det därmed kan utgöra en konkurrensfördel att ha deltagit i detta arbete vid 

ett eventuellt inlämnande av anbud. Trafikstart för det nya avtalet för Uddevalla sker i juni 

2024. 

     

Organisation  
För att kunna genomföra aktiviteterna i handlingsplanen krävs att samtliga parter ställer 

sig bakom planen. Det krävs arbetstid och ekonomiska medel för att genomföra 

aktiviteterna och nå målen i kollektivtrafikplanen och arbetet kommer löpande behöva 

förankras i de egna organisationerna.   

Stadstrafikforum  

Stadstrafikforum är forumet för det samverkansavtal som finns mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Uddevalla kommun.   

Stadstrafikforum har en rådgivande roll och har även ett ansvar att kommunicera 

handlingsplanen och samordna den med andra uppdrag inom respektive organisation. 

Forumet tar inga beslut och har ingen budget, varför resurser och kostnader för 

utredningar och åtgärder måste förankras i respektive organisation. 

Stadstrafikforum består av politiker från Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd, 

Uddevalla kommun och Västtrafik. Tjänstepersoner från respektive organisation deltar 

också. 

Trepartssamverkan  

Trepartssamverkan ska arbeta aktivt med handlingsplanen. Trepartssamverkan ansvarar 

för att följa upp effektmålen som är identifierade i kollektivtrafikplanen och rapporterar 

detta till Stadstrafikforum. När behov finns att göra förändringar i Handlingsplanen lyfts 

detta i Stadstrafikforum så snart som möjligt. 

Trepartssamverkan för Uddevalla består av tjänstepersoner från Västtrafik, Uddevalla 

kommun och aktuell utförande trafikoperatör. I skrivande stund är inte denna part tilldelad 

men beräknas bli det till denna plan ska börja arbetas med. Västtrafik är den 

sammankallande parten till forumet men ansvaret för att genomföra aktiviteter vilar på alla 

parter. 

   



 

Finansieringsformer  
Det finns olika alternativ för extern finansiering av satsningar på kollektivtrafiken, bland 

annat Klimatklivet, Stadsmiljöavtal och Regional plan för transportinfrastruktur. Dessa 

beskrivs i Kollektivtrafikplan för Uddevalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Process, arbetssätt och uppföljning  

Visualiserad process handlingsplan  

Arbetet ska följa nedanstående process så långt det är möjligt. Fokus ska ligga på 

anpassningsbarhet.  

  

  

  

  

Nedan beskrivs processen övergripande. 

 

Steg 1. Handlingsplan 

I handlingsplanen återfinns de insatser som hittills bedömts ha störst möjlighet att skapa 

förflyttning mot effektmålen. Handlingsplanen beskriver vilka strategier, brister och 

kvalitetsmål som åtgärden kopplar mot, samt vilken part som är ansvarig för 

genomförandet. Handlingsplanen anger också när åtgärden bör vara genomförd. 



 

Åtgärderna är sorterade så att de åtgärder som förväntas få störst effekt i förhållande till 

insats prioriteras högst.  

För varje identifierad åtgärd ansvarar Trepartssamverkan för att ta fram vilka kritiska 

frågeställningar inom arbetsområdet som behöver utredas i ett första skede. I många fall är 

utredningarna av den karaktären att det inte är självklart vilken typ av åtgärd som bör 

implementeras. I dessa fall kan det göras exempelvis en åtgärdsvalsstudie för att 

identifiera vilken typ av åtgärd som bör vara lämplig. I ett sådant arbete kan Trafikverkets 

fyrstegsprincip vara ett lämpligt verktyg för att hitta rätt nivå av insats.1 Genom att 

analysera problemen noggrant ges en större möjlighet att skapa synergieffekter i 

transportsystemet.  

 

Steg 2. Fortsatt arbete i ordinarie process   

Efter Trepartssamverkans prioritering utförs arbetet som krävs i ordinarie process hos 

respektive part. Det är viktigt att tillräckliga resurser och tid finns till förfogande för att 

arbeta med planen. Förutsättningar för ekonomin är en viktig faktor i avvägningen om en 

insats ska göras eller inte.   

  

Steg 3. Avsiktsförklaring 

En avsiktsförklaring kan tas fram i fall där insatserna är kopplade till större investeringar, 

eller där en part önskar en avsiktsförklaring inför ett investeringsbeslut i den egna 

organisationen.  Trepartssamverkan ansvarar för att driva att en sådan tas fram.  

Vid en framtagen avsiktsförklaring bör det även ha genomförts en samhällsekonomisk 

analys. En avsiktsförklaring bör också tas fram som är en överenskommelse som 

innehåller följande.  

• Insatsen ska vara tydligt avstämd med alla parter  

• Tydligt beskriven värdeskapande nytta (samhällsekonomisk kalkyl)  

• Uppskattad tidplan   

• Idé om finansiering  

• Ansvar för genomförande av åtgärd  

De allra flesta åtgärder klaras normalt av utan en avsiktsförklaring. Det ska betraktas som 

ett undantagsförfarande. 

 

Steg 4. Uppföljning av handlingsplanen   

Under denna punkt genomför Trepartssamverkan en uppföljning tillsammans med 

utförande part om hur arbetet med vald insats har förflutit. En övergripande uppföljning 

mot målen i kollektivtrafikplanen och troliga förklaringar till resultatet sker varje år i en 

statusrapport. I samband med det görs en beskrivning av nuläget i arbetet med 

handlingsplanen. Uppföljningen redovisas också inom respektive organisation. Det ska 

poängteras att nyttan eller resultatet av implementeringarna inte alltid är synliga 

 
1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/fyrstegsprincipen/  



 

innevarande budgetår, utan att de stora nyttorna är kopplade till mer långsiktiga 

samhällsnyttor.  

  

Steg 5. Ny kunskap   

I takt med att arbetet fortskrider kan de föreslagna insatserna ändras antingen i karaktär 

eller omfattning. Likaså kan det tillkomma nya idéer till följd av att mer kunskap 

tillkommer. Därför ingår det som ett steg i processen att handlingsplanen ska ses över och 

kompletteras när så krävs. 



 

Bilaga 1 – Tabell föreslagna åtgärder 
 

Nedanstående tabell beskriver åtgärderna kortfattat. Åtgärdernas effekt och vilken insats som krävs har bedömts av arbetsgrupp och 

referensgrupp i en gemensam workshop. Listan är rangordnad så att de åtgärder som bedömdes ha hög effekt och liten insats ligger överst i 

listan och bör påbörjas först. 

Åtgärd Kopplar till strategi Svarar mot brist Svarar mot kvalitetsmål 
Ansvarig 

part Effekt/insats 
Planerat 

genomförande 

Elektrifiera stadstrafiken 
i Uddevalla 

Fordonsutveckling för bättre 
stadsmiljö 

Buller Miljöpåverkan, Buller, Komfort Västtrafik Hög effekt/liten insats Genomförs juni 2024 

Planera för 
genomgående 

stadstrafikslinjer. 

Enklare linjenätsstruktur, Tydligare 
stråk 

Restidskvot Restider, Byten Västtrafik Hög effekt/liten insats 
Genomförs delvis juni 
2024, men arbetet ska 

fortsätta löpande 

Taktfasta tidtabeller med 
samma intervall på 

linjerna 

Regelbunden tidtabell och 
konsekventa trafikdygnstider 

Restidskvot Enkelhet, Byten, Restider Västtrafik Hög effekt/liten insats 
Genomförs delvis juni 
2024, men arbetet ska 

fortsätta löpande 

Anpassa hållplatser efter 
ledbuss 

God framkomlighet, tydligare stråk 

Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov  

Stadsliv och hållplatser, 
Komfort 

Kommunen Hög effekt/liten insats 
Genomförs delvis juni 
2024, men arbetet ska 

fortsätta löpande 

Samma linjenät kvällar 
och helger 

Enklare linjenätsstruktur Linjevarianter Enkelhet Västtrafik Hög effekt/liten insats Genomförs juni 2024 

Marknadsförings-
åtgärder ny 

trafik/linjenät 

Informationsinsatser för förändrade 
resvanor 

Stark bilnorm - 
Västtrafik 

och 
kommunen 

Hög effekt/liten insats 
Genomförs inför juni 

2024 

Skapa en lista på 
åtgärder för att skapa 
bättre framkomlighet 

God framkomlighet 

Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov  

Pålitlighet 
Västtrafik 

och 
kommunen 

Hög effekt/liten insats Ännu ej planerad 



 

Bygg ny hållplats och 
vändmöjlighet för buss 

vid Rimnersområdet 
- 

Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov, 
Koppling mellan 
målpunkter och 
stadstrafiknät 

Stadsliv och hållplatser Kommunen Hög effekt/liten insats Planeringsarbete pågår 

Vid passagen mellan 
Östra kyrkogården och 
Tureborgsbron behöver 

vidtas 
trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder, exempelvis 
vidvinkelspegel eller 

trafikljusreglering för att 
undvika möte i kurvan 

längs berget. 

God framkomlighet 

Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov  

Trafiksäkerhet, Pålitlighet Kommunen Hög effekt/liten insats Ännu ej planerad 

Utreda utökade 
öppettider och högre 

utbud på kvällar, nätter 
och helger.  

Regelbunden tidtabell och 
konsekventa trafikdygnstider 

Dagens utbud 
under kvällar 
och helger är 

inte tillräckligt 
för ett regionalt 

pendlingsnav 

Turtäthet, Trygghet, Komfort Västtrafik 
Medel effekt/liten 

insats 
Ännu ej planerad 

Genomföra ÅVS för 
stråket Torp - Centrala 
Uddevalla v 44, för att 
utreda åtgärder för att 

förbättra 
framkomligheten för 

kollektivtrafik. 

God framkomlighet 

Restidskvot, 
Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov  

Pålitlighet Trafikverket 
Medel effekt/liten 

insats 
Ännu ej planerad 

I samband med nytt 
trafikavtal ses linjenät 

och linjevarianter över.  

Enklare linjenätsstruktur, Regelbunden 
tidtabell och konsekventa 

trafikdygnstider 

Linjevarianter, 
Restidskvot, 

Koppling mellan 
målpunkter och 
stadstrafiknät 

Enkelhet Västtrafik 
Medel effekt/liten 

insats 

Genomförs delvis juni 
2024, men arbetet ska 

fortsätta löpande 



 

Utreda flytt av 
station/RC Uddevalla för 
att få fram underlag för 

att objektet ska vara 
redo inför kommande 
revidering av regional 
infrastrukturplan, alt 

som föremål för 
stadsmiljöavtal. 

Starkare koppling mellan fysisk 
planering, bebyggelseplanering och 

kollektivtrafik 

Behov av bättre 
bytes-

möjligheter 
mellan tåg- och 

busstrafik 

Enkelhet/tillgänglighet, Byten Kommunen Låg effekt/liten insats Ännu ej planerad 

Hållplats Unneröd: Skapa 
bra bytesmöjligheter i 

denna punkt för att 
kunna göra byten här. 

Tydligare fokus på hela resan Restidskvot Byten, Restider Kommunen Hög effekt/medel insats Ännu ej planerad 

Utred behovet av trafik 
till Fridhemsområdet 
som utvecklas med 

verksamheter och mer 
aktivitet 

(fritidsaktiviteter) 

- 
Koppling mellan 
målpunkter och 
stadstrafiknät 

Trygghet Västtrafik Hög effekt/medel insats Ännu ej planerad 

För linje 826 i Ljungskile 
behöver en vändslinga 

skapas på Lyckorna 
sidan. 

Enklare linjenätsstruktur 

Infrastruktur 
anpassad för 

kollektiv-
trafikens behov  

Enkelhet Kommunen Hög effekt/stor insats Ännu ej planerad 

Någon form av 
prioriteringsordning där 

hållbara färdmedel 
prioriteras över bil vid 

kommunala beslut. 

Starkare koppling mellan fysisk 
planering, bebyggelseplanering och 

kollektivtrafik 
Stark bilnorm 

Kollektivtrafik och 
stadsutveckling i samklang 

Kommunen Medel effekt/stor insats Ännu ej planerad 

Minska 
bomfällningstider vid 
järnvägsövergångarna 

God framkomlighet Barriärer Pålitlighet Trafikverket Medel effekt/stor insats Ännu ej planerad 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Utförlig beskrivning av de föreslagna åtgärderna 
Elektrifiera stadstrafiken i Uddevalla 

För att göra det hållbara resandet ännu mer hållbart och nå Västtrafiks högt uppsatta klimatmål elektrifierar vi nu vår trafik. Moderna, 

attraktiva och elektriska fordon gör också att fler väljer att resa hållbart tillsammans med oss. En elektrifierad stadsbusstrafik gör också att 

bullret och utsläppen minskar. Med bättre luft och mindre oljud kan vi bygga framtidens Uddevalla. 

Planera för genomgående stadstrafiklinjer 

Västra centrum (Kampenhof) ska utvecklas med bostäder, handel och samhällsservice. Busstrafik kan inte cirkulera/vända i centrum genom 

att trafikera gatorna runt Kampenhofsterminalen. Stadstrafiken behöver i sin helhet flyttas och göras genomgående på Västerlånggatan. Detta 

ger fördelar för kollektivtrafikresenärerna som kan göra fler genomgående resor utan byten. Bussar/hållplatser tar mindre central yta i 

anspråk.  

Taktfasta tidtabeller med samma intervall 

Tillgängligheten till hela staden förutsätter att snabba och effektiva byten kan ske på förutbestämda platser, ex. vid hållplatsen 

Västerlånggatan i Uddevalla centrum, då inte linjesträckning och resmål överensstämmer. Med samma grundutbud på alla linjer kan byten 

alltid ske i så kallad taktfast kollektivtrafik. 

Anpassa hållplatser efter ledbuss 

På de linjer i Uddevalla som har högt antal resenärer kan ledbuss bli aktuellt. Därför är det viktigt att anpassa hållplatser efter ledbuss, i 

samband med att hållplatser byggs om eller tillgänglighetsanpassas. Det innebär framför allt fickhållplatser, då det krävs en längre ficka för 

ledbussar att angöra på ett bra sätt. Uddevalla kommun bygger årligen om hållplatser för att få dem tillgänglighetasanpassade.    

Samma linjenät kvällar och helger 

Valet av kollektivtrafik istället för bil på kvällar och helger kan avgöras av hur lätt det är att förstå linjer, utbud och taxor. Med avvikelser. 

linjevarianter eller särskilda lågtrafiklinjer väljs kollektivtrafiken ofta bort då den är svår att begripa. Genom att bussen alltid kör samma väg 

oavsett dag eller tid på dygnet blir insteget till val av kollektivtrafik mycket lättare.  

Marknadsföring av ny trafik och linjenät 

Detta tas om hand i den kommande etableringen från våren 2023 fram till trafikstarten i juni 2024. 



 

Lista åtgärder som syftar till att skapa bättre framkomlighet 

Kollektivtrafiken trafikerar på samma gator som övrig motorfordonstrafik och framkomligheten begränsas ofta av övrig trafik.  I tidigare 

linjenätsutredningar har konstaterats flaskhalsar för kollektivtrafiken där framkomlighetsåtgärder för busstrafiken skulle ge fördelar för dess 

resenärer. Åtgärder som kan vara aktuella är bl.a. bussfiler, signalprioritering mm.  

Ny hållplats och vändmöjlighet för buss vid Rimnersområdet  

Rimnersområdet håller på att byggas om med bland annat en ny simhall. I detta arbete ingår även att utforma en ny trafikmiljö i området, 

inklusive en anslutande busshållplats. Hållplatsen kommer enbart att ha ett läge och placeras i direkt anslutning till Rimnersområdet. 

Vändmöjlighet kommer bli en cirkulationsplats i korsningen Exercisvägen/Edingsvägen, öster om Rimnersområdet. Detta innebär att bussen 

vänder innan den angör hållplatsen.  

I framtiden kan Rimnersområdet kopplas ihop med Kuröd via den befintliga gång och cykelbanan. Det skulle ge en busslinje fler 

trafikuppdrag och på så sätt generera ett generöst öppethållande och bra trafikutbud.   

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östra kyrkogården/Tureborgsbron 

Ledbuss planeras på linjen som trafikerar Tureborg. Vid Östra kyrkogården är det smalt och bussarna har redan idag svårigheter att ta sig 

fram i den befintliga 90-graderskurvan. Situationen måste utredas för att säkerställa en god trafiksäkerhet.  

Utreda utökade öppettider och utbud på kvällar, helger och nätter 

Samtidigt som resandet tenderar att sprida sig mer över dygnet så ökar också kraven på att kunna resa hållbart hela dygnet alla dagar i 

veckan. Ett generösare öppethållande ger också många möjlighet att göra sig av med bil eller en andrabil. Därför bör utökade öppettider på 

kvällar och helger utredas för om möjligt införas.  

Genomföra ÅVS för stråket Torp – centrala Uddevalla 

Väg 44 genom Uddevalla är en utpekad kollektivtrafikbrist i regional plan (20XX-20XX) där det behövs en åtgärdsvalsstudie för att 

framkomlighetsåtgärder ska kunna kvalificera sig som kandidat till namngivet kollektivtrafikobjekt i kommande planrevidering av regional 

plan. 

Bakgrund: 

Väg 44 sträcker sig från Torp i Uddevalla till E20 i Götene. Vägen ingår i Västra Götalandsregionen utpekade stråk 5, som sträcker sig från 

Lysekil till Karlsborg. Vägen är utpekad som funktionellt prioriterad väg för kollektivtrafik, godstransporter, korta och långväga personresor. 

Sträckan genom Uddevalla är dessutom utpekad som omledningsväg för E6 och när trafiken leds om via väg 44 ökar antalet bilar på 



 

sträckan med cirka 15 000. Omledning blir det t.ex. när Uddevallabron stängs, vilket den gör när det blåser mycket, vid olyckor och 

planenligt vid underhållsåtgärder. Hastigheten på den berörda sträckan är 70 kilometer i timmen. 

Busskörfält utmed del av sträckan (mellan korsningen Tavlegatan/väg 44/Hogstorpsvägen och korsningen Boströmsvägen/väg 

44/Undavägen) fanns med som prioriterat objekt redan 2011 när det tog fram en stråkstudie med åtgärder för hela stråket (stråk 5: Lysekil 

– Uddevalla - Skövde - Askersund). I denna stråkstudie avsattes 10 mnkr av potten för åtgärden. Det visade sig dock senare vara dyrare än 

vad den på ett tidigt stadie bedömts vara och de medel som fanns tillgängliga i stråkpotten räckte inte.  

Objektet lades då istället in i den bristlista som Trafikverket och Västtrafik upprättat gemensamt för att i stället kunna finansieras inom 

kollektivtrafikpotten. Under 2020 påbörjade Trafikverket en beställning av åtgärden men denna fick avbrytas då objektet visade sig bli 

ytterligare dyrare än vad det då dittills bedömts. Åtgärden beräknades nu till över 50 Mkr vilket innebar att den behövde bli namngivet 

objekt i regional plan. Dessutom föreslog Trafikverket att man även borde titta på en längre sträcka för att få ytterligare effekt av 

åtgärderna (en förlängning bort mot tunnlarna till Frölandsrondellen). Ju mer detaljerat man tittat på objektet desto dyrare har det dock 

visat sig bli i samband med revideringen av regionala plan, våren 2021, gjordes nedan bedömning: 

Totala kostnaden ökat till 127 mnkr (från tidigare 58) 

Kollektivtrafikdelen har ökat till 110 mnkr (från tidigare 50) 

Med anledning av detta flyttades objektet från kandidat till namngivet objekt till brister i förslaget till Regional plan för att utredas 

ytterligare. 

1. Det finns inte utrymme i planen utan att något annat i så fall stryks 

2. Busskörfält kan generellt motiveras om det går fler än 10 turer/timme i den aktuella riktningen. På den aktuella sträckan är det 

16 turer/timme i riktning västerut och 15 turer/timme i ostlig riktning. 

3. När körtiderna för bussarna i högtrafik jämförs med lågtrafik kan konstateras att i västlig riktning är det 22 % skillnad i körtid och 

i ostlig riktning är det motsvarande 25% skillnad kollektivtrafikkörfält skulle alltså få en positiv effekt på framkomligheten och 

robustheten. 

Trots att vi kan konstatera att vi har bristande framkomlighet och att antalet busspassager är tillräckligt många för att generellt föreslå 

kollektivtrafikkörfält är det svårt att hävda att nyttan för kollektivtrafiken är värd motsvarande kostnaden för åtgärden. Västtrafiks 

infrastrukturstrateg försökte 2021 räkna och kom då fram till att på 20 år är restidsvinsten värd ca 10 mnkr. 10 mnkr var ju också vad 

åtgärdsobjektet från början, i stråk 5 potten, beviljades medel för. Men kostnader som de nu bedöms på över 100 mnk är väsentligt mkt 



 

större och det finns skäl att titta på alternativ. För att komma vidare med framkomlighetsåtgärder i stråket så föreslås åtgärder för bristen 

“framkomlighet för kollektivtrafik på väg 44 genom Uddevalla” i regional plan därför undersökas vidare genom en ÅVS. 

Översyn av linjenät och linjevarianter 

Med avvikelser, linjevarianter eller särskilda lågtrafiklinjer väljs kollektivtrafiken ofta bort då den är svår att begripa. Ett linjenät i Uddevalla 

stadstrafik som trafikerar busslinjer på samma sätt hela dygnet alla dagar i veckan ökar förståelsen och attraktiviteten för att resa hållbart när 

som. Linjedragning och utbud bör utredas för att bättre matcha behoven av att kunna pendla till och från Uddevalla samt ge bättre 

tillgänglighet till hela stadens bostadsområden, verksamhetsområden, större arbetsplatser och stödja näringslivets utveckling i Uddevalla.  

Utreda flytt av station och resecentrum 

Resecentrum i Uddevalla kvarstår som prioriterad brist i regional plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Statligt stöd till 

kollektivtrafikåtgärder förutsätter kommunal medfinansiering varför åtgärder behöver utredas i samverkan mellan Västtrafik och kommunen. 

Tåg ska vara stommen i det regionala resandet och Västra Götalandsregionen önskar enligt målbilden för tåg att öka tågtrafiken på både 

Bohusbanan och Älvsborgsbanan. Stationen tillgänglighet i staden har stor betydelse för människors transportval. Stationen behöver en bättre 

koppling till stadsbussnätet (Västerlånggatan), regionbussterminal och stadens centrum. Tidigare idéstudier och studier av stadens 

kollektivtrafiknoder pekar på ett östligare stationsläge som en möjlig åtgärd för att bättre koppla tågtrafiken till staden och dess olika 

funktioner. Kommunens pågående planprogram för Västra centrum bör klargöra frågan om kollektivtrafikens knutpunkter i Uddevalla men 

ytterligare studier om gestaltning, tekniska lösningar osv kan därefter behöva genomföras i samverkan mellan kommun, Västtrafik och 

Trafikverket m.fl. 

Skapa goda bytesmöjligheter vid Unneröd 

Hållplats Unneröd är en given bytesplats i Uddevallas stadstrafiknät. Hållplatsen innehåller idag fyra hållplatslägen, två på Västanvindsvägen 

och två på Boxhultsvägen. Gång- och cykelbana tillsammans med tunnlar sammanbinder samtliga hållplatslägen, men avståndet dem emellan 

är relativt långt. För att skapa goda bytesmöjligheter måste utformning av anslutningar mellan hållplatslägena utredas.  

Utred behovet av utvecklad trafik till Fridhemsområdet 

Fridhemsområdet är ett område i norra delen av Uddevalla, strax utanför de norra bostadsområdena Helenedal och Hovhult, här bedrivs olika 

former av fritidsverksamhet och det pågår verksamhet primärt under kvällar och helger, men även under skoltid. Här finns kommunens ishall 

Fridhemshallen, som är öppen från september till mars. I ishallen bedrivs aktiviteter som ishockey, konståkning och annan skridskoåkning. 

Skolverksamhet pågår i hallen under dagtid. På kvällar och helger är den bokad av föreningar. Allmänheten har tillgång till isen under lör-

sön. Förutom ishall ryms fotbollsplaner bl.a. Fridhemsvallen, och två fotbollsföreningar har sin verksamhet här. 



 

Från Fritidsförvaltningen i Uddevalla kommun har det framförts att man önskar en bättre koppling mellan området och stadstrafiken. Det kan 

konstateras att avståndsmässigt är det faktiska gångavstånd mellan hållplats Lillmossegatan som trafikeras med linje 1 och Fridhemshallen ca 

500 m. Gånglänken går via belyst gångbana genom grönområde. Från hållplats Sälghugget, som trafikeras av linje 1, 2 och 3 är det ca 700 m 

till Fridhemshallen. Även denna gånglänk utgörs primärt av belyst gångbana genom grönområden. En stor målgrupp för besök vid 

målpunkterna i området är barn och ungdomar. 

Förutom att titta på och utreda ev åtgärder för det faktiska avståndet mellan hållplatser och anläggning behöver utredning vidgas för att titta 

på det upplevda avståndet samt av hur t.ex. gånglänkar uppfattas. Det finns idag även en uttalad upplevelse av otrygghet i området. Vilka 

åtgärder kan vidtas för att minska denna, och vilken effekt får det för nyttjandet av kollektivtrafiken?   

Utred behov av linje 826, samt ny trafikering av Lyckorna-området 

I förstudien som genomfördes av Västtrafik inför upphandling av trafik till 2024 diskuterades förutsättningar för att trafikera centrala 

Ljungskile med kollektivtrafik. Ljungskile är en ort som växer, men det faktiska antalet invånare idag utgör inte ett tillräckligt stort underlag 

för att uppfylla Västtrafiks riktlinjer för trafikering med tätortstrafik. Idag körs linje 826 med ett antal turer i tätorten. Linjesträckningen för 

826 är komplex och i samband med förstudien framkom att det inom tidsperioden för nästa trafikavtal finns risk att Lyckornavägen stängs av 

vid Robert Macfies väg för trafik till följd av problem med bärighet. En avstängning skulle få konsekvensen att linje 826 inte kan trafikera 

“Lyckornasidan” av tätorten om inte en vändmöjlighet tillskapas. Under förstudien diskuterades olika alternativ för detta mellan Västtrafik 

och kommunen utan att det hittades en lösning. Förstudien resulterade dock i att några av linje 826 bibehålls med viss anpassning och 

justering. Däremot behöver framtida linjesträckning fortsatt utredas gemensamt. 

Prioritering av hållbara färdmedel i samhällsutvecklingen 

Andelen hållbara transporter måste öka. Den fortsatta samhällsplaneringen behöver därför i högre grad utgå från de hållbara färdmedlens 

förutsättningar så att kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras. Kommunen har flera verktyg och antagna strategier som ger stöd för sådan 

prioritering. Trafik- och parkeringsstrategin prioriterar hållbara färdmedel före bil. Cykelplan för enklare, snabbare och säkrare cykling 

genom ett utbyggt och sammanhållet cykelvägnät. Parkeringsstrategi som ger stöd för flexibla parkeringstal till förmån för hållbara 

transportmedel. Flera av dessa strategier behöver kompletteras med handlingsplaner och uppföljningar av vidtagna åtgärder för att skapa ett 

mer målinriktat fokus på hållbara transporter. 

Utred minskade fällningstider vid järnvägsövergångarna 

Idag har bomfällningar för järnvägens behov stor effekt på trafiken i Uddevalla då systemet som styr dessa är föråldrat och kan ej hantera de 

två primära övergångarna separat utan bomfällning sker samtidigt. Effekten blir att bomfällningen pågår längre än det faktiskt är nödvändigt. 

Idag planeras tidtabellerna för stadstrafiken med detta i åtanke. I framtiden kommer dock bomfällningarna vara mer frekventa då tågtrafiken 



 

blir mer omfattande. Bomfällningarna får därmed en större inverkan på stadstrafiken än idag. Det har i en funktionsutredning från 2016 

utretts trimningsåtgärder för att minska denna påverkan (UA2 i funktionsutredning från 2016).  Trafikverket uppskattade kostnaden för denna 

åtgärd till ca 13 mnkr. Eventuellt måste en finering för detta inrymmas i Järnvägspotten. Vilket gör det svårare för regionen och kommunen 

att prioritera detta. 

För att komma vidare behöver vi inom ramen för handlingsplanen utreda effekten av dagens bomfällningar samt effekter och konsekvenser 

av den planerade utökning av tågtrafik som finns med i handlingsplan tåg 2028. 

Gemensamt säkra en strategisk depåplacering (inför framtiden) 

I trafikförsörjningsprogrammet uttrycks att strategiska fordonsdepåer i våra pendlingsnav måste säkerställas för framtiden. Uddevalla är ett av 

de fem utpekade pendlingsnaven och ett av dem där det idag inte finns rådighet till strategisk fordonsdepå längre än perioden för innevarande 

trafikavtal. Västtrafik tillsammans med Västfastigheter och Uddevalla kommun bör därför utreda och fastställa tillgången för stadstrafiken till 

placeringen av en strategisk fordonsdepå även för framtida trafikavtal. 

Säkerställa knutpunktsfunktion i Ljungskile när tätorten utvecklas 

Ljungskile har goda resmöjligheter med såväl tåg som buss för lokala och regionala resor. En väl fungerade knutpunkt för kollektivtrafiken i 

Ljungskile är därför av stor betydelse för människors val av transportsätt. Vid planering av samhällets centrala fastigheter bör därför frågan 

om en väl utformad knutpunkt för kollektivtrafiken liksom frågor om pendelparkering och GC-vägar vara utgångspunkt för centrumkärnans 

utveckling.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2021/00539 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren (BOJ) Fyrbodal har inkommit med initiativ om överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med det centrala syftet att möjliggöra ett utökat stöd i 
resurser som brottsoffer har rätt till enligt brottsofferparagrafen i 5 kap §11 
Socialtjänstlagen: 
 

 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 
att förändra sin situation. 

 Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att 
barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 

 
En överenskommelse om IOP mellan Uddevalla kommun och Brottsofferjouren ger ett 
mer långsiktigt och kontinuerligt (hållbart) arbete när det gäller stöd till brottsutsatta, 
deras anhöriga och vittnen.  
 
Inom Brottsofferjouren pågår kontinuerligt en diskussion om hur den på bästa sätt kan 
vidareutveckla verksamheten till att kunna erbjuda allt fler brottsoffer, vittnen och 
anhöriga stöd och hjälp. Förslag om ändringar i nuvarande Socialtjänstlag är på remiss 
(SOU 2020:47) och den aviserade förändringen av socialtjänstlagen beräknas träda i 
kraft 2023. Förändringen kommer innebära att socialnämndens ansvar för brottsoffer 
skärps. Formuleringen verka för (Sol, kap5, §11,1) föreslås att ändras till ”ska” erbjuda 
brottsofferstöd vilket kommer att kräva ytterligare resurser från kommunernas sida. 
Brottsofferjouren kommer vara en tillgång för Uddevalla kommun om en 
överenskommelse om IOP redan finns när den nya Socialtjänstlagen träder i kraft. 

 
Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i 
Uddevalla kommun erbjuds hjälp och stöd, ökat samarbete och samordning mellan 
kommunens arbete med brottsoffer och Brottsofferjourens ordinarie grunduppdrag, 
öka samverkan mellan BOJ Fyrbodal och Socialtjänsten inom ramen för nya 
socialtjänstlagen. 
Utöver det direkt brottsofferstödjande och vittnesstödjande arbetet kan riktade projekt i 
brottsförebyggande syfte planeras, delfinansieras och genomföras av Brottsofferjouren i 
samverkan med Uddevalla kommun. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-11-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 36 
 
Kommunen bidrar i överenskommelsen med en årlig insats om 75 tkr per år under tre år 
vilken finansieras inom befintliga ram för enheten för trygghet och säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-11. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och 
Brottsofferjouren Fyrbodal. 
Initiativ om IOP/checklista från Brottsofferjouren Fyrbodal. 
Ekonomisk redovisning, Brottsofferjouren Fyrbodal.  

Beslut 

Arbetsamarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla 
kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal.   
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1(2) 

2022-10-11 Dnr KS 2021/00539 

  

 

Handläggare 

Säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson 
Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren (BOJ) Fyrbodal har inkommit med initiativ om överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med det centrala syftet att möjliggöra ett utökat stöd i 
resurser som brottsoffer har rätt till enligt brottsofferparagrafen i 5 kap §11 
Socialtjänstlagen: 
 

 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 
att förändra sin situation. 

 Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att 
barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 

 
En överenskommelse om IOP mellan Uddevalla kommun och Brottsofferjouren ger ett 
mer långsiktigt och kontinuerligt (hållbart) arbete när det gäller stöd till brottsutsatta, 
deras anhöriga och vittnen.  
 
Inom Brottsofferjouren pågår kontinuerligt en diskussion om hur den på bästa sätt kan 
vidareutveckla verksamheten till att kunna erbjuda allt fler brottsoffer, vittnen och 
anhöriga stöd och hjälp. Förslag om ändringar i nuvarande Socialtjänstlag är på remiss 
(SOU 2020:47) och den aviserade förändringen av socialtjänstlagen beräknas träda i 
kraft 2023. Förändringen kommer innebära att socialnämndens ansvar för brottsoffer 
skärps. Formuleringen verka för (Sol, kap5, §11,1) föreslås att ändras till ”ska” erbjuda 
brottsofferstöd vilket kommer att kräva ytterligare resurser från kommunernas sida. 
Brottsofferjouren kommer vara en tillgång för Uddevalla kommun om en 
överenskommelse om IOP redan finns när den nya Socialtjänstlagen träder i kraft. 

 
Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i 
Uddevalla kommun erbjuds hjälp och stöd, ökat samarbete och samordning mellan 
kommunens arbete med brottsoffer och Brottsofferjourens ordinarie grunduppdrag, 
öka samverkan mellan BOJ Fyrbodal och Socialtjänsten inom ramen för nya 
socialtjänstlagen. 
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2022-10-11 Dnr KS 2021/00539 

  

 

 

 

Utöver det direkt brottsofferstödjande och vittnesstödjande arbetet kan riktade projekt i 
brottsförebyggande syfte planeras, delfinansieras och genomföras av Brottsofferjouren i 
samverkan med Uddevalla kommun. 
 
Kommunen bidrar i överenskommelsen med en årlig insats om 75 tkr per år under tre år 
vilken finansieras inom befintliga ram för enheten för trygghet och säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-11. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och 
Brottsofferjouren Fyrbodal. 
Initiativ om IOP/checklista från Brottsofferjouren Fyrbodal. 
Ekonomisk redovisning, Brottsofferjouren Fyrbodal.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla 
kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal.  
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Björn Segelod 
Kommundirektör Säkerhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Handläggare IOP, avdelningen hållbar tillväxt 
Säkerhetssamordnare inom brottsförebyggande arbete, enheten för trygghet och samhällsskydd 
Brottsofferjouren Fyrbodal 
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Checklista för om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kan vara ett alternativ. 

När Uddevalla Kommun och den idéburna verksamheten ser gemensamma behov och har 
gemensamma utvecklingsintressen kan ett IOP vara ett medel för att uppnå det. IOP är 
därmed inte ett vanligt bidrag som man kan söka från kommunen. Det är heller inget IOP om 
kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten.  

Ett IOP handlar om att ingå ett partnerskap med avsikt att under en längre tid arbeta 
tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. IOP ska därmed alltid föregås av ett samtal 
om behovet, det gemensamma intresset och om hur parterna kan samverka.   

Stämmer ert förslag överens med ovanstående beskrivning, följer här en checklista för att 
göra en första bedömning om IOP:et är juridiskt möjligt 

Bedömningen avser: 

Stämmer Stämmer inte 

Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt 
samverkansbehov och bidrar till lokal utveckling och 
delaktighet i samhället. 

Partnerskapet IOP är ett led i ett politiskt program eller plan där 
civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner. 

Verksamheten kan inte ses som en del av de normerade 
förenings- eller verksamhetsbidrag som Uddevalla Kommun kan 
erbjuda.  

Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 
Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet 
på samma sätt eller med samma värden.   

Verksamheten detaljregleras inte från kommunens sida.  

Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, 
utan en samfinansierad (pengar eller tid) insats eller 
verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över 
tid.   

Har ni kryssat ”stämmer” på alla frågorna är det troligt att IOP (idéburet offentligt 
partnerskap) kan vara en upphandlingsform som fungerar för er verksamhet. Beskriv kortfattat 
ert initiativ till ett IOP med Uddevalla Kommun och skicka det tillsammans med ifylld 
checklista till kommunens processledare för ÖK Idé, kontaktuppgifter finns på 
www.uddevalla.se/iop. 
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Uddevalla  

   

 
 

 



Sida 1  (2)

Utskriven: 2022-06-09 13:20:37

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A463, M2

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
23 900,003510 Medlemsavgifter

S:a Nettoomsättning 23 900,00

Övriga rörelseintäkter
368 576,003910 Kommunala bidrag
160 000,003920 Statliga bidrag
162 440,003925 Projektmedel
11 050,003950 Gåvor

S:a Övriga rörelseintäkter 702 066,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 725 966,00

725 966,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-17 084,005010 Lokalhyra o städning
-10 000,005995 Projektkostnader 1
-23 014,005996 Projekt 03115-2021
-26 130,006110 Kontorskostnader
-33 983,056210 Telefon och internet

-175,236220 Zoom
-5 279,006250 Porto
-1 445,206260 Bankkostnad Årsavgifter
-1 006,506265 BG-avgift

-16 340,806510 Vittnesstöd VBG o UDV
-9 379,006535 Facklitteratur

-948,006540 Utbildning o Konferenser
-43 360,006545 Konferenser
-5 622,006950 Resekostnader
-2 360,006960 Möteskostnader

-300,006970 Medlemsavgifter BOJ Sverige
-8 339,886991 Övriga kostnader
-3 239,006992 Avtackning o Gåvor

S:a Övriga externa kostnader -208 005,66

Personalkostnader
-186 280,007010 Löner inkl innehållen skatt
-17 110,007015 Löneskatt pension
-52 148,007020 Arbetsgivaravgifter
-12 227,007025 ITP Collectum
-4 637,007030 IDEA Arbetgivarservice
-3 122,007035 Fora

-49 018,007210 Löner till tjänstemän
-5 841,607290 Förändr semesterlöneskuld

-12 170,007510 Arbetsgivaravg
-1 447,727519 Arb giv avg för semester o löneskuld

140 804,007650 Lönebidrag
S:a Personalkostnader -203 197,32

S:a Rörelsens kostnader -411 202,98
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Utskriven: 2022-06-09 13:20:37

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A463, M2

Resultatrapport

Perioden

314 763,02Rörelseresultat före avskrivningar
314 763,02Rörelseresultat efter avskrivningar
314 763,02Resultat före finansiella intäkter och kostnader
314 763,02Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
314 763,02Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
314 763,02Resultat före skatt

Beräknat resultat: 314 763,02



 

Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap 
mellan 

Uddevalla Kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     2022-10-11 

 

 

 



 
 

1. Bakgrund  
Det centrala syftet med Idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla och 
Brottsofferjouren Fyrbodal är att möjliggöra ett utökat stöd i resurser som brottsoffer har rätt 
till enligt brottsofferparagrafen i 5 kap §11 Sol  

Inom Brottsofferjouren pågår kontinuerligt en diskussion om hur den vi på bästa sätt kan 
vidareutveckla verksamheten till att kunna erbjuda allt fler brottsoffer, vittnen och anhöriga 
stöd och hjälp. Den aviserade förändringen av socialtjänstlagen där socialnämndens ansvar för 
brottsoffer skärps genom formuleringen ”verka för” föreslås att ändras till ”ska” erbjuda 
brottsofferstöd kommer förmodligen kräva ytterligare resurser från kommunerna sida, här kan 
Brottsofferjouren vara en tillgång som resurs.  

Åtaganden Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren åtar sig enligt villkoren i detta avtal till att brottsoffer, vittnen och anhöriga 
som önskar stöd enligt intentionerna i 5 kap 11 § Socialtjänstlagen: 
 

 Ge information om brottsoffrets rättigheter vid utredning av brottet och i 
brottmålsprocessen 

 Ge emotionellt stöd och praktisk vägledning 
 Förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag 
 Ge stöd och information inför, under och efter rättegång 
 Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis 
 Förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara stöd vid rättegång 

Stödåtgärder vidtas inom snarast och tillhandahålls i den utsträckning det behövs. 
Stödåtgärderna är avgiftsfria. Brottsofferjouren Fyrbodal samarbetar enligt detta avtal med 
myndigheter och organisationer som kan bidra med sakkunskap vid utförande av åtgärder. 

Brottsofferjouren Fyrbodal är arbetsgivare och svarar för att gällande lagstiftning följs samt att 
lämplig samordnare rekryteras till verksamheten. Samordnaren har den kompetens som 
motsvarar de krav som ställs utifrån arbetsuppgifterna. Brottsofferjouren ansvarar för 
rekrytering av stödpersoner och vittnesstödjare samt för att de genomgår utbildning samt att de 
avlägger tystnadslöfte. 
 
Stödpersoner och vittnesstödjare undertecknar skriftlig förbindelse vari man förbinder sig att 

 Verka enligt brottsofferjourens stadgar, värdegrund och policydokument 
 Efterleva tystnadslöftet 
 Fullfölja sina åtaganden 
 Inte ta emot pengar, inte heller gåvor mer än av ringa värde eller på något sätt utnyttja 

sin ställning i relation till brottsoffer eller deras anhöriga. 
 

Uddevalla kommun förbinder sig att medverka vid utbildning av stödpersoner och 
vittnesstödjare. 



 
 
 
Parterna utser var sin kontaktperson för den avtalade verksamheten. 
 
Uddevalla kommun erbjuds rätt att ha en person adjungerad till Brottsofferjouren Fyrbodals 
styrelse. 
 
Åtaganden Uddevalla kommuns  

 Kommunen ansvarar för att informera via sin hemsida om Brottsofferjourens 
verksamhet och möjlighet till stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen 

 Kommunen ansvarar för att informera Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar 
 Ska utse en kontaktperson till Brottsofferjouren Fyrbodal som ansvarar för 

uppföljning och samordning av gemensamma informationsinsatser inom kommunen 
 Bjuda/erbjuda Brottsofferjouren plats i aktuella nätverk VIN, BRÅ  

 

2. Parter i överenskommelsen  
 

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, Uddevalla.                   

Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000–1397.  

Idéburen sektor: Brottsofferjouren Fyrbodal, Junogatan 3, 45142 Uddevalla 
 

3. Värdegrund  
 

Brottsofferjourens värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och alla människors lika 
värde.   
ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar 
samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt för varandras 
olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och 
förståelse. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga 
medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, 
prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. 

 
4. Mål med verksamheten 
 
4.1 Målgrupp  
4.1.1 Brottsoffer, deras anhöriga och vittnen. i Uddevalla kommun som önskar stöd . 
 
5. Överenskommen verksamhet  

 
5.1  Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i 

Uddevalla kommun erbjuds hjälp och stöd. Ökat samarbete och samordning mellan 
kommunens arbete med brottsoffer och Brottsofferjourens ordinarie grunduppdrag, 
 
 
öka samverkan mellan BOJ Fyrbodal och Socialtjänsten inom ramen för nya socialtjänstlagen. 



 
 
 
Utöver det direkt brottsofferstödjande och vittnesstödjande arbetet kan riktade projekt i 
brottsförebyggande syfte planeras, delfinansieras och genomföras. 

 

IOP ger ett mer långsiktigt och kontinuerligt (hållbart) arbete när det gäller stöd till 
brottsutsatta, deras anhöriga och vittnen 

 
6. Organisation för partnerskap  

 
6.1 Styrgrupp 

 
Uddevalla kommuns lokala brottsförebyggande råd är styrgrupp och Enheten för trygghet och 
samhällsskydd är sammankallande 
 

6.2  Arbetsgrupp 
 
Björn Segelod, säkerhetschef, Uddevalla kommun 
Ulrika Engelbrektsson, säkerhetsamordnare, Uddevalla kommun 
Britt Älvsäter, Boj Fyrbodal, Ordförande i Brottsofferjouren Fyrbodal 
 

7. Uppföljning 
 

Uppföljning sker en gång per år i form av protokollfört möte där Uddevalla kommun är 
sammankallande. Uddevalla kommun ansvarar för utvärdering av avtalet och rapportering till 
ansvarig nämnd. 

8. Ekonomi  
 
Enheten för trygghet och samhällsskydd stödjer föreningens verksamhet med ett årligt bidrag 
på 75 000 kronor. Utbetalning sker årsvis senast den 31 mars efter rapportering av 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse från föregående år 
 
75.000:- = 1,30 per kommuninvånare  
 

9. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
 
Överenskommelsen gäller under 2023-2025 
 
Om någon part vill säga upp överenskommelsen gäller en uppsägningstid på 6 månader före 
avtalstidens utgång. Avtalet kan också sägas upp med omedelbar verkan om endera parten inte 
uppfyller sin skyldighet enligt detta avtal. Uppsägningen av detta avtal skall alltid vara 
skriftlig för att vara giltig. 

10. Avvikelser, ändringar och tillägg 
 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 
avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte för  
 
 



 
 
 
 
att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart via 
verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. 
 
 
Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara 
giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

 
11. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 

 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 
dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. Båda 
parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. Om 
betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan 
förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella 
ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan fortsätta. Part har 
rätt att lämna denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 
att inte rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 
huvudmännen reglera verksamheten så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen. 

 
12. Återbetalningsskyldighet  

 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 
kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

 
 

Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. 
 

13.  Underskrifter 
 
 
 
För Uddevalla kommun  För Brottsofferjouren 
 
 
 
………………………………….  ……………………………… 
 
Malin Krantz    
Kommundirektör   Ordförande Brottsofferjouren 
    Fyrbodal 
 
 
………………………………….. 
Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-11-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2022/00320 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), 
AMIF Barn i fokus mellan Uddevalla kommun, Rädda barnen, 
Svenska Kyrkan, m.fl.  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade i april 2022 en avsiktsförklaring med Rädda Barnen om 
en projektansökan till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Rädda barnen 
har därefter beviljats medel för projektet kallat Utökat Barn i Fokus. I projektet 
medverkar åtta andra svenska kommuner. 
 
Utifrån projektet har det tagits fram ett förslag till IOP i vilket sju parter medverkar. 
Dessa är förutom Rädda Barnen och kommunen även KFUK-KFUM-Lägergården 
Sparreviken, Svenska Kyrkan, IFK Uddevalla, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt 
Föreningen Uddevalla Sim. 
 
Det övergripande målet med överenskommelsen är att bidra till en mer hållbar och 
inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom att barnrätts- och 
familjeperspektivet sätts i fokus i det lokala mottagandet. Projektmålet är att öka barns 
och föräldrars välmående och egenmakt samt öka förutsättningar för social delaktighet 
genom tidiga och behovsanpassade insatser samt tvärsektoriell samverkan och 
kapacitetsbyggande på lokal nivå, med barnrättsperspektiv i fokus. Målgruppen är barn 
och deras föräldrar från länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige.  
 
Uddevalla kommun bidrar med 30 tkr/år undre samverkansperioden  
2023-01-01 - 2025-12-31 till en verksamhetspott som kan finansiera föreläsningar, 
verksamhetsmöten osv. Kommunen bidrar också med resurser i form av kontaktperson, 
deltagande i nationella träffar, statistikuppgifter m.m. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-25. 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), AMIF Barn i fokus mellan 
Uddevalla kommun, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, m.fl. 
 
Ajournering kl 9:25-9:45. 

 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att uppdra åt förvaltningen att konkretisera målgruppen och 
förankra revideringen med parterna i tid till kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
 
Monica Bang Lindberg (L), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andréasson (UP), 
Nicklas Moe (M): biträder Martin Petterssons (SD) yrkande med tillägg om bifall till 
andra att-satsen i handlingarna.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 
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2022-11-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 37 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Martin Petterssons (SD), m.fl. yrkande och finner att 
utskottet antar yrkandet, 
 
Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i handlingarna och finner att 
utskottet beslutar enligt denna. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att konkretisera målgruppen och förankra revideringen med 
parterna i tid till kommande sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budget för sociala investeringar och IOP.  

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S) och Sonny Persson 
(S) deltar ej i beslutet.  
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Handläggare 

Strateg Said Osman 
Telefon 0522-69 56 47 
said.osman@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), 

AMIF Barn i fokus mellan Uddevalla kommun, Rädda barnen, 

Svenska Kyrkan, m.fl.  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade i april 2022 en avsiktsförklaring med Rädda Barnen om 
en projektansökan till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Rädda barnen 
har därefter beviljats medel för projektet kallat Utökat Barn i Fokus. I projektet 
medverkar åtta andra svenska kommuner. 
 
Utifrån projektet har det tagits fram ett förslag till IOP i vilket sju parter medverkar. 
Dessa är förutom Rädda Barnen och kommunen även KFUK-KFUM-Lägergården 
Sparreviken, Svenska Kyrkan, IFK Uddevalla, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt 
Föreningen Uddevalla Sim. 
 
Det övergripande målet med överenskommelsen är att bidra till en mer hållbar och 
inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom att barnrätts- och 
familjeperspektivet sätts i fokus i det lokala mottagandet. Projektmålet är att öka barns 
och föräldrars välmående och egenmakt samt öka förutsättningar för social delaktighet 
genom tidiga och behovsanpassade insatser samt tvärsektoriell samverkan och 
kapacitetsbyggande på lokal nivå, med barnrättsperspektiv i fokus. Målgruppen är barn 
och deras föräldrar från länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige.  
 
Uddevalla kommun bidrar med 30 tkr/år undre samverkansperioden  
2023-01-01 - 2025-12-31 till en verksamhetspott som kan finansiera föreläsningar, 
verksamhetsmöten osv. Kommunen bidrar också med resurser i form av kontaktperson, 
deltagande i nationella träffar, statistikuppgifter m.m. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-25. 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), AMIF Barn i fokus mellan 
Uddevalla kommun, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, m.fl. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), Utökat Barn i 
Fokus, 
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att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budget för sociala investeringar och IOP.  
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Said Osman 
Kommundirektör Strateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Rädda Barnen 
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1. Bakgrund  
 
Samverkan och samarbete kring barn är nödvändiga för att uppfylla de åtaganden som Sverige har 
genom att Barnkonventionen blivit lag. Barnet som rättighetsbärare kräver att samhällets olika 
aktörer tillsammans verkar för att implementera och förverkliga rättigheterna. I en kommun fattas 
beslut och genomförs verksamhet och insatser dagligen som påverkar, stödjer och inkluderar barn. 
Styrkan i att olika aktörer och parter är aktiva med och för barns rättigheter vill parterna i detta IOP 
ta tillvara på. IOPt bygger på tidigare erfarenheter av samverkan mellan civilsamhället, näringslivet 
och Uddevalla kommun.   
 
Rädda Barnen kommer under perioden 2022-11-01 -2025-12-31 genomföra projektet Barn i fokus 
tillsammans med Uddevalla kommun och åtta andra kommuner i landet. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för välmående, egenmakt, hälsa samt möjligheter för barn och deras familjer att 
etablera sig i det svenska samhället. Samarbetet med kommunerna genomförs med syfte att 
gemensamt kunna bemöta de utmaningar som identifierats och mer effektivt arbeta för att uppnå de 
långsiktiga målen. Insatserna i projektet ska komplettera det som redan görs lokalt av kommuner och 
andra aktörer, för att projektet ska vara relevant och kostnadseffektivt. Med förtroendefullt och 
effektfullt samarbete ökar chansen väsentligt att nå framgångsrika och långsiktiga resultat som 
består efter projekts slut.  
 
För att skapa samhällsförändringar och möta komplexa samhällsutmaningar behöver vi vara många 
sektorsövergripande aktörer som arbetar tillsammans. Genom att arbeta tillsammans med 
gemensam kartläggning, gemensamma insatser och gemensamma mätningar med utvärdering och 
uppföljning har vi chans att nå större effekt för målgruppen och skapa långvarig förändring i vårt sätt 
att arbeta vilket ger goda resultat för målgruppen. I Uddevalla kommun finns många aktörer från 
olika sektorer som kan bidra till att möta de behov som identifierats genom Barn i fokus. Genom att 
ha med fler aktiva och medskapande samarbetsparters under hela processen är chansen att lyckas, 
ta gemensamt ägarskap och att uppnå långsiktighet större.  
 
Beskrivning av projektet Barn i fokus genom Rädda Barnen. 
Barn i fokus bidrar till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras föräldrar 
genom att sätta barnrätts- och familjeperspektivet i fokus i tidiga och behovsanpassade insatser. 
Barn i fokus erbjuder barn och familjer både grupp- och individstöd med utgångspunkt i deras 
egenidentifierade behov och förutsättningar. Projektet arbetar med att öka den lokala samverkan 
samt stärka kapacitet och organisering för att synliggöra, erkänna och bemöta barn och föräldrars 
behov tidigt i integrationsprocessen. Barn och föräldrar kommer i direkta möten med lokala aktörer 
och beslutsfattare få göra sina röster hörda i frågor som berör dem.  

 
Rädda Barnen har utifrån forskning och erfarenheter av arbete med målgruppen och tillsammans 
med kommuner identifierat tre huvudsakliga problem/behovsområden (A-C nedan). Projektets 
arbete ska tydligt förbättra för målgruppen inom områdena, men det krävs även stora strukturella 
förändringar för att lösa dessa breda problem i sin helhet.  
 
A: Behov av mer systematik, kapacitet och kompetens hos offentliga och andra aktörer  
Barns behov och rättigheter hörs för sällan i samhällsdiskussionen om integration och beaktas 
otillräckligt i främjande insatser. Insatser som ges når inte ut till de med störst behov, kommer ofta 
för sent och möter endast delar av behoven som finns. Det finns en bristande kapacitet och 
kompentens hos aktörer att möta målgruppen utifrån deras behov. Orsakerna till detta är flera, t.ex. 
otillräcklig kunskap, resurser, rutiner och tillvägagångssätt för att möta människors olika behov, 
otillräckliga förutsättningar att arbeta med individuella lösningar, avsaknad av 
förvaltningsövergripande samarbeten och otillräcklig samverkan med civilsamhället. Bristen på 
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systematik, kapacitet och kunskap gör att samhället inte upptäcker i tid när barn eller familjer har 
behov av extra insatser. Många familjer upplever att första kontakten med t.ex. socialtjänsten är när 
någon hört av sig efter en orosanmälan kring ett barn. Det skapar avstånd och bristande tillit mellan 
barnfamiljer med migrationsbakgrund och offentlig verksamhet samt bidrar även till de problem och 
effekter som är listade nedan.  
 
B: Behov av kompletterande insatser för att stärka barns skydds- och friskfaktorer  
Våra erfarenheter och flera rapporter visar att barn som migrerat till Sverige ofta möter hinder i 
tillgången till viktiga friskfaktorer, såsom tillgång till trygga föräldrar, en meningsfull fritid och stöd att 
klara skolan. Insatserna riktade mot barn i målgruppen är för få, inte nog utformade utifrån barnens 
behov och förutsättningar, når inte ut till de med störst behov och är inte tillräckligt systematiserade. 
Orsaker till detta är t.ex. att tyngdpunkten i arbetet med integration har varit etablering av vuxna på 
arbetsmarknaden och språkinlärning. Barnen har hamnat i skymundan. Kommuner har utifrån 
bristande resurser ofta svårt att finansiera förebyggande arbete till den grad som vore önskvärt och 
försvarbart utifrån ett socialt investeringsperspektiv. Bristande tillgång till skydds- och friskfaktorer 
utgör högre risk för ohälsa. En psykisk och fysisk ohälsa som inte hanteras tidigt kan få allvarliga 
följder. Forskning visar att det finns tydliga samband mellan att ha migrerat och att drabbas av 
kroniska sjukdomar i livet. Då den första tiden i mottagarlandet påverkar en persons mående lika 
mycket eller mer än upplevelser av t.ex. krig, uppbrott och flykt kan otillräckligheten i insatserna få 
effekter på hälsa och samhällskostnader för en lång tid framöver. 
 
 C: Behov av ökat stöd till asylsökande och nyanlända föräldrar  
Hinder för asylsökande och nyanlända föräldrar, såsom brist på nätverk, ovana att tolka oskrivna 
regler, svårigheter att förstå myndighetsbeslut och samhällsinformation samt att få tillgång till 
stödinsatser, bemöts inte tillräckligt. Orsakerna handlar dels om att det saknas insatser som är 
anpassade för att möta individers olika förutsättningar, både inom en insats och i det initiala arbete 
som krävs för att människor ska kunna och ha motivation att ta del av en insats. Det handlar också 
om att utförarna av standardiserade program ibland saknar förtroendet och den lokala förankringen 
för att nå ut med insatserna samt om att det ordinarie stödet till föräldrar vars barn har fyllt 6 år är 
mer begränsat. Tydliga effekter av detta är att barn som migrerat ofta tidigt tar ett för stort ansvar i 
vardagen. Barn har ofta svårt att hantera det ansvaret och det riskerar att begränsa barnets och 
familjens möjlighet att nyttja sina rättigheter. Det kan även påverka en viktig skyddsfaktor - en god 
och trygg relation med föräldrar. 
 

2. Parter i överenskommelsen  
 
Då aktörer inom detta målområde är något som kan tillkomma vill tecknande parter 
tydliggöra att detta IOP vill lämna utrymme för nya parter att tillkomma i avtalet.  
 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Kommunstyrelsen, Varvsvägen 1, Uddevalla. 

Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000–1397.  

Idéburen sektor:  
 
Rädda Barnens riksförbund, 10788 Stockholm.  

Organisationsnummer: 802002-8638 

 

KFUK-KFUM Lägergården Sparreviken, Dirhuvud 504, 45991 Ljungskile, 

Organisationsnummer 858500-8470 
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Svenska Kyrkan, Kvarnbergsgatan 2, 451 32 Uddevalla 

Organisationsnummer 252003-1325 
 

IFK Uddevalla, Svanevägen 2, 45193 Uddevalla 

Organisationsnummer 858500-0899 

https://www.svenskalag.se/ifkuddevalla/kontakt 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Junogatan 7 F, 451 42 Uddevalla 
Organisationsnummer: 802462-9886 
 

Föreningen Uddevalla sim, Göteborgsvägen 6,451 43 Uddevalla 

Organisationsnummer: 802440-0171 

3. Värdegrund  
 
Partnerskapet bygger på respekt för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 

karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Parternas samarbete ska kännetecknas av 

öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och 

dess arbetsmetoder för att på bästa sätt möta behoven hos målgruppen och säkerställa barns 

rättigheter. På detta sätt, genom lärande och utveckling, skall vi föra projektet framåt och säkerställa 

att det ger långvariga resultat. 

 

Partnerskapet är kopplat till ÖK Idé vars syfte är att mötas och framgångsrikt arbeta tillsammans för 

Stärkt demokrati, Rikare fritid, Minskat utanförskap och bättre välfärd. Överenskommelsen kommer 

att genomsyras av värdegrundens principer som gäller för samverkan mellan Uddevalla kommun och 

idéburen sektor; Dialog, Helhetssyn, Kvalitet, Långsiktighet, Mångfald, Självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn. Principerna beskrivs närmre i bifogat dokument ”ÖK Idé 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och Uddevalla kommun”. 

 

4. Mål och effekter med överenskommelsen 
 
Målen i överenskommelsen inkluderar målen i projektet Barn i fokus. 

 
Övergripande mål: Barn i Fokus bidrar till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och 
deras föräldrar genom att barnrätts- och familjeperspektivet sätts i fokus i det lokala mottagandet.  
 
Projektmålet är att: Öka barns och föräldrars välmående och egenmakt samt öka förutsättningar för 
social delaktighet genom tidiga och behovsanpassade insatser samt tvärsektoriell samverkan och 
kapacitetsbyggande på lokal nivå, med barnrättsperspektiv i fokus. 
 
Långsiktiga effekter 
A: Utvecklad kapacitet, effektivitet, samverkan och koordinering hos ansvariga 
myndigheter/samhällsaktörer med ansvar för integration: 

- Utveckla hållbar och kontinuerlig samverkan mellan samhällsaktörer på lokal nivå, med syfte 
att förbättra förutsättningarna för att se och möta målgruppens behov samt att fler aktörer 
inkluderar målgruppen i sin verksamhet på ett relevant och tillgängligt sätt. 

- Under projekttiden arbeta upp effektiva strukturer som håller över tid. 

https://www.svenskalag.se/ifkuddevalla/kontakt
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B: Förbättrad hälsa, anpassade insatser för att säkerställa likvärdig behandling och bättre 
förutsättningar för etablering i Sverige: 

- Bättre hälsa hos målgruppen, ökad förståelse för samhället och bättre möjlighet att etablera 
sig i det svenska samhället. 

- Främja en starkare social delaktighet och etablering i samhället. 
C: Stärkta insatser för samarbete och erfarenhetsutbyte, främjande av dialog mellan målgruppen 
och det mottagande samhället: 

- Att målgruppen själva ska få föra sin talan och medverka i att skapa insatser som bättre tar 
hänsyn till behoven 

- skapa en bättre tillit och förståelse och förutsättningar för social delaktighet och etablering. 
 
Mål och effekter med överenskommelsen stämmer väl överens med Uddevalla kommuns 
målsättningar utifrån det strategiska dokumentet – Integration Plan 2030 (se bilaga).  
Målen och effekter stämmer också väl överens med de prioriterade samhällsutmaningar som 
formulerats genom ÖK idé (se bilaga). Utifrån olika insatser genom detta IOP och Barn i fokus som 
projekt vill vi ha en nära dialog med Ök idé och samverka med relevanta aktörer som är knutna till ÖK 
idé och kan bidra till att möta behoven hos målgruppen. Vi vill inkludera offentliga aktörer, idéburen 
sektor, näringslivet och privata aktörer genom dialog och insatser för att tillsammans hitta sätt att 
skapa hållbarhet och långsiktighet i det vi kommer genomföra.  

 

5. Målgrupp  
 

Den primära målgruppen i Rädda barnens projekt ”Barn i fokus”, är barn och deras föräldrar från 

länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige, som är tredjelandsmedborgare. 

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EUs medlemsstater. Det är 

den målgrupp som Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) riktar sina projektmedel till och 

som finansierar projektet.  

Målgruppen för just denna överenskommelse är barn och deras föräldrar från länder utanför EU som 

migrerat eller flytt till Sverige, som är lagligen bosatta i Sverige och som befinner sig i Uddevalla.  

Detta gäller även asylsökande barn och föräldrar som också kommer inkluderas för att få ta del av 
tidiga insatser för integration.  
 
Dessa barn befinner sig på platser och i verksamheter där alla barn vistas och lever, såsom skola, 
föreningsliv, fritidsaktiviteter och hemma med sin familj. Vilket medför att insatserna och 
förflyttningarna som projektet bidrar till kommer komma alla barn tillgodo.  
 
Projektet kommer att involvera och rikta sig till aktörer i det lokala samhället (så som kommunen, 
socialtjänsten, skolan, det lokala föreningslivet och andra relevanta aktörer t.ex. företag och 
bostadsbolag) samt relevanta regionala och nationella aktörer.  
 
Partnerskapet kommer inkludera målgruppen i befintliga och nystartade aktiviteter.  
 
I samverkan kommer parterna tillsammans med målgruppen identifiera områden, geografiska eller 
tematiska där initiativ kommer inledas eller befintlig verksamhet/aktivitet utvecklas.  

 
6. Ansvar och roller 

 
Projektet Barn i fokus sker i nära samverkan mellan Rädda Barnen och Uddevalla kommun. För att 
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säkerställa samstämmighet kring förväntningar under projektet har en avsiktsförklaring skrivits under 
av parterna (se bilaga). Avsiktsförklaringen omfattar perioden för hela projektet, men kommer att 
kompletteras med ett mer specificerat samarbetsavtal anpassat för respektive kommun i 
uppstartsfasen. 
Genom detta IOP kopplar vi på fler parter som under hela projekttiden kan samverka för att skapa än 
bättre förutsättningar att nå projektets syfte och mål och verka för ett hållbart och långsiktigt arbete 
som finns kvar även efter projektet slutar. Vi ser att alla parter är viktiga utifrån att vi har olika 
ingångar och roller som kan komplettera varandra och bidra till ett bättre helhetsarbete för att 
uppnå syfte och mål med projektet. Viktigt är att alla parter tar ansvar att från sitt håll vara aktiva i 
att under hela projekttiden involvera rätt personal, funktioner, kompetens och resurser som på olika 
sätt är viktiga i arbetet att lösa de utmaningar som identifierats genom Barn i Fokus.  

 
6.1  Rädda Barnens åtagande: 

(enligt avsiktsförklaring Barn i fokus) 
- Projektledning av Barn i fokus  
- Planering och genomförande av verksamheten enligt projektansökan  
- Leda samverkansforum, arbete med kartläggningar, nationella forum etc.  
- Tillsätta tjänsterna inom projektet  
- Följa upp projektets resultat och effekter, inklusive slutrapportering till AMIF och till 
deltagande kommuner  
- Löpande dialog och redovisning av resultat och kostnader med AMIF, enligt fastställda 
rutiner 

 
6.2  Uddevalla kommuns åtagande och intresse: 

Uddevalla kommuns åtagande är detsamma som i avsiktsförklaringen till Rädda Barnens 
AMIF-projekt Barn i fokus: 
· Utse en huvudsaklig kontaktperson inom kommunen som ansvarar för att involvera 
relevanta funktioner inom projektet och att kommunen fullföljer uppdrag enligt nedan. 
· Bjuda in Rädda Barnen i de sammanhang och funktioner som behövs för att skapa en tydlig, 
sammanhängande bild över tex insatser och behov inom kommunen, samt skapa goda 
förutsättningar för projektets implementering. 
· Bistå med relevant information för att kunna göra kartläggning av befintligt arbete, ta fram 
statistik och annan analys som gynnar projektets mål. Samt bidra i diskussioner kring 
utvärderingens upplägg. Denna kartläggning görs mest intensivt i projektets uppstartsfas (de 
första tre månaderna ungefär), men behöver regelbundet ses över under projektets gång. Då 
kan insatserna komma att justeras. 
· Delta i/bjuda in till strategiska och operativa arbetsgrupp/er kopplade till projektet. 
· Delta i nationella träffar med de övriga kommunerna (ca 2-4 gånger per år). 
· Verka för att främja ett förvaltningsövergripande samarbete i syfte att nå projektets mål. 
· Sprida erfarenheter från projektet och öppna möjligheter för samverkan med andra aktörer. 
· Möjliggöra tillgång till lokaler som finns inom kommunens verksamhet. 
Uddevalla kommun har idag befintliga strategiska och operativa arbetsgrupper som kan vara 
intressanta för projektet på olika sätt, det är i kommunens intresse att försöka kombinera 
dessa befintliga grupper i projektet. Det är också i kommunens intresse att komplettera 
redan befintliga insatser som pågår för målgruppen. Exempel på befintliga 
arbetsgrupper/styrgrupper är kommunens förvaltningsövergripande samverkansgrupp SIV 
(Samverkan Integration Verksamhet). Kommunen har även en tvärprofessionell styrgrupp för 
det socialt förebyggande i kommunen, som hanterar flera aktiviteter för projektets 
målgrupp, som består av chefer från Socialtjänsten, Kultur och fritid, samt Barn och 
utbildningsförvaltningen. Uddevalla kommun kommer utgå från dessa 
arbetsgrupper/styrgrupper i projektet Barn i fokus, samt i detta IOP. 
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Kommunen kommer även att försöka stötta och stimulera till nätverksmöten med fler 
organisationer i idéburna sektorn. Dels kommer kommunen inom ramen för denna 
överenskommelse att bistå med lokaler och ibland viss fika. Därutöver kommer styrgruppen 
få hantera en verksamhetspott på 30 000 kr/år, som kan finansiera föreläsningar, 
verksamhetsmöten osv, något som styrgruppen får beslutar om. 
Denna överenskommelse faller även inom ramen för den befintliga överenskommelse om 
samverkan och dialog som Uddevalla kommun har ihop med idéburna sektorn, förkortat ÖK-
Idé. Syftet är att tillsammans kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati 
och minskat utanförskap i Uddevalla. Uddevalla kommun har därför intresse av att öka 
nätverk tillsammans med den idéburna sektorn. 
 

6.3  IFK Uddevalla åtagande: 
- IFK Uddevalla kan se och fånga upp behov hos målgruppen barn och deras familjer genom 
sin verksamhet där de möter målgruppen och för många barn är Fridhemsvallen den plats de 
är på efter skolan och till sent på kvällen. IFK Uddevalla har en arena att mötas på både i 
befintlig verksamhet och i utveckling av nya verksamheter. 
En etablerad kontaktyta som idag finns för målgruppen och som genom att stärkas upp i 
samverkan med fler aktörer och resurser kan nå fler barn och flera av våra gemensamma 
mål. En tanke som vi har är en tillsättning av resurs som kan vara på plats på Kamratgården 
under eftermiddagar som ett stöd för ungdomar mellan skolan och fotbollsträningar och där i 
utveckla och integrationen in i samhället och ”Svenskt föreningsliv” 

 
6.4  Svenska Kyrkan Uddevalla pastorats åtagande: 

Svenska kyrkan vill gärna finnas med i samverkan. Genom befintliga verksamheter möter 
Svenska kyrkan barn och familjer från målgruppen i Barn i fokus och vill på olika sätt finnas 
med och bidra till att vi gemensamt kan verka för en bättre integration i vårt samhälle. 
Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människor i olika utsatta situationer och kan 
bidra med kunskap utifrån detta. 
 

6.5 KFUK-KFUM Lägergården Sparrevikens åtagande: 
KFUK-KFUM Lägergården Sparreviken vill gärna finnas med i samverkan och bidra till att 
skapa möten mellan barn och familjer med olika bakgrund. I samhället finns ett stort behov 
av fler möten över de gränser som skapas av olika bakgrunder, ekonomiska möjligheter etc. 
Vi vill som organisation öka vårt bidrag till att dessa möten sker och ge fler barn, unga och 
familjer av olika bakgrund möjlighet att mötas och lära av och lära känna varandra. 
Verksamheten på Sparreviken är en KFUM-verksamhet som bygger på mänskliga rättigheter 
med fokus på barns rättigheter och där friluftsliv används som metod för personlig utveckling 
och social träning. Sommarläger, lägerskolor, uthyrning, personalutbildningar och olika 
kurser utgör pågående verksamhet. 
 

6.6 Studieförbundet Vuxenskolan Västs åtagande: 
Målet är att folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. SV Väst har lång erfarenhet 
av att arbeta med föräldrar i målgruppen och studiecirkeln som metod syftar till att stärka 
individen och gruppen genom det gemensamma lärandet. Genom deltagande i kamratcirklar 
och även genom att få möjligheter att leda cirklar stärks de vuxnas egenmakt. Vi kan bidra 
med utbildningsmaterial och koncept kring föräldraskap, svenska, samhällskunskap, 
grundläggande datakunskaper, cirkelledarutbildning, konceptet ”Lita på Sverige”, 
föreningskunskap etc. 
SV Väst har god kompetens och lång erfarenhet inom funktionsrätt, främst Neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar, och ser gärna ett ökat samarbete, insatser och aktiviteter för 
föräldrar med NPF eller föräldrar till barn med NPF. 
I samarbete med vår ungdomsorganisation Vi Unga stöttar vi ungas organisering och 
föreningsengagemang. SV Väst har ett stort föreningsnätverk och kan möjliggöra 
föreningsmatchning. 
SV Väst kan även bidra till att målgruppen i större utsträckning deltar i kulturlivet då vi i egen 
regi eller tillsammans med andra föreningar genomför ett stort antal kulturarrangemang. 
SV Väst har lokaler i centrala Uddevalla, på Dalaberg och Tureborg. 
 

6.7 Uddevalla Sim åtagande 
Vi vill locka fler barn och ungdomar till simidrotten. Simning är så mycket mer än att lära sig 
simma, man skaffar vänner och kontakter som man kanske inte nått om man inte haft en 
fritidsaktivitet. Vi erbjuder grupper från 1års ålder (babysim) tom vuxencrawl.  
Vi vill nå ut till en större målgrupp barn och ungdomar i Uddevalla kommun och vill att alla 
ska ha möjlighet att komma i kontakt med vår simundervisning oavsett bakgrund, var man 
bor eller ekonomiska förutsättningar.  
Vi har flertalet ledare som lär ut simning till barn och ungdomar i vår verksamhet och vi 
erbjuder möjlighet att arbeta som ledare från 16års ålder. Att kunna erbjuda 
simundervisning på mer än svenska/ engelska vore fantastiskt.  
Exempel på riktad insats: 
Nu under höstlovet kommer vi bedriva en grupp med 12 platser som riktar sig till nyanlända barn från 
Ukraina/ Ryssland. Undervisningen för den gruppen kommer bestå av två ledare en som pratar svenska/ 
engelska och en som pratar engelska/ ryska/ ukrainska. 
 

7. Organisation för partnerskap  
 
Organisationen och strukturen för partnerskapet följer den struktur och plan som finns i Barn i Fokus. 
Med tillägg att eventuella parter i IOP tillkommer vid specifika samverkansmöten för IOPt 
2ggr/termin. 

 
7.1 Styrgrupp 

Styrgruppen för IOP träffas minst två gånger per år. Alla parter är representerade med 
företrädare som har mandat att fatta beslut av strategisk karaktär i styrgruppen. 
Kommunen eller Rädda Barnens projektledare sammankallande och sköter dokumentation. 
Rädda Barnen ansvarar för att leda mötena i samverkan med övriga parter.  Nya parter kan 
tas in under årens gång.  
 

7.2 Arbetsgrupper 
Strategiska och operativa arbetsgrupper skapas utifrån behov och insatser som kommer fram 
av den gemensamma kartläggningen utifrån Barn i fokus och efterhand under projekttiden.  
I de operativa arbetsgrupperna ingår relevanta funktioner från kommunens förvaltningar. De 
sammanträder för att samordna, utvärdera och eventuellt justera insatser. En Rädda Barnen-
anställd är sammankallande för den operativa arbetsgruppen och leder mötena. Den 
strategiska arbetsgruppen kan vara en befintlig arbetsgrupp som redan finns inom 
kommunen men kan också vara en ny grupp som skapas under projekttiden.  
I dessa arbetsgrupper kommer förutom relevanta funktioner från IOP-parterna även andra 
aktörer som inte ingår i IOP kunna finnas med.  
 
7.3 Näringslivsgrupp:  
För långsiktighet skapas samverkan med näringslivet. Bostadsbolag, fler företag kring 
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sysselsättning, mentorskap, feriearbete etc. som målgrupp definierar. Samverkan kring social 
hållbarhet och inkludering.  
 
 

8. Uppföljning 
 
Strategiska och operativa arbetsgrupper kommer löpande att analysera nuläget och utvärdera 
insatser utifrån gemensamma mätmetoder, för att säkerställa att arbetet ger önskad effekt för 
målgruppen och följer identifierade problemområden utifrån Barn i fokus. Vissa av aktiviteterna 
inom partnerskapet kommer kunna mätas genom Barn i Fokus men inte alla.  
 
Rädda Barnen ansvarar för rapportering, uppföljning och utvärdering till AMIF.   
 
Styrgruppen för IOP ansvarar för uppföljning till kommunen. Skriftlig årsrapportering ska via 
Uddevalla kommuns styrgruppsrepresentant rapporteras till ansvarig nämnd (sker parallellt med 
AMIF-rapportering). 

 
9. Ekonomi/resurser 
 

AMIF Barn i fokus har en budget och projektplan som kommer vara motorn för att uppnå målen. 
Resurser kan tillkomma efterhand då aktiviteter och insatser kommer tas fram utifrån målgruppens 
behov och efter gemensam kartläggning av befintliga insatser och vad vi gemensamt ser bör stärkas 
upp och utvecklas.  
 
Civilsamhällets mervärde ligger till stor del i det idéburna engagemanget, volontära/frivilliga krafter 
som engagerar sig för barns livssituation 
 
Parterna i IOP bidrar med följande resurser under projekttiden: 
   
Gemensamt kan berörda aktörer gå in i ansökningar under målsättningen. 

9.1  Rädda Barnen 
Projektledare, processledare, aktivitetsledare med aktivitetspengar i Amif som kommer att 
användas inom Amif i kombination med detta IOP.  
Volontärer genom lokalföreningen i Uddevalla/Ljungskile.  
 
I projektplanen står mer detaljerade planer för hur Barn i Fokus skall arbete.  

 
9.2 Uddevalla kommun: 

Uddevalla kommun går in med en mindre verksamhetspott på 30 000 kr. Dessa medel ska 
användas för att stimulera till en ökad samverkan och dialog med idéburen sektor. 
Styrgruppen beslutar vad denna pott ska användas till. 
Utöver verksamhetspotten på 30 000 kr tillkommer vid behov de personalresurser som 
kommunen kommer bistå med i de befintliga arbetsgrupperna. 
 

9.3 Övriga parter kommer utefter hur arbetet utvecklar sig forma egna och samverkande 
aktiviteter efter målgrupps behov och i förhållande till de nuvarande verksamheterna som 
bedrivs.   
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Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
 
Projekttid för partnerskapet avser projekttiden för Barn i fokus 2023-01-01 -2025-12-31. 
Överenskommelsen kan vid behov förlängas efter projekttiden.  
 

10. Avvikelser, ändringar och tillägg 

 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om 
väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har parterna ansvar att kalla till 
styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska 
alltså inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats 
via samtal. Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse 
ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och undertecknade av samtliga parter. 

 

11. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar 
för att dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är 
påkallat. Alla parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget 
sker ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte 
för godkännande av eventuella ändringar. Samtliga parter ska medverka i ett samtal 
om överenskommelsen kan fortsätta. Part har rätt att lämna denna 
överenskommelse om de andra parterna inte fullföljer sina åtaganden samt att inte 
rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 
huvudmännen reglera verksamheten så att samtliga parter går skadeslösa ur 
överenskommelsen. 

 
12.  Bilagor 

- AMIF Ansökan Barn i Fokus 
- Avsiktsförklaring Barn i Fokus 

- ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla 
och Uddevalla kommun 
- Uddevalla kommuns strategiska dokument - Plan Integration 2030 

- ÖK Idé - Prioriterade samhällsutmaningar 

 
13. Insatsprojekt 

Under arbetets gång kan det komma olika insatser som också skall kopplas till IOP:t och 
dessa utformas efter behov. Dessa skall beskrivas utifrån mall eller gemensam ansökan 
såsom beskriven under ekonomi/insatser.  

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

14.  Underskrifter 
 
Datum ______________________ 
 
För Rädda Barnen   För Uddevalla Kommun 
 
 
__________________________________  _____________________________ 
 
 
För IFK Uddevalla   För Svenska Kyrkan Uddevalla pastorat 
 
 
__________________________________  _____________________________ 
 
 

 
För KFUM-KFUK Sparreviken   För Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
 
 
__________________________________  _____________________________ 
 
 
För Uddevalla Sim 
 
 
__________________________________ 

 



 
 

Kommunledningskontoret 1(2) 

2022-11-09 Dnr: KS 2022/00320 

 

Handläggare 

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

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Beskrivning av ändring i överenskommelsens avsnitt 5, 

Målgrupp 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärende Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), AMIF Barn i fokus mellan Uddevalla kommun, 

Rädda barnen, Svenska Kyrkan, m.fl.  2022-11-01 § 37 och beslutade då att uppdra åt 
förvaltningen att konkretisera målgruppen och förankra revideringen med parterna i tid 
till kommande sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
En reviderad lydelse är nu införd i överenskommelsen enligt nedan: 
 
Ny lydelse 
 
Den primära målgruppen i Rädda barnens projekt ”Barn i fokus”, är barn och deras 
föräldrar från länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige, som är 
tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett 
land utanför EUs medlemsstater. Det är den målgrupp som Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden (AMIF) riktar sina projektmedel till och som finansierar 
projektet.  
 
Målgruppen för just denna överenskommelse är barn och deras föräldrar från länder 
utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige, som är lagligen bosatta i Sverige och 
som befinner sig i Uddevalla.  
 
Detta gäller även asylsökande barn och föräldrar som också kommer inkluderas för 
att få ta del av tidiga insatser för integration.  
 
Dessa barn befinner sig på platser och i verksamheter där alla barn vistas och lever, 
såsom skola, föreningsliv, fritidsaktiviteter och hemma med sin familj. Vilket medför 
att insatserna och förflyttningarna som projektet bidrar till kommer komma alla barn 
tillgodo.  
 
Projektet kommer att involvera och rikta sig till aktörer i det lokala samhället (så som 
kommunen, socialtjänsten, skolan, det lokala föreningslivet och andra relevanta aktörer 
t.ex. företag och bostadsbolag) samt relevanta regionala och nationella aktörer.  
 
Partnerskapet kommer inkludera målgruppen i befintliga och nystartade aktiviteter.  
 



 
 

Tjänsteanteckning 

 

2(2) 

2022-11-09 Dnr KS 2022/00320 

 

 

I samverkan kommer parterna tillsammans med målgruppen identifiera områden, 
geografiska eller tematiska där initiativ kommer inledas eller befintlig 
verksamhet/aktivitet utvecklas.  
 
Tidigare lydelse 
 
Den primära målgruppen som berörs direkt, och indirekt av projektet är barn och 
deras föräldrar, från länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige - som är 
tredjelandsmedborgare. Asylsökande kommer inkluderas för att få ta del av tidiga 
insatser för integration. 
 
Dessa barn befinner sig på platser och i verksamheter där alla barn vistas och lever, 
såsom skola, föreningsliv, fritidsaktiviteter och hemma med sin familj. Vilket medför 
att insatserna och förflyttningarna som projektet bidrar till kommer komma alla barn 
tillgodo.  
 
Projektet kommer att involvera och rikta sig till aktörer i det lokala samhället (så som 
kommunen, socialtjänsten, skolan, det lokala föreningslivet och andra relevanta aktörer 
t.ex. företag och bostadsbolag) samt relevanta regionala och nationella aktörer.  
 
Partnerskapet kommer inkludera målgruppen i befintliga och nystartade aktiviteter.  
 
I samverkan kommer parterna tillsammans med målgruppen identifiera områden, 
geografiska eller tematiska där initiativ kommer inledas eller befintlig 
verksamhet/aktivitet utvecklas.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-09 Dnr KS 2021/00486 

  

 

Handläggare 

Budgetcontroller Micaela Fondin  
Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras för kapitalkostnader, 
driftskostnader, samt ökad hyreskostnad.  
 
Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av kommuncentrala 
budgetposter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2022 med 5 913 tkr,  
 
att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 
 
att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserv. 

Ärendebeskrivning 

Utökad ersättning för kapitalkostnader och driftskostnader  
I gällande flerårsplan finns en central reserv för kapitalkostnader som inte ryms inom 
nämndernas tilldelade kommunbidrag. Dessa medel fördelas till nämnderna när 
investeringen är färdigställd. Fyra nämnder har nu inkommit med begäran om medel där 
de föreslås en kompensation om totalt 5 913 tkr. Flera av investeringarna får bara 
kompensation för del av året för 2022 då aktivering skett senare under året. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om 540 tkr som avser 
Blekets förskola och modul på Sandersdalsskolan. 
 
Socialnämnden har inkommit med en begäran av 3 900 tkr avseende ny gruppbostad på 
Störtloppsgatan, där en del avser kapitalkostnader och en del övriga ökade 
driftskostnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens begäran om 831 tkr avser Skarsjövallen (gator), planerat 
underhåll av gator och vägar, reinvestering avseende Skolgatan, skredsäkring 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-09 Dnr KS 2021/00486 

  

 

 

 

Badö/Bäve, fastighetsförvärv, samt mindre investeringar för genomförande av 
handlingsplaner. 
 
Kultur- och fritidsnämndens begäran uppgår till 642 tkr och avser konstgräs 
Sommarhemmet, upprustning av gräsplan Bodele, samt konstnärlig gestaltning.  
 

Total justering per nämnd framgår av nedanstående tabell 
 

 
 
 
 
Malin Krantz  Micaela Fondin 
Kommundirektör Budgetcontroller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
barnutbildning@uddevalla.se 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 
kulturfritid@uddevalla.se 
socialtjansten@uddevalla.se 
ekonomirapportering@uddevalla.se 

Kommunbidragsjusteringar 2022, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Kapitalkostnader, 

driftskostnader, 

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 12 206 12 206

Kommunstyrelsen 419 222 419 222

Barn och utbildningsnämnden 1 628 784 540 1 629 324

Socialnämnden 1 483 187 3 900 1 487 087

Samhällsbyggnadsnämnden 130 233 831 131 064

Kultur och fritidsnämnden 151 290 642 151 932

Valnämnden 3 182 3 182

Summa nämnder/styrelse 3 828 104 5 913 3 834 017

Kapitalkostnadsreserv 19 019 -5 913 13 106

Upphandlingseffekter -3 500 -3 500

Pris- och lönereserv -50 -50

Riktade statsbidrag -7 376 -7 376

Generella statsbidrag och 

utjämning -1 049 300 -1 049 300

Årets resultat 40 710 0 40 710



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-10 Dnr KS 2022/00459 

  

 

Handläggare 

Budgetcontroller Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2023 behöver justeras för kapitalkostnader, 
driftskostnader, samt ökad hyreskostnad.  
Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av kommuncentrala 
budgetposter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-10. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2023 med 18 348 tkr, 
att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 
att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserv. 
 

Ärendebeskrivning 

Utökad ersättning för kapitalkostnader och driftskostnader  
I flerårsplanen finns en central reserv för kapitalkostnader som inte ryms i nämndernas 
tilldelade kommunbidrag. Dessa medel fördelas till nämnderna när investeringen är 
färdigställd. Fyra nämnder har nu inkommit med begäran om medel där de föreslås en 
kompensation om totalt 18 348 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om 8 267 tkr som avser 
Blekets förskola, modul på Sandersdalsskolan och Ramnerödsskolan. 
 
Socialnämnden har inkommit med en begäran av 7 700 tkr avseende gruppbostad på 
Störtloppsgatan, där en del avser kapitalkostnader och en del övriga ökade 
driftskostnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens begäran om 1 632 tkr avser Skarsjövallen (gator), planerat 
underhåll av gator och vägar, reinvestering avseende Skolgatan, skredsäkring 
Badö/Bäve, översvämningsskydd, fastighetsförvärv, samt mindre investeringar för 
genomförande av handlingsplaner. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Kultur- och fritidsnämndens begäran uppgår till 749 tkr och avser konstgräs 
Sommarhemmet, upprustning av gräsplan Bodele, samt konstnärlig gestaltning.  
 

Total justering per nämnd framgår av nedanstående tabell  
 
Kommunbidragsjusteringar 2023, belopp i tkr     

      

Nämnd 

Ingående 

 kommunbidrag 
inkl. inflationskompensation 

 KF november 

Kapitalkostnader, 

driftskostnader 

Utgående 

kommunbidrag 

Kommunfullmäktige 13 300 0 13 300 

Kommunstyrelsen 432 277 0 432 277 

Barn och 

utbildningsnämnden 1 686 914 8 267 1 695 181 

Socialnämnden 1 568 580 7 700 1 576 280 

Samhällsbyggnadsnämnden 135 281 1 632 136 913 

Kultur och fritidsnämnden 157 186 749 157 935 

Valnämnden 100 0 100 

Summa nämnder/styrelse 3 993 638 18 348 4 011 986 

      

Kapitalkostnadsreserv 47 200 -18 348 28 852 

      

Årets resultat 100 0 100 

 
 
 
 
 
Malin Krantz  Micaela Fondin 
Kommundirektör Budgetcontroller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
barnutbildning@uddevalla.se 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 
kulturfritid@uddevalla.se 
socialtjansten@uddevalla.se 
ekonomirapportering@uddevalla.se 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-09 Dnr KS 2022/00563 

  

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Kommunledningskontorets förslag om sponsring till BMK 

Uddevalla för Uddevalla Grand Prix of Sweden 2023, 

ärendenummer 30020 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla har inkommit med en ansökan om sponsring med 800 000 kr för VM-
deltävling i motocross den 12-13 augusti 2023. Definitivt klartecken att köra tävlingen 
sker efter ett organisationsmöte i december med rättighetsinnehavarna INFRONT. 
BMK har framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på Glimmingen under många år. 
År 2023 blir den 25:e gången som tävlingen arrangeras i Uddevalla. VM-deltävlingen  
är en av ca 20 deltävlingar världen över. Antal deltagare i Uddevalla beräknas till ca 
200-250 st. I augusti 2022 besöktes tävlingen av runt 21 500 personer och sysselsatte i 
runda tal 10 olika föreningar som fick ersättning för sitt arbete. Besökarna var allt från 
små barn till våra äldsta invånare. Tävlingarna kan ses av ca 900 miljoner människor i 
direktsänd TV över hela världen, förutom eftersändningar och sociala medier. BMK 
Uddevalla är enligt ansökan en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad 
det gäller bland annat miljöarbetet i sporten. För arrangemanget i augusti 2022 
sponsrade Uddevalla kommun BMK Uddevalla med 400 000 kronor, samt ytterligare 
200 000 kronor till förbättring av tävlingsanläggningen. På grund av bland annat 
rådande inflation föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att sponsra BMK 
Uddevalla med 500 000 kr inberäknat underhåll och utvecklingsarbeten med 
anläggningen för VM-deltävlingarna år 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 2022-11-09 
Bild på publikhav från BMK Uddevalla 2022-10-27 
Budget från BMK Uddevalla, 2022-10-27 
Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla 2022-10-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sponsra BMK Uddevalla med 500 000 kr, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring.    
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-09 Dnr KS 2022/00563 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Malin Krantz  Helena Henriksson 
Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 
 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
BMK Uddevalla 
Avd. juridik och adm, ekonomi 
KommunikationsavdelningenHandläggare 



Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON
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Ärendenummer
#30020

Datum
2022-10-26 15:11

Ärendenummer: #30020 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2022-10-26 15:11

 Mobilnummer Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Organisationschef

 Namn på kontaktperson Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
416

 Postnummer och ort
45192 Uddevalla

 Adress
Glimmingen 420

 Bankgironummer
379-6448

 Organisationsnummer
858500-6375

 Namn på sökande ideell förening/organisation
BMK Uddevalla

 Datum till
2023-08-13

 Datum från
2023-08-12

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Uddevalla Grand Prix of Sweden

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro
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Inskickat av: MIKAEL ANDERSSONÄrendenummer
#30020

Datum
2022-10-26 15:11

Ärendenummer: #30020 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2022-10-26 15:11

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
800 000

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
8 000 000

 Typ av idrott
Motocross

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke
Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
Klubben bedriver motorsport verksamhet och är även delaktig i fler stora evenemang som genomförs i kommunen

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
Som alla idrotter som är anslutna till RF så följs de regler vad det gäller antidoping och finns med i de utbildningar som genomförs.

Då motorsporten är väldigt mansdominerad så är fördelningen inte riktigt som vi vill att det skall se ut men det är en sport som

engagerar hela familjen.

Sporten kräver också att man har sin egna utrustning vilken innebär en högre kostnad.

Vi har prova på verksamhet som är populär hos ungdomar.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Både vad det gäller sporten och vår anläggning jobbar vi hela tiden med hållbarhetsfrågorna.

BMK är en av de motorföreningar som ligger i täten vad det gäller bl.a. miljöarbetet i sporten.

3. Ansökan
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Det är en VM deltävling i motocross där vi är en av c:a 20 deltävlingar världen över.

2022 var den 24:e deltävlingen i BMKs historia och tävlingen besöktes i år av 21 500 personer under två dagar.

Målgruppen är allt ifrån små barn till våra äldsta invånare.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ansökan avser ekonomiska medel, arbetsinsatser och även material.

Bifoga fil över budget
    (58 KB)Budget förslag 2023 Uddevalla GP.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Ärendenummer: #30020 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2022-10-26 15:11

 Förväntad publikstorlek
20-22 000 på två dagar

 Förväntat antal deltagare
200-250 st, 2 st VM klasser och 2 st EM klasser

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Uddevalla Energi, Destination Uddevalla, Ramirent och MC Branschen. Övriga sponsorer jobbar vi emot efter att vi givit ett 

definitivt klartecken på att köra tävlingen, vilket sker efter ett organisationsmöte i december med rättighetsinnehavarna INFRONT. 

Idag finns vi med på en prel. kalender med datumen 12-13 augusti 2023. Vi sysselsätter också i runda tal 10 andra föreningar som 

får ersättning för sitt arbete under VM helgen.

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Kommunen kommer att marknadsföras och synas över hela världen för de som går in och tittar på webb-TV, direktsänd TV samt

eftersändningar. Idag har ungefär 900 miljoner personer möjlighet att se VM deltävlingen ifrån Uddevalla i direktsändning på TV.

Sedan tillkommer webbsändningar, youtube och eftersändningar.

Promotorn Infront jobbar med många av de större idrottsevenemangen runt om i Världen vilket gör att mycket fokus ligger på TV 

sändningar som hela tiden utökas.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Se ovan

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Tävlingen är tillgänglig för alla medborgare i samhället.

Övrigt
Som det är idag driver vi vår anläggning på de pengar som blir över på våra arrangemang.

Överskottet räcker oftast till drift samt utveckling av anläggningen. Vi har idag ett kommunalt bidrag för vår anläggning som ligger 

på c:a 42 000 sek/år. Utöver det så kan vi inte dra nytta av t.ex. rabatter som många andra kan dra nytta av vid hyra av lokaler och 

anläggningar.

Vår motocrossbana i Uddevalla räknas också som Sveriges Nationalarena för motocross, vilket vi är väldigt stolta över.

Bifoga fil
    (2,12 MB)IMG_1705 uddevallakommun publikberget.JPG

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Budget U-a GP 2023
1 Uddevalla Grand Prix

Youthstream Contract    
Insurance Cover the persons, material, goods and the competitors
Föreningar Parking
VM-Fest GP Party BMK
Värdar Hosts Camping
Lön personal  Staff salaries 

 TOT: 3 700 000 kr         

2 COST BEFORE THE RACE:
BANARBETE och OMBYGGNAD MÅLHOPP Maintenance on the track
MATERIAL BAN & DEPÅ Track/paddock material
HYRA MASKINER Rental machinery
DATA & INTERNET Data & Internet

MATERIAL BANA ÖVRIGT Miscellaneous

PUBLIKVÄGAR Public roads
CAMPING Camping
GRÖNOMRÅDE Green areas
BEVATTNINGSANLÄGGNINGEN Sprinkler system
FÖRSÄLJNINGSKIOSKER Sales-stands
FUNKTINÄRSKLÄDER All Marshals , Officals clothing
RENOVERING SPEAKERTORN, TIDTAGN.KUR Speaker tower, time keeping house
STAKET Public fence
MÅLNING FASTIGHETER Painting houses
KONTORSMATERIAL Office material
MARKNADSFÖRING I PRESS Publishing, marketing press
TRYCKSAKER OCH PROMOTION MATERIAL Promotion material
PROGRAM ARBETE Program
ARMBAND Bracelets
STORTAVLA  Mediatech Big Screen
VÄGVISNING, SKYLTAR+UPPSÄTTNING Road signs
LÄKARE Doctors
AMBULANS Ambulances
VAKTER Stefan Sund
MÄSSKOSTNADER Exhibition
SPEAKERS Speakers 
LJUDANLÄGGNING Sound system 
PRESSCENTER Press centre
PRIS POKALER Tropehies
Cross Club + VM BANKETT VIP room + World Championship banquet

TOT: 1 350 000 kr         

4 COST BEFORE THE RACE:
ARBETSMASKINER TÄVLINGEN   Heavy machines for the track works
BRÄNSLE Fuel  
PORTO Post, stamps
CONTAINERTÖMMNING,SALTNING,KRANLYFT Container for rubbish
BUSSAR IFRÅN KAMPENHOF Bus Tranfer
Investering anläggning
TRANSPORTER Transports
BRANDSERVICE fire-extinguishers
ELFÖRSÖRJNING El
TOALETTER Toilets
TÄLT HYRA Rent a Tent
HOTELL Hotel
VAROR TILL FÖRSÄLJNINGEN Food and drinks for sale to public
FUNKTIONÄRS MAT Food officials
ÖVRIGT Other expenses

TOT: 2 350 000 kr         

TOTAL COST: 7 400 000 kr         

5 INCOME:
BILJETTER INTRÄDE Ticket
DEPÅ BILJETTER Paddock
PARKERING Parking fee
CAMPING Camping fee
REKLAMFÖRSÄLJNING Sponsring/Exhibitors
FÖRSÄLJNING KIOSKER Vending
FÖRSÄLJNING PROGRAM Program
TV REKLAM TV Advertising
Bidrag  INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNING Investment 
U-A KOMMUN   Help from Uddevalla township

TOT: 8 000 000 kr         



Budget U-a GP 2023
INCOME 8 000 000 kr         

COST 7 400 000 kr         

TOTAL SURPLUS 600 000 kr            





 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-09 Dnr: KS 2022/00563 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

www.uddevalla.se Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 

avseende VM-deltävling i motocross-Uddevalla Grand Prix of 

Sweden 2023 
BMK Uddevalla och Uddevalla kommun har ingått ett sponsringsavtal enligt Uddevalla 
kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar BMK Uddevalla med  
500 000 kronor för arrangemanget av VM-deltävling i motocross i augusti 2023 enligt 
följande kriterier och att arrangemanget genomförs i enlighet med ansökan; 
 

 Uddevalla kommuns logga exponeras som en av BMK:s sponsorer i trycksaker, 
på hemsidor och i all övrig marknadsföring av arrangemanget såväl inför som 
efter tävlingsperioden. 

 Uddevalla kommun är synligt i anslutning till evenemanget och på arenan med 
skyltar, banderoller och annat material enligt kommunens önskemål.  

 Uddevalla kommun bjuds in till sponsringsmiddagar och andra 
sponsringsevenemang.  

 BMK Uddevalla ska vara goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i 
Bohuslän och bidra till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten, 
evenemang och en plats att besöka i programblad och annan marknadsföring.  

 Representanter för Uddevalla kommun erhåller biljetter till tävlingarna och ges 
möjlighet att delta som prisutdelare eller dylikt.  

 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och dess medlemmar i 
olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa.  

 BMK Uddevalla ska lämna en skriftlig redogörelse innan 2023-års utgång som 
en uppföljning av resultatet av tävlingarna och hur ovanstående åtagande har 
uppfyllts.  

 Marknadsföringsinsatserna sker i samarbete mellan BMK Uddevalla och 
Uddevalla kommuns kommunikationsavdelning. 
 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att BMK  
Uddevalla inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring, och BMK Uddevalla  
kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde.  
 
Utbetalning sker till bankgiro nr 379-6448 för organisationsnummer 858500-6375 
förutsatt att undertecknat avtal för 2023, samt skriftlig redogörelse för 2022 inkommit 
till kommunen, och att BMK Uddevalla fått klartecken att arrangemanget kommer att 
genomföras i Uddevalla. 



 
 

Avtal 
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2022-11-09 Dnr KS 2022/00563 

 

 

Uddevalla december 2022 
 
 
 
 
Ingemar Samuelsson    
Kommunstyrelsens ordförande  Organisationschef 
Uddevalla kommun   BMK Uddevalla 
 
 
 
Malin Krantz 
Kommundirektör 
Uddevalla kommun 
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i 2 exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-08 Dnr KS 2022/00418 

  

 

Handläggare 

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

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott, 

hälsopolitiska rådet och gruppledarträffar 2023 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens utskott, hälsopolitiska rådet samt gruppledarna för år 2023. 
Sammanställningen är upprättad för att underlätta mötesplaneringen men ytterst äger 
respektive ordförande att sammankalla sitt utskott/råd när denne finner det angeläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska sammanträda följande dagar: 
7 februari, 6 mars, 5 april, 9 maj, 7 juni, 6 september, 2 oktober, 6 november  
6 december kl. 09:00-12:00 förutom i februari och oktober då sammanträdena äger rum 
kl. 09:00-16:00, 
 
att personalutskottet ska sammanträda följande dagar 31 januari, 28 februari, 4 april,  
2 maj, 8 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december kl. 10:00-12:00, 
 
att jävsutskottet ska sammanträda följande dagar 31 januari, 28 februari, 4 april,  
2 maj, 8 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december kl. 08:30-09:30, 
 
att hälsopolitiska rådet ska sammanträda följande dagar 30 januari, 1 juni,  
25 september, 22 november. 
 
att gruppledarna ska sammanträda den 3 februari, 7 mars, 11 april, 5 maj, 9 juni, 12 
september 10 oktober, 7 november, 15 december. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-22 Dnr KS 2022/00608 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Ansökan från Bokenäs-Dragsmarks bygdegårdsförening om 

medfinansiering av om- och tillbyggnad av Bokenäs 

bygdegård, Boverket investeringsbidrag allmänna 

samlingslokaler 

Sammanfattning 

Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om kommunal 

medfinansiering i samband med en framställan till Boverket om bidrag för allmänna 

samlingslokaler avseende Bokenäs bygdegård.  

 

Investeringen som föreningen ansöker om syftar till bl.a. ökad tillgänglighet med  

p-platser för handikappfordon, handikapptoalett (båda saknas idag), tillbyggnad av kök, 

kafeteria och ett utrymmer för stolar och bord. Sammanlagd tillbyggnadsyta är c:a 50 

kvadratmeter. Föreningen motiverar ansökan med ett ökat behov av lokalerna i 

allmänhet och särskilt ökat intresse för nya verksamheter för äldre och barnfamiljer. 

 

Föreningen avser att totalt söka för investeringssumman 2,6 mkr. Boverket kräver 

kommunal medfinansiering om 30 procent. Boverket står för 50 procent och föreningen 

själva för 20 procent. Den kommunala medfinansieringen kan maximalt uppgå till  

780 tkr. Ansökan ska lämnas in senast 2022-12-01 och beslut fattas av Boverket senast 

2023-05-31. 

 

Kommunstyrelsen har avgjort denna typ ansökningar vid några tillfällen tidigare. Enligt 

kommunledningskontorets efterforskningar har Bokenäs-Dragsmarks 

bygdegårdsförening beviljats 75 tkr för energiåtgärder år 2014 och 420 tkr för om- och 

tillbyggnader år 1995. Folkets Hus i Uddevalla fick 54 tkr år 2015 för hissrenovering 

och 400 tkr för ventilationsåtgärder år 2018. Lane-Ryrs bygdegårdsförening har ansökt 

två gånger och fått bifall till medfinansiering av kommunstyrelsen om 750 tkr men i 

dessa fall har Boverket avslagit ansökan. 

 

Kommunstyrelsens prognosticerade resultat visar på ett överskott om cirka 25 mkr för 

2022. Kommunledningskontoret avråder dock från att bokföra ett eventuellt bidrag på år 

2022 med anledning av att det inte går att bedöma huruvida ansökan kommer att 

beviljas eller ej och att det då inte finns någon redovisningsmässig grund för att betrakta 

medfinansieringen som en skuld. I budget för 2023 finns ej avsatt medel till denna typ 

av bidrag. Det ekonomiska läget i kommunen inför 2023 och framåt är ansträngt, 

osäkerhet i omvärlden samt kraftigt ökad inflation och ökade räntekostnader har bidragit 

till den ekonomiska situationen. Kommunledningskontoret bedömer därför att det ej 

finns ekonomiskt utrymme att bifalla föreningens ansökan.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-22 Dnr KS 2022/00608 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-22. 

Ansökan från Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening 2022-11-20. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå ansökan.  

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening 

Ekonomiavdelningen 



 

 

    2022-11-20 

 

Ansökan till Uddevalla kommun om medfinansiering till ansökan Boverket för investering i 

Bokenäs Bygdegård. 

Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening söker investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos 

Boverket. Reglerna för detta stöd är att Boverket ger 50% i stöd under förutsättning att kommunen 

medfinansierar med 30%. Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening kommer att finansiera 

resterande 20% själva. 

Ansökan ska vara hos Boverket senast 1 december, E-tjänst. Beslut senast 31 maj 2023. För att få till 

en fullständig ansökan behövs ett beslut från kommunen om medfinansiering. 

Investeringen som Bokenäs bygdegård ansöker om är bl a ökad tillgänglighet med P-platser för 

handikappfordon, handikapptoalett (båda saknas idag), tillbyggnad av kök, kafeteria och ett 

utrymmer för stolar och bord. Sammanlagd tillbyggnadsyta ca 50 kvadratmeter. Ritning bifogas. 

Föreningen ser att ökat behov av lokalerna i allmänhet och särskilt ökat intresse för nya 

verksamheter för äldre. 

Barnfamiljer ser också en ökad tillgänglighet om kafédelen blir större. 

Investeringssumman som kommer att sökas är 2,6 miljoner kronor vilket kräver en kommunal 

medfinansiering på 780 000 kronor. 

 

Bokenäs-Dragsmarks bygdegårdsförening hemställer hos Uddevalla kommun och kommunstyrelsen: 

Att besluta om kommunal medfinansiering på 780 000 kronor under förutsättning att ansökan till 

Boverket beviljas. 

 

Vänliga hälsningar 

 

  

Ordförande och firmatecknare 

Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening 

 

Bokenäs 20 nov 2022 

 

 

 



 

 

 

 



Tillbyggnad för 
matplatser

Ombyggnad med 
�llgänglig WC

Om- och �llbyggad kök 

Anpassning entré Tillbyggnad 
med förråd
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Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I kommunledningskontorets förteckningar daterade 2022-11-21 redovisas de 
delegationsbeslut som har fattats å kommunstyrelsens vägnar under perioden  
2022-10-19—2022-11-21. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-11-21 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 



Förteckning över delegationsbeslut byggärenden
2022-11-21
Datumperiod: 2022-10-19 - 2022-11-21
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

RYDINGSBERG 1 2022-10-20
KS.2021.1333
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola
Delegationsbeslut Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare, KS § 90: AVVIS
Bygglovshandläggare

PILEN 7 2022-10-25
KS.2022.131
Klagomål på inomhusmiljö - buller, avgaser, skakningar i huset, Boxhultsvägen
Beslut rättidsprövning Miljöinspektör, KS § 91: ÖKL
Miljöinspektör

ELSEBERG 1:48 2022-10-26
KS.2022.125
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning; belysningstorn, resultattavla
Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 92: SB
Byggnadsingenjör

SAMNERÖD 2:2 2022-10-28
KS.2022.170
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad
Delegationsbeslut KS bygglov med startbesked  Bygglovshandläggare, KS § 93: BSB
Bygglovshandläggare

Antal ärenden 4
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Delegationslistor miljöärenden, 2022-11-22
Datumperiod: 2022-10-19 - 2022-11-21
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

PILEN 7 2022-10-25
KS.2022.131
Klagomål på inomhusmiljö - buller, avgaser, skakningar i huset, Boxhultsvägen
Beslut rättidsprövning Miljöinspektör, KS § 91: ÖKL
Miljöinspektör

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-11-04
KS.2022.154
Anmälan om cistern, Räddningstjänsten ny station
Beslut föreläggande Miljöinspektör, KS § 94: DB
Miljöinspektör

Antal ärenden 2
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Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2022-11-21 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2022-11-21 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2022/00002 

322621 
 

2022-11-15 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
E25, ekonomichef, utdelning av medel ur stiftelsen 
Hemmet för gamla och sjuka. 

KS 
2022/00509 

322552 
 

2022-11-14 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U2.4, chef upphandlingsenheten, gällande 
upphandling av blommor. 

KS 
2022/00489 

322403 
 

2022-11-07 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U1.4, chef upphandlingsenheten gällande 
upphandling av reservdelar och fordonstillbehör 

KS 
2022/00537 

322325 
 

2022-11-03 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
dataskyddshandläggare, tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal med Mobility Guard AB 
avseende inloggningstjänst 

KS 
2022/00441 

322222 
 

2022-10-31 2022/00441 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegation nr. U1.4, upphandling av tjänst för 
elektroniska underskrifter. 

KS 
2022/00520 

322220 
 

2022-10-31 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Ljungskile SK damfotbollslag 
representationslag år 2023 - förskottsutbetalning  
(65 000 kr). 

KS 
2022/00521 

322215 
 

2022-10-31 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Ljungskile SK Herrlaget representationslag 
år 2023 – förskottsutbetalning (65 000 kr). 

KS 
2022/00132 

322212 
 

2022-10-31 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Uddevalla Futsal -representationslag år 
2022 för säsongen 2021/2022 (75 000 kr). 

KS 
2022/00580 

322551 
 

2022-10-24 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
dataskyddshandläggare, tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal med Knowit Connectivity 
AB gällande tjänst för elektroniska underskrifter. 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-21 Dnr KS 2022/00003 

  

 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-11-21 till handlingarna. 
 
Dok.id 322012 
Regler för förmedling av tomter i Uddevalla kommun, beslutade av 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21. 
 
2022/20 
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med socialnämnden 
och den egna verksamheten.  
 
Dok id 322199 
Protokoll Fiskekommunerna 
 
2019/547 
Beslut från Länsstyrelsen om förslag om permanenta lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 680, Uddevallavägen, Ljungskile 
 
322525 
Fyrbodals kommunalförbund -beslutsärende §108 val av andra platsen till 
valberedningen för Bohuslän 
 
2022/388 
Fyrbodals kommunalförbund remissvar budget 2023–2025 
 
2022/392 
Fyrbodals kommunalförbund remissvar budgetförslag för delregional utvecklingsmedel 
2023 
 
2022/495  
Beslut från Konkurrensverket om skolskjuts, Konkurrensverkets dnr 589/2022.  
Beslut att skriva av ärendet.  
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-11-01. 
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FINANSRAPPORT  

2022-11-02 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende oktober 2022  
 

Sammanfattning 

I samband med omsättning av kredit har upplåningen ökat med 50 mkr. Ränteökningarna vid omsättning 

av krediter är stora, vilket påverkar snitträntan, som har ökat med 14 punkter under perioden. Bedöm-

ningen är att snitträntan för helåret ändå kommer att vara under budgeterad nivå. Ränte- och kapitalbind-

ningen ligger på undre gränsen av beslutade limiter. Utlåningen till företagen, främst UVAB, har ökat 

under perioden och endast smärre förändringar mellan bolagen och kommunens egen låneskuld fortsätter 

att öka något.  

 

Situationen i omvärlden medför en fortsatt stor osäkerhet på finansmarknaden och inflationen fortsätter 

att stiga. Det leder till räntehöjningar och Riksbankens styrränta uppgår 1,75 procent och förväntas uppgå 

till 2,5% vid årets slut. Ökningen av räntor för nya krediter har dock stannat av, men är fortsatt hög, som 

en effekt av Riksbankens försök att mota inflationen. 

 

 

 

22-10-31 22-09-30 22-01-01
Limiter 2022 (KS 2021-

12-15) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 3 800 3 750 3 700 Max: 5 043mkr Ja
Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,27 1,13 1,06 Budget: 1,25 % Nej
Räntebindningstid (år) 2,1 2,0 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 20 20 22 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 2,1 1,9 2,1 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 21 27 22 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 21 21 31 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja
Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 123 3 087 3 121 Max: 3 510  mkr Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 302 302 319 M ax 375 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 197 300 349 M in 300 mkr Nej
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2022 

mellan 0,36 % - 0,76 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

Snitträntan på upplåning fortsätter att öka som en konsekvens av kreditomsättningar och 

rörliga räntor på krediter, i allt snabbare takt, hittills i år från 1,06% till 1,27% under 

året. Ny prognos för årsutfallet kommer att tas fram efter sommaren. Nuvarande pro-

gnos för utfallet på årsbasis beräknas för 2022 till 1,10%. För 2021 uppgick till räntan 

på årsbasis till 1,14 %.  

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Finansiell ställning

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -103 -61 -42 49 -152
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 123 3 087 36 3 121 2
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar: 3 020 3 026 -6 3 170 -150

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 800 -3 750 -50 -3 700 -100
Summa finansiella skulder: -3 800 -3 750 -50 -3 700 -100

-780 -724 -56 -530 -250

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1
2021

Tertial 2
2021

Tertial 3
2021

Tertial 1
2022

Tertial 2
2022

Tertial 3
2022

2022 
Helår

2022

helår

2023

helår

2024

helår

2025

helår

Utgående balans långfr lån(Budget) 3 700 3 700 3 800 3 750 3 800 3 900 3 900 4 517 5 200 6 100 6 600
Medellåneskuld (prognos) 3 630 3 700 3 750 3 720 3 737 3 800 3 800 4 000 4 500 5 500 6 200
Kostnad långfristig upplåning* 14,0 14,3 14,1 12,8 13,2 14,5 42,5 60 62 72 78

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,16 1,13 1,11 1,03 1,03 1,13 1,10 1,25 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% alt nuvarande villkor * Flerårsplan 2022-2024

Utfall 2021
Utfall Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2022 uppgå till högst 4 517 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr 

(Mkr) 22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01 

Kommuninvest 3 800 3 750 50 3 700 100 
  3 800 3 750 50 3 700 100 

 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,0 år och 23% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,0 år och 20% av räntorna förfaller inom ett år. 
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  800 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

SEB 200 200 0 400 -200
0 0 0 0 0

Nordea* 600 600 0 730 -130
0 0 0 0 0

800 800 0 1 130 -330

800 800 0 1 130 -330

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

3 800 3 750 50 3 700 100
21% 21% 0% 31% -9%
0% 0% 0% 0% 0%

9 10 -1 -33 42Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)
Derivat som andel av skuld
Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat
(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 
 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 23,8 24,4 -0,6 24,8 -1,0 25 1
Uddevalla Energi AB (koncern) 310,7 304,0 6,7 394,7 -84,0 740 429
Uddevalla Omnibus AB (koncern) 55,7 55,1 0,6 77,5 -21,8 120 64
Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 62,9 65,9 -2,9 69,0 -6,1 140 77
Uddevalla Turism AB -0,6 -1,2 0,6 1,9 -2,5 10 11
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 587,6 1 583,1 4,5 1 542,9 44,6 1 637 49
HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 236,0 235,7 0,3 236,5 -0,5 267 31
Stiftelsen Ljungskilehem 47,5 48,0 -0,5 50,8 -3,3 55 7
Gustafsbergsstiftelsen 1,2 1,4 -0,1 3,2 -1,9 6 5
Uddevalla Vatten AB 798,0 770,8 27,2 719,5 78,6 796 -2
Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,7 -0,3 -1,4 -1,8 0,1 3 5

exkl VVAB 3 122,8 3 087,0 35,8 3 120,8 2,0 3 799 673

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-10-31 22-09-30 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 39,1 44,1 -5,0 -15,4 54,5 52 91
Uddevalla Kraft AB -253,1 -245,1 -8,1 -277,3 24,1 431 178
Uddevalla Energi Värme AB -13,3 -20,1 6,8 -10,1 -3,2 85 72
Uddevalla Energi Elnät AB -83,4 -82,9 -0,5 -92,0 8,6 172 89
Summa koncern Energi -310,7 -304,0 -6,7 -394,7 84,0 740 429

Uddevalla Hamnterminal AB -64,3 -67,0 2,7 -72,4 8,2 140 76
Sw anFalk Shipping AB 1,3 1,1 0,2 3,4 -2,1 - -
Summa koncern Hamn -62,9 -65,9 2,9 -69,0 6,1 140 76

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 323,3 -1 322,6 -0,7 -1 313,0 -10,3 1 340 17
Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0 0
Uddevallahem Sundberg AB -172,3 -172,2 -0,1 -185,4 13,1 187 15
Uddevallahem Bastionen AB -92,0 -88,3 -3,8 -44,6 -47,4 110 18
Summa koncern UaHem -1 587,6 -1 583,1 -4,5 -1 542,9 -44,6 1 637 49

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,9 -170,7 -0,2 -170,5 -0,4 200 29
Lostif Fastighets AB -65,1 -65,0 -0,1 -66,0 0,9 67 2
Summa koncern HSB -236,0 -235,7 -0,3 -236,5 0,5 267 31

Uddevalla Omnibus AB -55,7 -55,1 -0,6 -77,5 21,8 120 64
Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0
Summa koncern Omnibus -55,7 -55,1 -0,6 -77,5 21,8 120 64
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 22-10-31 22-09-30 20221 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0
Uddevalla Kraft AB 218,0 218,0 257,1 39,2

301,8 301,8 341,0 39,2
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 22-10-31 22-09-30 22-01-01 22-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 
Föreningen Folkets hus1 4,1 4,1 4,3 -0,2 
IK Oddevold1 0,8 0,8 1,0 -0,2 
Fyrstads Flygplats AB2 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 5,0 5,9 -0,9 

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 22-10-31 22-09-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 0,0 0,0 -0,0 
Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0
Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0
Utnyttjade kreditlöften -103,0 300,0 -403,0 

197,0 300,0 -403,0 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 22-10-31 22-09-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea -103,0 -61,3 -41,8 300,0 197,0
SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-103,0 -61,3 -41,8 300,0 197,0
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2022 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2021) 

2021 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari -   

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. Kapitalbindning är lägre 

än limit. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-03 

Mars Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-05 

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

Maj Ränte-och kapital-bindning är 1/10 lägre 

än miniminivå 

Pga. av att vi har några lån som förfaller i 

dagarna 

2022-06 

Juni -   

Juli -   

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

September Kapitalbindning ligger på gränsvärdet, 

avrundas till 2 utan decimal  

Pga. av att vi har lån som förfaller i dagarna 2022-10 

Oktober Aktuell snittränta avser perioden, vilken 

är högre än budget för året 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

slutet av året 

 

 

 

 

2022-12 

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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	1 BAKGRUND
	1.1 Fastighetsägarna vill inrätta en vandringsled och i samband med det ett naturskydd för det område som markerats, med röd streckad linje, på bifogad karta, Bilaga 1 (”Avtalsområdet”), i syfte att bevara och skydda Avtalsområdets naturvärden. Fastig...
	1.2 Avtalsområdet utgörs av ett relativt kustnära sprickdalslandskap med leriga bäckraviner och flertal olika naturmiljöer såsom vattendrag (Kärraån), lövskogar och barrskogar.
	1.3 Detta Avtal syftar till att skydda Avtalsområdets naturvärden samt att därutöver gynna friluftslivet och Avtalsområdets rekreationsvärden genom anläggande av en vandringsled.

	2 Beskrivning av avtalsområdet [ev. Justera p.g.a. trädsäkring av Bohusbanan]
	2.1 Avtalsområdet omfattar ca 28 ha inom Fastigheten och utgörs av ca 28 ha skogsmark.
	2.2 Parterna bekräftar att de känner till Trafikverkets pågående planläggningsprocess avseende att, inom Avtalsområdet, anlägga dels en ny del till riksväg 44, dels en höghastighetsbana för järnväg. Planläggningsprocessen har pågått under en längre ti...

	3 Beskrivning av Vandringsleden
	3.1 Vandringsledens sträckning är lagd utifrån ett estetiskt hänsynstagande och för att undvika att skada, inom Avtalsområdet känslig natur såsom vattenområden och naturvärdesobjekt med höga naturvärden. Vidare är sträckningen lagd inom områden som se...
	3.2 Syftet med vandringsleden är att öka möjligheten för allmänheten att komma ut i naturen som ligger inom Avtalsområdet. Första delen av vandringsleden kommer även att vara anpassad för personer med rörelsehinder och barnfamiljer.
	3.3 Vandringsleden har en beräknad livslängd på tio (10) år. Därefter ska Parterna utvärdera om syftena med vandringsleden har uppnåtts och besluta om vandringsleden ska finnas kvar.

	4 SYFTE
	Syftet med Avtalet är att
	a) bevara de naturvärden som är knutna till Kärraån;
	b) bevara lövskog;
	c) bevara barrskog;
	d) gynna förekomsten av död ved (med undantag för området som utgörs av vandringsleden); samt
	e) gynna det rörliga friluftslivet och områdets rekreationsvärden genom att inrätta en vandringsled.

	5 MILJÖMÅL
	5.1 Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen för

	6 MEDGIVANDE/UPPLÅTELSE
	6.1 Syftet med Avtalet uppnås genom att
	6.2 Fastighetsägarna förbinder sig till följd härav att inom Avtalsområdet och under Avtalstiden (definierad i p. 7.1), avstå från avverkning, gallring, uttag av död ved (träd, buskar och vindfälle) och transporter som kan skada värdefull vegetation. ...
	6.3 Villkoren i p. 6.1 och 6.2 ska inte utgöra hinder mot att ledningsinnehavare och trafikhållare utför sådan trädfällning eller trädsäkring och sådana gallringsåtgärder som krävs för reparation och underhåll av befintliga kraftledningar, vägar och j...
	6.4 Parterna är överens om att det inom Avtalsområdet ska anläggas en vandringsled (se punkt 3 ovan), med den ungefärliga sträckning som markerats, med röd streckad linje, på bilagd karta, Bilaga 2. Fastighetsägarna förbinder sig att finansiera vandri...
	6.5 Fastighetsägarna medger att Kommunen eller annan som Kommunen uppdrar åt får, utöver Fastighetsägarna, genomföra skogliga åtgärder för att uppnå syftet med Avtalet (t.ex. skapa högstubbar, röja mindre träd och buskar och vassröjning). Åtgärder med...
	6.6 I det fall Avtalsområdet angrips av insektsangrepp (t.ex. barkborre), utsätts för eldsvåda eller liknande oförutsebarhändelse, ska Parterna, utan dröjsmål, inleda samtal om hur den aktuella händelsen ska åtgärdas för att på bästa sätt bevara och u...
	6.7 Mellan Parterna har träffats bilagda skötselavtal, Bilaga 3.

	7 AVTALSTID
	7.1 Avtalet ska undertecknats av båda Parter och gäller under tjugo (20) år räknat från den [  ] 2022 (”Avtalstiden”).
	7.2 Avtalet upphör per automatik att gälla vid Avtalstidens utgång utan krav på föregående uppsägning.
	7.3 Därest förutsättningar för detta Avtal i väsentlig mån skulle ändras eller om det uppstår en fråga som väsentligen skulle påverka Avtalsområdet (för tydlighetens skull ska genomförandet av Trafikverkets planer enligt punkt 2.2, ses som väsentlig p...
	7.4 Två månader före Avtalstidens utgång (dvs. den [  ] 2042) ska Parterna inleda samtal om en förlängning av Avtalet, dock utan skyldighet för Part att förlänga Avtalet eller ingå nytt avtal.

	8 ERSÄTTNING
	8.1 Någon ersättning ska inte utgå för detta Avtal.

	9 FÖRBINDELSE
	9.1 Fastighetsägarna förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av Fastigheten göra förbehåll om detta Avtal och även lämna uppgift om ny ägare till Kommunen.
	9.2 Utöver den jakträtt som är upplåten på Avtalsområdet och inskrivna nyttjanderätter garanterar Fastighetsägarna att det inom Avtalsområdet inte finns några upplåtna ej avverkade rotposter samt att det inte finns några servitut eller andra nyttjande...

	10 ÅTERSTÄLLNING
	10.1 Vid Avtalets upphörande ska Fastighetsägarna och Kommunen samråda om vilka återställningsåtgärder Fastighetsägarna ska vidta inom Avtalsområdet. Inför sådant samråd ska Fastighetsägarna, senast tre (3) månader efter Avtalets upphörande, till Komm...

	11 ÄNDRINGAR
	Ändring i eller tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen och vara behörigen undertecknade av Parterna.

	12 INSKRIVNING
	Detta Avtal får skrivas in på Kommunens bekostnad (Kommunen ska även tillse och bekosta avregistrering när Avtalet upphör).

	13 UTMÄRKNING
	Fastighetsägarna medger att gränsen för Avtalsområdet märks ut i fält med vit färgmärkning på trädstammar och/eller gränsmarkering på stolpar. Utmärkning av Avtalsområdet bekostas av Kommunen. Efter samråd med Fastighetsägarna får informationsskyltar ...

	14 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
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	Bedömningen avser: Brottsofferjouren Fyrbodal 
	Beskriv kortfattat ert initiativ till ett IOP med Uddevalla Kommun: SYFTET med partnerskapet är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun erbjuds hjälp och stöd.   
MÅLGRUPPEN är unga och vuxna kommuninnevånare i Uddevalla kommun, dess vittnen och anhöriga.
ÖVERENSKOMMELSEN gäller under två år. Brottsofferjouren tar initiativ till förlängning av avtal.
ÅTAGANDE  Brottsofferjouren   
- Ge information om brottsoffrets rättigheter vid utredning av brottet och i brottsmåls process
- Ge emotionellt stöd och praktisk vägledning
- Ge stöd och information inför, under och efter rättegång
- Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis.
- Förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara ett stöd vid rättegången
UPPFÖLJNING två gånger per år sammankallande är Uddevalla kommun 
RESURSER kontaktpersoner utses av parterna1 
EKONOMI Uddevalla kommun stödjer föreningens verksamhet med 1,32 kronor per kommuninnevånare. Utbetalning sker årsvis senast 31 mars efter föreningens årsmöte genomförts.  
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