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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Agnebergsskolan, Östergatan 12, kl. 17:30 onsdagen den 13 maj 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer 

Hasslebäck (UP) från Louise Åsenfors (S) om kommunens 

demokratiarbete 
Dnr KS 2020/00207  

 

3.  Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Råssbyn  
Dnr KS 2020/00270  

 

4.  Antagande av Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun 
Dnr KS 2019/00629  

 

5.  Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel 

Dnr KS 2020/00286  

 

6.  Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 
Dnr KS 2020/00265  

 

7.  Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår samt 

uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige och Green Cargo AB- 

svar på återremiss 
Dnr KS 2019/00894  

 

8.  Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för 

Räddningsförbundet mitt Bohuslän 
Dnr KS 2020/00214  

 

9.  Årsredovisning 2019 samt fråga ansvarsfrihet för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem  
Dnr KS 2020/00250  
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2020-05-05  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB, 

Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB 
Dnr KS 2020/00249  

 

11.  Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 
Dnr KS 2019/00900  

 

12.  Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus, förvärv av Lysekils Busstraik AB 
Dnr KS 2020/00287  

 

13.  Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat kommunbidrag för 

en digitalt obruten process för bostadsbyggnad. 
Dnr KS 2020/00229  

 

14.  Anmälan av Revisionsplan 2020 
Dnr KS 2020/00185  

 

15.  Förslag till nytt vägnamn för Å 1:20 mfl, Runningebacken  
Dnr KS 2020/00243  

 

16.  Fyllnadsval efter Per-Erik Holmberg (S) för uppdragen som ledamot i 

socialnämnden och ersättare i Uddevalla Energi AB med tillhörande 

dotterbolag 
Dnr KS 2020/00267  

 

17.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 
Dnr KS 2020/00001  

 

18.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
Dnr KS 270387  

 

 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
 

 



 
Information 

 
 
Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 
 
Interpellationer 

Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, 
administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras 
upp och lämnas ut vid sammanträdet. 
Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen 
före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före 
sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa 
till med om du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 

Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, 
senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. 
Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skall lämnas 
på sammanträdet. 
 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 
doftande hygienartiklar.  
Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
 
Information med anledning av covid -19. 
På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att 
allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att 
minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera 
detta.  
 
En överenskommelse har träffats mellan partiernas gruppledare och 
kommunfullmäktiges presidium att genomföra sammanträdet med 32 deltagare och  
inga närvarande icke-tjänstgörande ersättare. Vilka som ska delta på sammanträdet för 
de olika partierna avgörs av respektive partigrupp. Ni behöver alltså inte kontakta 
kommunledningskontoret för att meddela förhinder, gruppledarna ansvarar för att 
meddela vilka som ska närvara. Det är gruppledarens ansvar att se till att partiet 
representeras av rätt antal personer. 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-03-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KS 2020/00207  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer 
Hasslebäck (UP) från Louise Åsenfors (S) om demokrati 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 
2020. 

 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-03-16 av 
Elving Andersson (C), Karna Thomasdotter (MP), Illir Kastrati (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-16 
Sebastian Johansson 



 
 

 

INTERPELLATION 

Till Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck 

2020-03-09 

 

Är Demokratiberedning bortprioriterad? 
 

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet 

att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati. Det är lätt att ta vår 

demokrati för given. Men de rättigheter som vi i dag ser som självklara har inte alltid varit 

rättigheter. Ofta säger vi att demokrati är något vi måste kämpa för varje dag.  

För Uddevalla kommun har arbete med demokratiutveckling varit ett viktigt arbete under många år. 

Vi har varit delägare i många nationella projekt som samordnats av SKR för att utveckla 

demokratiområdet och öka människors känsla av delaktighet. Medborgarförslag, ViVill i Uddevalla, 

Ris och Ros (synpunktshantering), Frågepanelen, politikertält på nationaldagen, Medborgarbudget, 

trygghetsvandringar, Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, 

ungdomsfullmäktige är några av de demokratiprojekt som demokratiberedningen genomfört under 

åren. 

Inför denna mandatperiod signalerades det inget annat än att demokratiberedningen skulle fortsätta 

med sitt uppdrag. Många förändringar har skett i de politiska leden som inte heller var föranmälda. 

Men stödet till Demokratiberedningen antog vi skulle få fortsätta. Utan förvarning drogs det 

administrativa stödet bort som en del i besparing och omorganisation. Politiken styr och fördelar inte 

förvaltningarnas arbete så det var bara att acceptera även om information hade uppskattats. Men i 

januari i år fick jag information om att den utvecklartjänst som är stödet till demokratiberedningen 

ska upphöra. Ingen annan information har givits än att just stödet ska upphöra.  

Med bakgrund av att Uddevalla kommun i ungefär 15 år arbetat aktivt med demokratifrågor och 

demokratiutveckling vill jag ställa frågorna 

1. Är Demokratiberedningens arbete bortprioriterad i Samverkansmajoriteten? 

2. Om Demokratiberedningen ska finnas kvar kommer då beredningen ha fortsatt 

tjänstemannastöd? 

3. Hur säkerställs att kontinuitet och kunskap om det pågående demokratiarbetet förmedlas 

framöver. 

 

Louise Åsenfors, Socialdemokraterna  
Vice ordförande Demokratiberedningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2020/00270  

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Råssbyn  
Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att anta ett allmänt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Råssbyn, längs med 
Fräknestranden, totalt 38 fastigheter. Åtgärden är ett led i att ansluta samlad bebyggelse 
till kommunalt vatten längs med överföringsleden mellan Uddevalla och Ljungskile. 
Genom att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas 
vattenförsörjning och miljöbelastningen för det intilliggande havet minskar. 
  
Entreprenadarbetet för anslutandet till överföringsleden beräknas färdigställas under 
2021. Kommunfullmäktiges beslut om antagande krävs enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-02 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med tillhörande karta och förteckning.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Råssbyn enligt 
bifogad karta och fastighetsförtecking.    
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-04-14 Dnr KS 2020/00270 

  

 

Handläggare 

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

 

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Råssbyn  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att anta ett allmänt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Råssbyn, längs med 
Fräknestranden, totalt 38 fastigheter. Åtgärden är ett led i att ansluta samlad bebyggelse 
till kommunalt vatten längs med överföringsleden mellan Uddevalla och Ljungskile. 
Genom att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas 
vattenförsörjning och miljöbelastningen för det intilliggande havet minskar. 
 
Entreprenadarbetet för anslutandet till överföringsleden beräknas färdigställas under 
2021. Kommunfullmäktiges beslut om antagande krävs enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412).   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-02 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med tillhörande karta och förteckning.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Råssbyn enligt 
bifogad karta och fastighetsförtecking.     
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
Vik. Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnadsnämnden (Myndighetsavdelningen, planeringsavdelningen) 
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 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2020-04-02 – Uddevalla Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 2 april 2020, kl 14.45-16.00  
Plats: Telefonmöte 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande 
Anna-Lena Heydar (S), andre vice ordförande 
Jerker Lundin (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
Kenth Johansson (UP) 
 
Närvarande suppleanter: 
Emir Agovic (M) 
David Skälegård (MP) 

 
Närvarande tjänstemän: 

Peter Johansson 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland 
 
§ 2 Upprop förrättas. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Protokollet justeras av Mattias Johansson 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
§ 6 Gemensam information 

- Presentation av ny ordförande i Sotenäs Vatten AB 
- Information - Corona 
- Inkomstdeklarationer (2016-2018) 
- Kommande styrelsemöten 

 
§ 7 Beslut – Kommunikationspolicy 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/062 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa Kommunikationspolicy 
 

 
 



Uddevalla Vatten AB Datum 2 (3) 

 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Frångå Riktlinjer för fakturering och kravhantering, Uddevalla 

Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Dnr 2015/057 
 
Styrelsen beslutar 
 
att frångå ordinarie Riktlinjer för fakturering och kravhantering, kapitel 5 

gällande riktlinjer för kravhantering, detta pga rådande omständigheter 
kring Covid-19.  
Gäller tom 24 september 2020 eller tills annat beslut tas. 

 
§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/093 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fondera överuttaget 2019 för Uddevalla Vatten AB, 10 368 000 kr, 
945 000 kr till VA-fond ”Råvattenledning till Marieberg samt 9 423 000 kr till 
VA-fond ”Kapacitetsökningar i vattennätet”. 

 
§ 10 Beslut – Verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Råssbyn 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/063 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten (vatten från hushållet, 
exempelvis toalett, tvätt, disk och bad) enligt bifogad karta och förteckning 
för Råssbyn. 
 

§ 11 Information  
- Taxetvist – Forshälla Strand 
- Timmermansgatan, revidering avseende kostnad, Dnr 2018/216 
- UMU mm, revidering avseende högre kostnader, Dnr 2018/335 

 
§ 12 Information från VD 
 
§ 13 Strategiska frågor 

- Framtida vattenförsörjning 
 

§ 14 Övriga frågor 
 

 



Uddevalla Vatten AB Datum 3 (3) 

 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 15 Mötet avslutas 
 
 

 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Mattias Johansson (justerarae) 
 
 

 
 

 
__________________________ 
Peter Johansson VD (sekreterare/justerare) 



 Dnr: 2020/063 
Handläggare: 
Peter Dosé  
Telefon: 0522-63 88 35 
Peter.dose@vastvatten.se 

 
 
 

  
   

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

Råssbyn 
 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten1  

Sammanfattning 
Området är beläget längs med Fräknestranden mellan Uddevalla och 
Ljungskile. Området som föreslås ska ingå i verksamhetsområdet består av 
38 befintliga fastigheter. Entreprenadarbetet för anläggandet av vatten och 
1spillvatten planeras att färdigställas och slutbesiktigas under 2021. 
Beslutsunderlag 
- Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna 

verksamhetsområdet 
- Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2020-03-10 

 
Förslag till beslut 
Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
allmänt verksamhetsområde för vatten och 1spillvatten enligt bifogad karta 
och förteckning för Råssbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Området består av totalt 38 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten 
och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt 
för Kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar 
miljöbelastningen på recipienten som är havet utmed Fräknestranden. 
 
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led i att ansluta samlad 
bebyggelse längs med överföringsledningen mellan Uddevalla stad och 
Ljungskile.  
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 
avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 
 

 
Med vänlig hälsning 
 
VÄSTVATTEN AB 
 
 
Peter Dosé 
Projektledare 
 
 
Bilagor 
 
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet 
2. En karta över föreslaget verksamhetsområde, 2020-03-10 
3. Översiktskarta över områdenas lokalisering 

 
 
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 
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 BILAGA 1 
 
  

   2020-04-02  

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 
www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 
 
 

 
 
 
HANDLÄGGARE:  
Peter Dosé  
TELEFON 0522-63 88 35  
peter.dose@vastvatten.se 
 
 
 

 
Råssbyn, verksamhetsområde  
 
Totalt 38 fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  

 
 

Fastigheter  Del av fastighet och avser adress Nr i kartan 

FORSHÄLLA –BERG12:1  1 

RÅSSBYN 1:42  2 

RÅSSBYN 1:16  3 

VÄSTERBY 2:4  4 

VÄSTERBYN 2:3  5 

RÅSSBYN 1:21  6 

VÄSTERBY 2:5  7 

VÄSTERBY 2:7  8 

RÅSSBYN 1:39 RÅSSBYN 331 9 

RÅSSBYN 1.11  10 

RÅSSBYN 1:12  11 

RÅSSBYN 1:46  12 

RÅSSBYN 1:13  13 

RÅSSBYN 1:40  14 

RÅSSBYN 1:14  15 

RÅSSBYN 1:43  16 

RÅSSBYN 1:10  17 

RÅSSBYN 1:52  18 

RÅSSBYN 1:53  19 

RÅSSBYN 1:54  20 

RÅSSBYN 1:9  21 

RÅSSBYN 1:49  22 

RÅSSBYN 1:50  23 
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 BILAGA 1 
 
  

   2020-04-02  

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 
www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 
 
 

Fastigheter  Del av fastighet och avser adress Nr i kartan 

RÅSSBYN 1:51  24  

RÅSSBYN 1:19 RÅSSBYN 407 25  

RÅSSBYN 1:41  26  

RÅSSBYN 1:34  27  

RÅSSBYN 1:6  28  

RÅSSBYN 1:35  29  

RÅSSBYN 1:29  30  

RÅSSBYN 1.28  31 

RÅSSBYN 1:30  32  

KOLEHOLMEN 1:5  33  

KOLEHOLMEN 1:2  34  

KOLEHOLMEN 1:6  35  

KOLEHOLMED 1:4  36  

KOLEHOLMEN 1:3  37  

KOLEHOLMEN 1:7  38  
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2019/00629  

Antagande av Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun 
Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 
utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 
minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 
bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 
2020-04-02.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-04-22 § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 § 10. 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 § 20. 
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2019/00629  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 
Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 
utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 
minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 
bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 
2020-04-02.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 § 10. 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 § 20. 
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  
att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-03 Dnr KS 2019/00629 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 
utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 
minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 
bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 
2020-04-02. 
 
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 §10 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 §20 
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 §22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 
      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
 
   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-03 Dnr KS 2019/00629 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Annette Nyman 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2019-11-05 Dnr KS 2019/00629 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
 
Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 
Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 
antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 
inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 
på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 
fem minoriteter.  
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna:  
• Nationella minoriteters språk  
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  
• Nationella minoriteters kultur  
• Information till nationella minoriteter  
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 
 
Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-
11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 
till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2019-11-05 Dnr KS 2019/00629 

  

 

 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare (KS/2013:254) 
Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 
ärendet senast 2020-02-28 
 
   

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 
minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. 
När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en 
minoritet i Sverige ska ha:   

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället 

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 
 en vilja och strävan att behålla sin identitet 
 historiska eller långvariga barn med Sverige 

 
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 
har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 
1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 
det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 
har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 
under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike. 
 
Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 
syftar till att: 

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 
genom en sammanhållen lag 

 som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet 
 motverka diskriminering och utsatthet 
 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder 
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2019-11-05 Dnr KS 2019/00629 

  

 

 

 

 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 
tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 
rådgivning och information. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Nyman 
Kommundirektör Utvecklare 

Expediera till Markus Hurtig, Annette Nyman 
 



UaFS     
  Blad 1 

 

Antagen av kommunfullmäktige 20..-..-.. §…….. 
 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
 
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk,  pekar ut som mest angelägna:  
• Nationella minoriteters språk  
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  
• Nationella minoriteters kultur  
• Information till nationella minoriteter  
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  
• Samordning och uppföljning  
 
Nationella minoriteters språk  
Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens skolor 
om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Nämnden 
ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och unga att nyttja 
möjligheten till modersmålsundervisning.   
 
Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 
nationella minoritetsspråken.  
 
Kultur och fritidsnämnden ska, i samverkan med barn och utbildningsnämnden samt 
med socialnämnden, uppmuntra och ta till vara initiativ från de nationella 
minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att 
stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken.  
  
Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  
Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet med 
finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för 
finska språket.  
 
Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör de 
nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt minoritetsspråk.  
 
 
Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk  
Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, ansvara för att 
tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande personal.  
 
Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill det, verka för att 
på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella minoritetsspråken.  
 



UaFS     
  Blad 2 

 

Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens dagverksamheter eller 
träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska.   
 
Nationella minoriteters kultur  
Kommunstyrelsen ska uppmärksamma samtliga minoriteters högtidsdagar genom att 
flagga med nationella minoriteters flaggor under dessa dagar. Högtidsdagarna är: 
Samernas nationaldag, Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen och 
Tornedalingarnas dag. Den judiska minoriteter saknar däremot flagga och fastställd 
dag. Finlands självständighetsdag uppmärksammas med att flagga med finska 
flaggan på Finlands självständighetsdag.   
 
Kommunstyrelsen ska även informera om och uppmärksamma nationella 
minoriteternas högtidsdagar.  
 
Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, utveckla metoder 
och aktiviteter för att inspirera till ökad läsning och språkutveckling med särskilt 
fokus på förskolebarnen, även avseende de nationella minoriteterna.   
 
Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, verka för biblioteket 
som inkluderande mötesplats, för personer som talar något av de nationella 
minoritetsspråken.  
 
Kompetensutveckling om nationella minoriteter inom kommunen  
Kommunstyrelsen ska stödja kompetensutvecklingsinsatser om de nationella 
minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder.  
 
Kommunens nämnder ska kompetensutveckla sina medarbetare om 
minoritetslagstiftningen, de nationella minoriteterna och de nationella 
minoritetsspråken. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram underlag 
till utbildningar, samt samordnar insatserna.    
  
Information till nationella minoriteter  
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns information om nationella minoriteters 
rättigheter och grundskyddet på kommunens webbplats samt att information om 
lagen finns tillgänglig på samtliga minoritetsspråk.  
 
Kommunstyrelsen tillser att det genom kommunens kundcenter går att få service på 
finska.  
 
Barn och utbildningsnämnden ska ge information till föräldrar om möjligheten att 
ansöka om finskspråkig förskola i kommunens e-tjänst där man ansöker om plats till 
förskola och skola. Nämnden ska även på annat lämpligt sätt informera om 
möjligheten till finskspråkig förskoleverksamhet.   
 



UaFS     
  Blad 3 

 

Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 
elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 
minoritetsspråken.  
 
Socialnämnden ska på lämpligt sätt ge information om möjligheten att få beviljade 
hemtjänstinsatser eller beviljat särskilt boende med finsktalande personal.  
  
Kommunstyrelsen ska inventera kommunens medarbetares kompetens i de nationella 
minoritetsspråken för att verka för att tillvarata språkkompetensen i organisationen.  
 
Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  
Kommunstyrelsen ska en gång per år inbjuda till och genomföra ett gemensamt 
samråd med samtliga nationella minoriteter i Uddevalla.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att inbjuda till särskilda samråd med sverigefinnar 
inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för finska. Berörda nämnders 
förvaltningar bör medverka vid samråden.  
 
Samordning och uppföljning  
Kommunstyrelsen samordnar arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter i 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsen samordnar inrapporteringen av kommunens insatser i arbetet med 
de nationella minoriteterna till den statliga myndighet som svarar för uppföljningen 
på nationell nivå.  
 
Kommunstyrelsen följer upp kommunens arbete med nationella minoriteters 
rättigheter. Uppföljningen sker inom ramen för kommunens system för uppföljning 
av verksamhet och ekonomi.  
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr SN 2019/00259  

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
 
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 
åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 
ges nu möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 6. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 
Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  
Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 
2013-06-12. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun.   
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-02-26 
Ann-Charlott Gustafsson, Mikael Bjuhr 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 20 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-27 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-02-27 
Kommunstyrelsen 
Socialtjänstens ledningsgrupp 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-02-27 

J?.~ ... 6.~.b{~~.0 ..... 
Pernilla Gu~ 

·~··········~··················· 
Cami ap-1-s 

Paragrafer §§ 22-23 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-02-27 
2020-03-20 

Tur.4 ... ~.'?~r.~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kern 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 22 Dnr BUN 2019 /01255 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska). Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 
förval tningsområde sverigefinländare 
Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 

Justerand~natur ;;jt- ~ Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder 

Yrkanden 
Niklas Moe (M) för ledamöter i partierna för samverkansmajoriteten M, C, L, KD, MP 
och UP: tilläggsattsats: att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill 
ha en återkoppling om hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi 
uppfyller vårt uppdrag enligt lagstadgade krav 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 

att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill ha en återkoppling om 
hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi uppfyller vårt uppdrag 
enligt lagstadgade krav samt 

att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Camilla Olsson (C) zorz Sonny Persson (S) 

~ 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KFN 2019/00183  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 
Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 
  
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter.  
  
För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 
biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 
om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 
utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska). 
    

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 
Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 
Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 
Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-01-24 
Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 
Josefin Florell  
 
Skickat 2020-01-27 till 
Kommunstyrelsen 
  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2020/00286  

Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 
investeringsmedel 
Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 
investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 
2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 
uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 
omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 
investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 
under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 
inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 
tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 
uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 
processen.  
  
Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 
gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 
bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 
kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 
styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 
nya riktlinjerna. 
  
Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 
riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 
verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  
  
De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 
återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 
sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 
en fond utan genom sociala investeringsmedel.  
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-04-20 § 23 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 
Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond  

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 125 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av 
Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13 
februari 2013, § 6, 
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel”, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande regler gäller året ut samt att föreslagna 
förändringar träder i kraft 2021-01-01 samt, 
  
att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Ekonomiutskottet 

 

2020-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2020/00286  

Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 
investeringsmedel 
Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 
investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 
2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 
uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 
omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 
investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 
under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 
inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 
tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 
uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 
processen.  
  
Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 
gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 
bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 
kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 
styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 
nya riktlinjerna. 
  
Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 
riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 
verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  
  
De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 
återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 
sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 
en fond utan genom sociala investeringsmedel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 
Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Ekonomiutskottet 

 

2020-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 23 

 

Beslut 

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av 
Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13 
februari 2013, § 6, 
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel”, 
  
att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31, samt  
 
att nuvarande regler gäller året ut samt att föreslagna förändringar träder i kraft 2021-
01-01.  
 
Vid protokollet 
Bengt Adolfsson 
 
Justerat 2020-04-23av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-23 
Kajsa Jansson 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-16 Dnr KS 2020/00286 

  

 

Handläggare 

Utredare Helena Svernling 
Telefon 0522-69 79 48 
helena.svernling@uddevalla.se 

 

Antagande av riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 
investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 
2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 
uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 
omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 
investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 
under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 
inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 
tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 
uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 
processen.  
 
Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 
gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 
bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 
kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 
styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 
nya riktlinjerna. 
 
Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 
riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 
verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  
 
De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 
återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 
sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 
en fond utan genom sociala investeringsmedel.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 
Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond    



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-16 Dnr KS 2020/00286 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av 
Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13 
februari 2013, § 6 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” 
 
att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31   
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Svernling 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga stiftelser 
Samtliga bolag 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (3) 
 

Dokumenttyp:  Riktlinjer 
Dnr: Diarienummer [tex KS 2020/232] 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: Datum, paragraf [dokumentets ursprungliga antagandedatum] 
Dokumentansvarig:  Befattning, avdelning, förvaltning [tex avdelningschef, avdelningen för juridik och 

administration] 
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2020-xx-xx 
 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel  
Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige xxxx-xxxx. Kommunstyrelsen utser 
för varje mandatperiod en politisk styrgrupp som ansvarar för innehåll och 
revidering av riktlinjerna. t 

Uddevallas sociala investeringsperspektiv  
Ett socialt investeringsperspektiv innebär en förskjutning från att betrakta insatser 
inom välfärdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som investeringar i 
humankapital. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett 
bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.   
Sociala investeringar är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna som uppstår för 
en insats mot de långsiktiga vinsterna. Genom ett tidiga insatser kan ett negativt 
händelseförlopp undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida 
kostnader för reaktiva insatser. Med tidiga insatser menas insatser i tidig ålder 
eller tidigt i en process.   
Arbetet med sociala investeringsmedel handlar också om att främja 
gränsöverskridande samverkan och att skapa en struktur för att testa nya 
arbetssätt.  
 
Styrande dokument  
Sociala investeringar ska ses som ett verktyg för att nå Uddevalla kommuns vision 
och kommunfullmäktige strategiska plan samt flerårsplan.  
 
Kommunfullmäktige har möjlighet att prioritera områden för kommunens sociala 
investeringar. Beslut om prioriterade områden kan fattas i samband med 
flerårsplan och budget. 

Syfte  
Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och 
effektiva metoder för att bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida 
utsatthet och samhällsekonomiska kostnader.   

Mål  
Målet är att de insatser och metoder som bedöms generera mänskliga och 
ekonomiska vinster för samhället ska implementeras i ordinarie verksamhet. På 
längre sikt är målsättningen att nå ett samlat socialt investeringsperspektiv i hela 
kommunens organisation. 
 

Ansökningsprocessen   
De nämnder, stiftelser, bolag eller ideella föreningar som har en gemensam idé till 
en social investering fyller i en idéprövningsblankett och skickar denna till en 
central arbetsgrupp. I denna ska de sökande bland annat kortfattat beskriva behov, 
innehåll, målgrupp samt mål för projektet. Den centrala arbetsgruppen lyfter 
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sedan idén för prövning och beslut i kommundirektörens ledningsgrupp. Om 
kommundirektörens ledningsgrupp anser att idén är tillämpbar inom ramen för 
sociala investeringar skriver verksamheterna sedan fram en mer utförlig ansökan 
(länk till ansökningsblankett) med stöd av den centrala arbetsgruppen. 
 

Beslut och genomförande  
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i 
Uddevalla kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i 
berörda nämnder. Därefter skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är 
beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt 
ärende. 
 
Vid bifall ansvarar projektägaren för att en styrgrupp för projektet utses och att en 
projektbeskrivning som i detalj beskriver det framtida arbetet, tas fram. 
Styrgruppen kontrollerar och styr projektet utifrån plan och ansvarar för den årliga 
uppföljningen samt slutrapporteringen till berörda nämnder och kommunstyrelsen.  

Grundkriterier  
Beslutade projekt genomförs med ett nämndövergripande perspektiv, i 
projektform och under en begränsad tidsperiod. För att ansöka om sociala 
investeringsmedel krävs:  

 Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. Utöver 
detta får gärna samverkan med andra offentliga verksamheter, näringsliv 
och idéburen sektor ske.  

 Att projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 
investeringar och ligger i linje med angivna styrande dokument och 
eventuella prioriterade områden  

  

Urvalskriterier  
Ansökningar kommer i bedömningsprocessen att prioriteras utifrån både 
grundkriterier och urvalskriterier.  

 Prioriterat område - Idén rör något av de eventuellt prioriterade områdena  
 Resultat - Det resultat insatsen förväntas leda till, mänskliga såväl som 

ekonomiska.  
 Potential - Har tidigare forskning visat att insatser som föreslås har en 

koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar projektet till att nya 
lösningar utvecklas och testas?  

 Genomförbarhet - Är planering av aktiviteter rimliga i förhållande till 
uppsatta mål?  

 Förankring och möjlighet till implementering – Är projektet förankrat hos 
relevanta aktörer? Finns det en kapacitet att ta emot och implementera 
resultat? 

 

Uppföljning och utvärdering  
I samverkan med den centrala arbetsgruppen ska en plan för uppföljning och 
utvärdering tas fram för varje beviljat projekt. Planen ska visa på vilka mål som 
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ska uppnås genom projektet, vilka insatser som ska genomföras för att uppnå 
målen, samt på vilket sätt insatsernas genomförande och effekter ska mätas. 
Planen ska också ange med vilka intervall som uppföljningen ska ske och 
projektet ska därefter följas upp löpande i VUV-IT.  
 
Projektledaren ska rapportera en årlig uppföljning till projektets styrgrupp, 
berörda nämnder och kommunstyrelsen i samband med nämndernas 
verksamhetsberättelse. Utöver den årliga uppföljningen ska en slutrapport tas 
fram. Slutrapporten ska innehålla en utvärdering av insatsens effekter på angivna 
mål och syfte.   
 
Flertalet utvärderingar som genomförts av sociala investeringar de senaste åren 
visar att det är svårt att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken 
“avkastning” eller “besparing” en social investering kommer att ge i framtiden. 
Av denna anledning ställer inte kommunen krav på en samhällsekonomisk 
utvärdering av varje projekt. Däremot ska ett samhällsekonomiskt perspektiv 
finnas med i slutrapporteringen.  

Ekonomi  
Projektet ska till 50 % medfinansieras av sökande parter. Medfinansiering kan 
vara både egna medel och egen arbetsinsats. Skulle sökande parter redan beviljats 
andra projektmedel från kommunen får dessa inte räknas med i den egna 
medfinansieringen. Medel för ordinarie verksamhet eller befintliga projekt 
finansieras inte.  
 
Ansökan ska innehålla en analys över hur projektet på sikt kan bidra till 
samhällsekonomiska vinster.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i kommunens flerårsplan om hur mycket 
medel som ska finnas till sociala investeringar för kommande år.  

Ekonomisk redovisning  
Utbetalning sker månadsvis via kommunbidrag. Uppföljning av kostnaderna sker 
vid varje delårsbokslut och eventuella avvikelser mot budgeterade kostnader 
kommenteras.  

Implementering  
Om ett utvärderat projekt bedöms som framgångsrik är målsättningen att dess 
arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet och skalas upp så att fler 
personer i den berörda målgruppen får ta del av den. En utvärdering kan också 
visa att vissa delar av projektet varit framgångsrik och då bör endast de effektiva 
metoderna och arbetssätten lyftas för implementering och spridas i organisationen. 
Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår rekommendation om eventuell 
implementering efter att projektet utvärderats i samband med slutrapportering. 
Därefter för berörd nämnd upp eventuell implementering och behov kopplat till 
denna i ordinarie budgetdialog. I de fall som implementeringen rör flera nämnder 
i samverkan så lyfter kommunstyrelsen eventuell implementering i ordinarie 
budgetdialog. 
 



UaFS     
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Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala 
investeringsfond 
 
Fastställda av kommunfullmäktige 13 februari 2013, § 6 
 
Uddevalla kommuns arbete med sociala investeringar bygger på idén att 
genom förebyggande arbete för ”utsatta grupper” bryta händelseförlopp som 
på sikt skapar ökade kostnader. Det kan t ex handla om dyrbara insatser för 
placering av barn, missbruksproblematik, insatser i skola eller att förhindra 
omfattande vård- och omsorgsbehov. Beslutade insatser genomförs med ett 
nämndövergripande perspektiv, i projektform och under en begränsad 
tidsperiod. Beräknade vinster är dels lägre kommunala kostnader, dels 
mänskliga vinster. 
 
I Uddevalla har en politisk styrgrupp arbetat fram de kriterier som gäller för 
ansökan om pengar ur investeringsfonden. Styrgruppens förslag har 
godkänts av kommunstyrelsen. De övergripande politiska riktlinjerna har 
formulerats på följande sätt: 
 

 Medlen skall användas för ändamål som motverkar ohälsa och utanförskap i 

samhället och som sparar mänskligt lidande genom att resurserna används i 

förebyggande arbete 

 Medlen skall användas till metodutveckling och/eller nyskapande 

verksamheter/projekt – inte till finansiering av redan existerande 

verksamheter 

 Målsättningen är att lyckade sociala investeringar skall implementeras i den 

ordinarie verksamheten. 

 Medlen är endast sökbara för projekt som omfattar minst två kommunala 

förvaltningar/stiftelser. Syftet är att stimulera samverkan och att påvisa 

insatsernas besparing över förvaltningsgränserna 

 Medlen skall återföras genom uppskattade besparingar via de sociala 

investeringarna.  

Sociala investeringar ska vara lönsamma 
 
Sociala investeringar används i förebyggande arbete som på sikt syftar till att 
ge minskade kommunala kostnader. För varje projekt skall tidsperioden 
definieras som de minskade kostnaderna ska beräknas på. Genom att göra 
årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där 
kostnadsminskningen uppstår, återför man fondens kapital som kan 
användas för nya projekt.  
 
Ytterligare avsättningar till fonden kan endast ske genom ett aktivt beslut i 
kommunfullmäktige.  
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Tekniken för återbetalning sker genom minskade kommunbidrag för de 
nämnder där kostnadsminskningen uppstår med enligt ansökan för 
investeringen. Nämndens åtagande om återbetalning som görs i och med 
ansökan är bindande. När återbetalningen till fonden är fullgjord är 
kvarvarande kostnadsminskning tillgänglig för politisk prioritering till annan 
verksamhet eller förstärkning av ekonomin.  
 
Återbetalningen av projektmedlen skall vara genomförd inom 10 år, om inte 
synnerliga skäl föreligger. 
 
Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande 
redovisningsprinciper för investeringar har uppbyggnaden av nödvändigt 
investeringskapital om 10 Mkr lösts genom öronmärkning av driftsresultatet 
från 2011.  
 
Vid bedömning av projektets ekonomiska effekter på den kommunala 
ekonomin beskrivs och beräknas – om möjligt – även översiktliga effekter på 
den övriga samhällsekonomin. 

 
Beslut om insatser 
 
Ett projekt inom ramen för den sociala investeringsfonden kan endast ägas 
av nämnder och stiftelser i Uddevalla kommun. Minst två samverkansparter 
ska ingå i ansökan. Projektägarskapet ska fastställas i beslut av berörd 
nämnd eller styrelse. Medverkan från andra aktörer (ideell sektor, andra 
offentliga aktörer och näringslivet) är möjligt om det kan motiveras.  
 
Efter beslut i berörd nämnd eller styrelse skickas ansökan till Hälsopolitiska 
rådet som är beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutar i varje enskilt ärende. 
 

Uppföljning och utvärdering 

 
För varje projekt ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det 
framgå hur resultatet ska mätas och utvärderas. Arbetsinsatserna ska 
dokumenteras så att de kan få en spridning till ett mer generellt 
genomförande om insatserna är lyckade. Projekten rapporterar sina resultat 
till kommunstyrelsen årligen. 

 
Mall för ansökan av sociala investeringsmedel 
 
Ansökan kan göras av nämnder och stiftelser i Uddevalla kommun. Ansökan 
skickas till Hälsopolitiska rådet. Ansökan skall innehålla följande uppgifter.  

 Namn på projektet 

 Beskrivning av projektets innehåll 
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 Beskrivning av vilka verksamheter/aktörer som är delaktiga i projektet 

 Målgrupp för projektet 

 Tidsperiod för projektet 

 Kostnadsfördelning per år 

 Vilka effekter beräknas projektet ge för de personer som ingår i målgruppen 

 När förväntas effekterna inträffa 

 Hur ska effekterna följas upp och utvärderas 

 På vilket sätt bidrar projektet till att kommunens totala kostnader minskar  

 I vilka verksamheter sker kostnadsminskningarna på grund av projektet 

 Med hur mycket kan man anta att kommunens totala kostnader minskar 

 För vilken tidsperiod är det rimligt att räkna med minskade kostnader. 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KS 2020/00265  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 
Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med förslag om taxa för sotning 
och brandskyddskontroll. Förbundet har tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 
Sotningstjänst i Väst AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 -  
2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  
  
Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr för 
sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll. 
  
Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot 
nuvarande avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 
Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet 
vart sjätte år.  
  
Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska 
regleras.  
  
Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Taxan föreslås gälla från och med 2020-08-01.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Direktionens för Mitt Bohuslän protokoll 2020-03-31 § 8. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-12.  
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 
Förslag till taxa för sotning och brandskyddskontroll.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  
2020-08-01.  
  
att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-16 Dnr KS 2020/00265 

  

 

Handläggare 

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

 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med förslag om taxa för sotning 
och brandskyddskontroll. Förbundet har tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 
Sotningstjänst i Väst AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 -  
2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  
 
Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr för 
sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll. 
 
Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot 
nuvarande avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 
Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet 
vart sjätte år.  
 

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska 
regleras.  
 
Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Taxan föreslås gälla från och med 2020-08-01.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Direktionens för Mitt Bohuslän protokoll 2020-03-31 § 8. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-12.  
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 
Förslag till taxa för sotning och brandskyddskontroll.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  
2020-08-01.  
 
att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-16 Dnr KS 2020/00265 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Författningssamlingen 





 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Tjänsteskrivelse 

  

1 (1) 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

Handläggare: Mats Johansson 
Titel: Förebyggandechef 

Datum:  Dnr:  
2020-03-12 2020-000210 

 

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Uddevalla 2020 
 
Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har 2020-02-17, efter upphandling av lagstadgad sotning 
och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med Sotningstjänst i Väst 
AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på 
förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  
 
Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr 
för sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll.  
Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot nuvarande 
avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 
Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet vart 
sjätte år.  
 

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska regleras.  
Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Kommunfullmäktige fastställer den nya taxan att gälla från 
och med 2020-08-01.  
 
Beslutsunderlag 

- Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 
- Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande för Uddevalla kommun.  

 

Förslag till beslut 
Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige  
att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  

2020-08-01.  
 

att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 

 

Bernt Eriksson Mats Johansson  
Förbunds-/räddningschef Förebyggandechef 

 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/


 

TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 
 

Gällande för UDDEVALLA KOMMUN från och med 2020-08-01  
 

Sotning och Eldstadsrengöring 

 

Sotning av 
värmepanna 
 

Sotning av 
lokaleldstad 
 

För varje till-
kommande objekt 
 

Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I 
avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon 
och duschtid. 
 

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej 
är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och 
administrativ kostnad.  
 

Helårshus 358 286 286 142 212 

Fritidshus 358 286 286 212 283 
 

Brandskyddskontroll 

 
Första objekt som 
skall kontrolleras 

För varje tillkommande 
objekt 

Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I 
avgiften ingår kostnad för administration, resa och fordon. 

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej 
är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift. 

Helårshus 447 199 268 536 

Fritidshus 447 199 402 805 
 

Övriga Sotnings- och Rengöringsarbeten 

 Timkostnad/kr 
•  På alla priser tillkommer moms. 

 
Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning 
tillkommer på samtliga arbeten. 
 
För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor uttas ersättning per man och timme. 
 
I de fall en sotning eller brandskyddskontroll extrabeställs eller tas utanför ordinarie tur uttas ersättning per 
man och timme. 
 
Taxan är beslutad av fullmäktige i Uddevalla kommun och justeras årligen enligt det index som årligen 
fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Brandskyddskontroll  596  

Sotning/Rengöring  472  

Bilkostnad/km 3,37  

Administrativ kostnad/tillfälle  71  

  

 



















 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KS 2019/00894  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB- svar på återremiss 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.  
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 
att bidra till förvaltningens ekonomi.  
  
Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.    
 
Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-02-20 § 110 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-15.  
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-01-08 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-18 §336  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-14 502  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09 
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10   
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02.     

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 127 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som transporteras 
på kommunens industrispår  
  
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
nämndens sparåtgärder  
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för utnyttjande 
av kommunens industrispår  
  
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020  
  
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB  
  
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav på 
redovisning av transporterade vagnar, ska framgå  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-08 Dnr KS 2019/00894 

  

 

Handläggare 

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

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 

och Green Cargo AB 

Sammanfattning 

 Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska kostnaderna 
motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt finansiering riktas till 
rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte längre ska finansieras med 
kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. Trafik och förvaltning har lyft 
detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som Samhällsbyggnadsnämndens 
kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret kommer att ersätta delar av det 
kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. Kostnaden kvarstår i förvaltningen 
men ska inte finansieras av kommunbidrag. Intäkterna för industrispår ska anses som en av 
förvaltningens sparåtgärder.  
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som de 
kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av den 
anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer att bidra 
till förvaltningens ekonomi.  
 
Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast börja 
gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar i KPI 
(konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-15.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB.  
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2019/00894 

  

 

 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår.  
 
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10  
 
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som transporteras 
på kommunens industrispår  
 
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
nämndens sparåtgärder  
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för utnyttjande 
av kommunens industrispår  
 
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020  
 
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB  
 
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav på 
redovisning av transporterade vagnar, ska framgå   
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr SBN 2019/00736  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.   
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 
att bidra till förvaltningens ekonomi.  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.   

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-
15. 
  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
  
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10 
  
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som 
transporteras på kommunens industrispår 
  
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
förvaltningens sparåtgärder 
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
  
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020 
  
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige 
AB 
  
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav 
på redovisning av transporterade vagnar, ska framgå  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2020-02-24 
Roger Johansson 
Per-Arne Andersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-03-03 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

Handläggare 

Gatuingenjör Elena Tibblin 
Telefon 0522-69 63 24 
elena.tibblin@uddevalla.se 

 

Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 2019/00894, Införande av 

avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.   
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 
att bidra till förvaltningens ekonomi.  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-
15. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
 
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10 
 
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som 
transporteras på kommunens industrispår 
 
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
förvaltningens sparåtgärder 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
 
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
 
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020 
 
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige 
AB 
 
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav 
på redovisning av transporterade vagnar, ska framgå   

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr.  

I arbetet med att minska kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om 
att se över att rätt finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

 

 

industrispåret inte längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras 
med spåravgift. Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i 
de 13 mkr som Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna 
för industrispåret kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare 
finansierade verksamheten. Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras 
av kommunbidrag. Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens 
sparåtgärder.   

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020. 

Med införande av spåravgiften ska de gällande avtalen med transportföretagen Green 
Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB att sägas upp och nya avtal, där avgiftsstorlek 
framgår, ska tecknas. I de nya avtalen ska det också finnas ett krav på redovisning av 
det antalet vagnar som trafikeras på kommunens industrispår. Inrapporteringen ska ske 
en gång/månad.  
 
 
 
 
 
Aya Norvell Elena Tibblin 
Tf. förvaltningschef Gatuingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
CFL Cargo Sverige AB 
Green Cargo AB 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2019/00894  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB 
Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 
2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 
kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 
industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt nuvarande avtal ska kommunen inte ta ut någon 
spåravgift.  
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut konkurrensneutrala 
och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.” Vidare i §2 
står det att ”Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för 
infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den kostnad som 
uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon.”  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna för 
drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften ska 
justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande avtal med 
transportföretaget CFL Cargo Sverige AB och teckna nytt avtal mellan Uddevalla kommun 
och transportföretaget, där information om spåravgifter ska framgå.     
 
Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 336 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09. 
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 201-05-22     

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare 
beredning. 
 
Martin Pettersson (SD): Bifall till Mikael Staxängs (M) yrkande. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning. 
 
 
Jäv 
Elena Tibblin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-01-13 av 
Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-01-14 till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 502 Dnr SBN 2019/00736  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår 
Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 
för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 
ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 
Uddevalla kommun och transportföretaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 
Järnvägslagen (2004:519) 
Kommunallagen (2017:725)   

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt lägga till i näst sista att-
satsen: samt med Green Cargo AB  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 
kommunens industrispår 
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 
  
att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 
från indextalet för februari 2020 
  
att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB samt med Green 
Cargo AB, 2016-12-02 
  
att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 
spåravgifter.  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-11-21 
Kenneth Engelbrektsson 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-11-29 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2019-10-09 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

Handläggare 

Gatuingenjör Elena Tibblin 
Telefon 0522-69 63 24 
elena.tibblin@uddevalla.se 

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
 
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 
för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 
ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 
Uddevalla kommun och transportföretaget.   
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 
Järnvägslagen (2004:519) 
Kommunallagen (2017:725)    
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 
kommunens industrispår 
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att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
 
att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 
 
att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 
från indextalet för februari 2020 
 
att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
 
att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 
spåravgifter.   
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar och ansvarar för drift, underhåll 
och löpande tillsyn av industrispår. Förvaltningen har säkerhetstillstånd hos 
Transportstyrelsen som är också en tillsynsmyndighet. Uddevalla kommun arrenderar ut 
ett markområde av fastigheten Björkbäck 1:45, till Virke Impex AB. Ytan används som 
omlastningsterminal och upplagsplats för godshantering samt lossning/lastning från 
järnvägsspår. Virke Impex betalar kommunen 300 000 kr/år i arrendeavgiften. 
 
Det är bara ett transportföretag, CFL Cargo Sverige AB, tidigare Green Cargo AB, som 
trafikerar kommunens industrispår. Kommunen har haft avtalet med transportföretaget 
sedan 2012 men har aldrig tagit ut några spåravgifter.  
 
Enligt Järnvägslagen (2004:519) 7 kap. §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..”  
 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får inte kommunen gynna privata aktörer. I 2 kap. 
3§ står det att ”kommunen och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns särskilda skäl för något annat.” 2 kap. 5§ ” Kommunen och landsting får ta ut 
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.” 2 kap. 8§ ”Kommuner och 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2019-10-09 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

 

 

landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 
landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om 
det finns synnerliga skäl för det.”  

Det kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år, inklusive avskrivningar och räntor, 
att förvalta och underhålla industrispår. Det passerar upp till 10 vagnar/vecka eller 520 
vagnar/år på kommunens industrispår. För att få fram en rimlig avgiftsstorlek har vi 
delat upp den totala kostnaden med 1000 järnvägsvagnar, det vill säga det antalet vagnar 
som kan komma att trafikera Kuröds industrispår varje år. Vi har fått fram 367 
kr/järnvägsvagn. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att införa avgift á 367 kr/vagn, med start 1 mars 2020. 
Avgiften ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med 
utgångspunkt från indextal för februari månad 2020. Avgiften ska täcka årliga kostnader 
för underhåll, reparation, snöröjning, maskinkostnader, röjning av sly, insmörjning av 
växlar, avgifter för tillsyn och besiktningar samt till en del kostnader för avskrivningar 
och för internränta.  
 
Transportföretaget ska rapportera in varje månad till samhällsbyggnadsförvaltningen det 
antalet järnvägsvagnar som man växlat in på kommunens spår. Inrapporterade siffran 
kommer att kontrolleras av en behörig tjänsteman på förvaltningen. Med införande av 
avgiften ska avtalet med transportföretaget sägas upp och ett nytt avtal, där 
avgiftsstorlek framgår, ska tecknas.  
 
Kommunens avgifter kommer att bli jämförbara med Uddevalla Hamns och övriga 
kommuners spåravgifter. Uddevalla Hamns spåravgift för 2019 är 152 kr/järnvägsvagn. 
Hamnen förvaltar drygt 8 km järnvägsspår. Det är också bara ett transportföretag, Green 
Cargo AB, som trafikerar hamnens spår. Under år 2019 kommer det att trafikeras cirka 
13 000 vagnar på Uddevalla Hamnterminals järnvägsspår.  

Andra infrastrukturförvaltare i Sverige tar också ut spåravgifter. Spåravgifterna varierar 
mellan 12 kr/vagn i Falkenberg och 600 kr/vagn i Skönsmon. I Trollhättan ligger 
spåravgift på 375 kr/vagn. De ovannämnda avgifterna gäller för år 2019. 

 
 
 
Carina Johansson Elena Tibblin 
Förvaltningschef Gatuingenjör 
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1. Avtalsparter 
 Juridiskt namn Organisationsnr Tillstånd hos TS nr 
Järnvägsföretag: 
 

CFL cargo Sverige 
AB 

556145-6236  

Infrastrukturförvaltare: Uddevalla Kommun 212000-1397 TRV 2012-39814 

2. Kontaktpersoner 

3. Avtalsperiod 
Fr.o.m.  2016-12-02 T.o.m. Tills vidare 

4. Infrastrukturanläggning 
Avtalet omfattar trafik på följande spåranläggning: 
Ort 
 

Kuröd, Uddevalla 

Belägenhet inom orten 
 

Uddevalla 

Godkännande av TS Finns med TS diarienummer enligt punkt 1 ovan. 
 

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för trafikledning enligt Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. 
Trafiksäkerhetsinstruktion, som skall följas av parterna, skall bifogas detta avtal. 
 

5. Trafikverksamhetens omfattning 
 
 
Översiktlig beskrivning av trafikomfattning: 
Antal tåg:, 
Godstyp: Rundvirke  
Trafikverksamheten utförs av: CFL cargo Sverige AB. 
Anläggningen trafikeras vid avtalstecknandet även av följande järnvägsföretag: ??????    

CFL cargo Sverige Uddevalla Kommun 

Namn Peter Furenberg Namn    Staffan Olofsson 

Befatt-
ning 

VD Befatt-
ning 

Arbetsledare 

Tfn 0703-
172524 

Mobil 
jour  

070-
6009895 

Tfn 0522-
696329 

Mobil 0702276670 

E-post Peter.furenberg@cflcargo.se E-post Staffan.olofsson@uddevalla.se 

Post-
adress 

Storgatan44A 
57132 Nässjö 

Post-
adress 

Uddevalla Kommun  
45181 Uddevalla 
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6. Förutsättningar 
För verksamheten gäller Järnvägslagen (SFS 2004:519), Järnvägsförordning (SFS 2004:526) 
samt de följdföreskrifter som utgivits av behöriga myndigheter. Båda parter är godkända av 
Transportstyrelsen för sina respektive verksamheter och innehar nödvändiga tillstånd. 
 

7. Tillgänglighet 
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att verksamhet enligt punkt 5 ovan kan genomföras enligt 
överenskommelsen.  
 
Planerade inskränkningar i tillgänglighet till spår etc, som beror på planerade underhållsarbeten 
eller liknande åtgärder, skall överenskommas mellan parterna. 
 
Parterna skall gemensamt verka för att dels störningar i trafiken, dels störningar beroende på 
akuta händelser som påverkar spårtillgängligheten, minimeras och att trafiken vid störning 
snarast återgår till fastställda planer.   
 
Vid omfattande störningar skall samråd ske mellan Infrastrukturförvaltaren och CFL cargo 
Sverige AB.. 
 

8. Arbetsmiljö 
Varje part ansvarar för sig för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. 
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för samordningen av arbetsmiljöfrågor. 
  

9. Fordon 
Fordon som nyttjas på spåranläggningen skall vara godkända från säkerhetssynpunkt enligt 
Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. De skall vara utformade och underhållna på sådant sätt 
att de inte skadar eller fördyrar underhållet av spåranläggningen inklusive eventuell 
kontaktledning. CFL cargo Sverige AB ansvarar för inhyrt eller inlånat fordon som det vore ett 
eget fordon.  
Dragfordon, som CFL cargo Sverige AB använder i sin verksamhet inom anläggningen, skall ha 
av Trafikverket godkänt spårmedgivande för framförande på infrastruktur som förvaltas av 
Staten. Därmed anses fordonet även vara godkänt för användning inom föreliggande 
spåranläggning.   
 
 

10. Spåranläggning 
Spåranläggningen inklusive ev. tillhörande signalanläggning, skall vara utformad och 
underhållen på sådant sätt att den minst motsvarar kraven i Järnvägslagen och dess 
följdföreskrifter samt så att den inte skadar eller fördyrar underhållet av fordonen.  
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att spåranläggningen underhålls enligt gällande 
myndighetsföreskrifter.  
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11. Olyckor, haverier m.m. 
Olyckshantering framgår av respektive parts interna regler, som dock skall överensstämma med 
gällande lag och myndighetsföreskrifter. Vid olycka med CFL cargo Sverige AB:s egna eller 
disponerade fordon på infrastrukturförvaltarens område ansvarar parterna, var och en för sig, för 
utredning av olyckan. När parterna avslutat faktainsamling lämnar Infrastrukturförvaltaren 
röjningsmedgivande efter samråd med berörda parter. CFL cargo Sverige AB ombesörjer därefter 
snarast röjning av olycksplatsen. CFL cargo Sverige AB ansvarar för bärgning av egna och av 
CFL cargo Sverige AB disponerade fordon.  
 
Vid fordonshaveri utan samband med olycka äger CFL cargo Sverige AB själva ombesörja röjning 
av eget fordon jämte egendom. CFL cargo Sverige AB ombesörjer snarast på sitt ansvar bärgning 
av eget fordon. 
 

12. Ansvar och ersättning, regress, allmänt 
Part är gentemot den andra parten, såvida inte annat sägs nedan, ej ersättnings- eller 
skadeståndsskyldig för: 
* skada på egendom som är att anse som normal förslitning, eller 
* skada som en följd av befrielsegrunder enligt punkt 15, eller 
* följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada.  
Parts eventuella krav skall snarast framföras till den andre parten, dock senast inom trettio (30) 
dagar från (a) den händelse som orsakade skadan, eller (b) såvitt avser krav från tredje man från 
det denne framställt krav gentemot parten. Parts rätt till ersättning bortfaller helt om den senare 
tidsfristen ej iakttas. Kravet skall framföras skriftligen. 
 
Part ansvarar för - och har även rätt till ersättning för - skada på, inhyrd, inlånad eller eljest 
disponerad personal eller utrustning som vore den partens egen. Detta gäller även till den del 
tredje man framfört krav.  
 
Om part har utgivit skadestånd eller ersättning till tredje man som enligt detta avtal skall bäras av 
den andra parten, äger den första parten full regressrätt mot den andra parten.  
 
Skadestånd som part skall utge med anledning av skada kan jämkas om den andra parten varit 
medvållande till skadan. Jämkning skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till det vållande 
som har förekommit på ömse sidor. 
 

13. Ansvar för skada på tredje man 
Infrastrukturförvaltaren skall, utom vad som sägs i andra stycket, gentemot tredje man ansvara för 
skada till följd av järnvägsdriften, som enligt lag, förordning och myndighetsföreskrift åvilar 
infrastrukturförvaltare. Vad denne utgivit i ersättning för sådan skada får återkrävas av CFL cargo 
Sverige  AB endast om Infrastrukturförvaltaren visar att CFL cargo Sverige AB vållat skadan. 
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CFL cargo Sverige AB  skall bära ansvaret för skada som till följd av järnvägsdriften tillfogats 
CFL cargo Sverige AB:s personal och uppdragstagare samt för skada på gods m.m. som CFL 
cargo Sverige AB omhändertagit för befordran. Vad CFL cargo Sverige AB utgivit i ersättning för 
sådan skada får CFL cargo Sverige AB återkräva av Infrastrukturförvaltaren endast om  CFL 
cargo Sverige AB visar att Infrastrukturförvaltaren vållat skadan. 
 

14. Ansvar för skada, som tillfogats part 
Part ansvarar för sakskada som part vållat den andra parten. 
Parterna skall vid skada tillse att erforderlig utredning genomförs som utvisar vad som vållat 
skadan. Den part som har kontroll över anläggning, fordon eller annan teknisk utrustning skall 
tillhandahålla de erforderliga underlag som den andre parten begär. 
Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad och 
värdeminskning. 
  
Har part till följd av järnvägsdriften förorsakats ren förmögenhetsskada, vållad av den andra 
parten, skall ersättning endast utgå om förmögenhetsskadan orsakats genom brottslig gärning. 
 
Part ansvarar för skada om denna i varje enskilt fall överstiger ett (1) basbelopp. 
 

15. Befrielsegrunder 
Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om den bristande  
fullgörelsen orsakats av händelse som krig, upplopp, arbetsinställelse, allmän brist i  
energiförsörjning, blockad, myndighetsbeslut eller annan händelse, varöver part inte råder. 
 
Om befrielsegrund enligt ovan föreligger skall den part som åberopar befrielsegrunden vidta alla 
skäliga åtgärder för att minska, undanröja och reducera effekterna av befrielsegrunden. Part som 
påkallar befrielse enligt ovan skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom och 
skall snarast meddela den andra parten när befrielsegrunden upphört. 
 

16. Tvister 
 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs enligt vid tidpunkten gällande lag. 
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17. Underskrifter 
 

För CFL cargo Svergie AB För Uddevalla Kommun 

  
Ort, Datum Ort, Datum Uddevalla  2016-12-02 
 
 
……………………………………………. 

 
 
……………………………………………… 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

 Staffan Olofsson 
Namnförtydligande Peter Furenberg Namnförtydligande 

 Arbetsledare 

Befattning inom företaget  Befattning inom företaget 
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Handläggare 

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

 

Årsredovisning 2019 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2019 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna.  
Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117 tkr (2018: -2 234 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 95 933 tkr (86 077 tkr), vilket är 10 420 tkr högre än budget. Kostnaderna 
uppgår totalt till 94 816 tkr (88 311), och är 9 304 högre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till pensionsåtaganden.  
Räddningstjänstförbundet uppnår två av fyra finansiella mål och förbundets bedömning 
är att kravet på god ekonomisk hushållning inte uppnås.  Enligt revisionsberättelsen är 
revisorernas bedömning ”att det saknas tillräckligt med underlag för att uttala sig om 

huruvida resultatet i årsredovisningen innebär om förbundet i allt väsentligt bedriver 

sin verksamhet med god ekonomisk hushållning”. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet    

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 
Revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning 2019 
Protokollsutdrag 2020-02-11 §1, Årsredovisning 2019       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2020/00214  

Årsredovisning 2019 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän 
Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2019 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna.  
Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117 tkr (2018: -2 234 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 95 933 tkr (86 077 tkr), vilket är 10 420 tkr högre än budget. Kostnaderna 
uppgår totalt till 94 816 tkr (88 311), och är 9 304 högre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till pensionsåtaganden.  
Räddningstjänstförbundet uppnår två av fyra finansiella mål och förbundets bedömning 
är att kravet på god ekonomisk hushållning inte uppnås.  Enligt revisionsberättelsen är 
revisorernas bedömning ”att det saknas tillräckligt med underlag för att uttala sig om 

huruvida resultatet i årsredovisningen innebär om förbundet i allt väsentligt bedriver 

sin verksamhet med god ekonomisk hushållning”. 
  
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 
Revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning 2019 
Protokollsutdrag 2020-02-11 §1, Årsredovisning 2019      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
  
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 
 
Jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S) och Jonas Sandwall (KD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av Sebastian Johansson 
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Årsredovisningen är producerad av 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor 
som lever, verkar och vistas i 
medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kom-
munalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning 
och räddningsinsatser medverkar till att skapa en 
trygg och säker miljö för människor att vistas i. 
Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot 
olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas 
förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 
också en räddningsstyrka på heltid och en deltids-
styrka.

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal 
som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. 
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal 
i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla, 
Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal 
och Hedekas. 

Vår vision

Trygghet, Säkerhet och Omtanke
Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för 
att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en 
räddningsinsats ska vi verka skickligt, med mo-
dern utrustning och med effektiva metoder. Med 
våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla 
vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång. 

Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts 
att skydda och möta alla människor med 
öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha 
en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och 
prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där 
alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar 
varandra. 

Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 
ständig utveckling.

Organisation
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Verksamhetens utveckling 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd

Uddevalla    56 700    56 259 55 763 55 164 54 180

Lysekil    14 623    14 611 14 621 14 570 14 464

Munkedal    10 544    10 503 10 423 10 361 10 205

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 %

Lysekil 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 %

Munkedal 23,63 % 23,63 % 23,63 % 23,63 % 22,68 %

Verksamhetens intäkter    95 933         86 077      78 510      79 306      81 955 

Verksamhetens kostnader - 94 816    - 88 311 - 77 355 - 74 927 - 73 994 

Årets resultat      1 117    - 2 234        1 155        4 379        7 961 

Soliditet 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Investeringar (netto)      3 152           1 805        2 164        5 637      16 987 

Självfinansieringsgrad 100 % 73,3 % 100 % 76,8 % 100 %

Långfristig låneskuld         4 379        5 383        4 546        5 023        5 841 

Antal anställda         203    203 199 200 190

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och 
de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets 
resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgif-
terna från medlemskommunerna är den största 
intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i 
pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland 
annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 
och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med 
New Wave, avtal för brandsläckarservice med 
Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 
uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för 
restvärdessanering samt utryckning vid obefo-
gade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, 
tillståndsansökningar samt automatlarmanlägg-
ning.

Den största kostnadsandelen står personal-
kostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är 
avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 
stationer, räddningsredskap och utrustning, larm 
och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor 
och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet 
har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäkts-
räntor under året.

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga 
redovisas i årsredovisningen. 
Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. 
Detta kan härledas till intäkter av engångskarak-
tär som sent inkommen ersättning från MSB för 
helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av 
utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbun-
det haft lägre kostnader för utbildningar och IT/
telefoni om ca 315 tkr. 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
går ekonomi och verksamhetsplanering hand i 
hand. Direktionen beslutade i början på mandat-
perioden om uppdrag i form av Handlingspro-
gram enligt LSO, vision samt övergripande mål 
och effektmål för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin har finansiella mål fastställts som 
gäller för mandatperioden. 
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Finansiella mål för förbundet
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamhe-
terna som ryms inom de finansiella målen dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbun-
det följande fyra finansiella mål; att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, kas-
salikviditeten ska vara hög och att investeringar 
ska vara självfinansierade. På så vis ska förbun-
det leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. 

För 2019 är den sammanvägda bedömningen 
att förbundet inte når de satta finansiella målen 
och därmed inte kravet på god ekonomisk hus-
hållning.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med 
budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-
25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål 
samt övergripande mål som bryts ner i underlig-
gande målnivåer samt aktiviteter på respektive 
avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas 
måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och 
det görs en kortfattad effektanalys. 
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Förbundsledning
Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete 
enligt krav för all allmännyttig verksamhet att 
återta planering och förmåga till civilt försvar 
(som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Sam-
arbetet med medlemskommunernas säkerhets-
strategiers har ökat i omfattning med såväl civilt 
försvar som införandet av ISF-funktion enligt 
krav från MSB.

Fokus under årets arbete för resiliens har 
inriktats på redundant kommunikation såväl 
inom operativ förmåga som reservsamband med 
medlemskommunerna och medborgarna genom 
upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhäl-
lena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele 
och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med 
Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga 
att larma in vid behov för att sköta radiosamband, 
var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 
2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära 
samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med 
SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det 
tidigare.

Vårens sparbeting hanterades i särskild ordning 
med konsekvensanalys inklusive beskrivning. 
Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbun-
det från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 
miljoner mindre i medlemsavgift.

I slutet av året informerades direktionen om 
chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi direktion
Belopp i tkr

Direktion
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -534 -488 -46 -472

RESULTAT -534 -488 -46 -472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbild-
ningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna 
för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision
Belopp i tkr

Revision
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -112 -110 -2 -162

RESULTAT -112 -110 -2 -162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat 
fler dagar under året vilket spelat roll för utfallet.
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Förbundsgemensamt
Vårt gemensamma projekt med NÄRF, ”Ge-
mensam operativ systemledning” startade upp 1 
april med gemensam Räddningschef i beredskap 
(RCB). Det är tre befattningshavare från vardera 
förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 
maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då 
tog ledningscentralen över från SOS att larma ut 
förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från 
SOS. Ledningscentralen utökades också med ett 
inre befäl under dagtid och som efter ordinarie 
arbetstid finns tillgänglig i beredskap. 

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje 
ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram 
för skydd mot olyckor antas i kommunerna. 
Detta arbete har genomförts under 2019 och 
som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 
använts. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare 
under perioden 2020-2023, lagstiftaren har avise-
rat eventuella ändringar i LSO som kan komma 
att påverka handlingsprogrammet under mandat-
perioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick 
under våren med utbildning av all personal. Det 
gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir 
larmade tillsammans med Polis och ambulans i 
förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat 
gett kunskap om vad man gör som första enhet på 
plats vid suicidhot. 

Förbundets insatsledare har genomgått en 
aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad 
förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans 
med Regionen och RäddsamVG som anordnat 
och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå 
denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upp-
handla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp 
har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag 
för upphandling. Denna utbildning har tidigare 
MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt lä-
net varför RäddsamVG processat fram en utbild-
ning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i 
kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det pla-
nerats en hel del för att vara bättre förberedd vid 
eventuell ny torr sommar. Förbundet har både en-
gagerat och utbildat LRF i alla medlemskommu-
nerna. Nu finns det telefonlistor på personal och 
utrustning som står till förfogande. Bedömning 
när behov av skogs-brandflyg behövs har flyttats 
till LC 54, detta för att få en övergripande analys 
av brandrisken och underlag för flygning.

Inom förbundets område finns två anläggningar 
enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för 
räddningsinsats. Dessa har reviderats och kom-
municerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsledning
Belopp i tkr

Förbundsledning
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 66 0 66 0

Kostnader -1 606 -1 330 -276 -1 138

RESULTAT -1 539 -1 330 -209 -1 138

Ekonomi medlemsavgit
Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 70 338 70 338 0 68 422

RESULTAT 70 338 70 338 0 68 422

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofinansierade krav 
inom ramen för totalförsvarsplanering så som 
etablerande av redundanta tekniska system.
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Ekonomi förbundsgemensamt
Belopp i tkr

Förbundsgemensamt
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 880 50 830 39

Kostnader -7 309 -7 401 92 -6 933

RESULTAT -6 430 -7 351 921 -6 894

Ekonomi GOSL
Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning 
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 195 0 195 -

Kostnader -2 277 0 -2 277 -

RESULTAT -2 082 0 -2 082 0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082tkr. 
Gemensam operativ systemledning (GOSL) 

tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. 
Beräkningar för kostnader under resterande tid 
av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot 
har ingen specifik detaljbudget kunnat läggas då 
starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild 
ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna 

som låg till grund för att säkerställa att projektet 
höll sig inom förbundets totala ram. De gemen-
samma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 
4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal 
invånare i respektive förbund.
Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska 
uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det för-
bundsgemensamma överskrider budgeten finns 
flera olika orsaker. I och med att förbundet har 
investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö 
så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan 
intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualise-
ringssystemet som betalts ut av MSB. Då det är 
långa leveranstider på fordon så släpar avskriv-
ningskostnaderna för fordon och transportmedel. 
Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat 
personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är 
avskrivningskostnad på inventarier. Denna 
investering var egentligen budgeterad ett par 
år tidigare men p g a ny upphandling och bant-
ning i omfattning så har det dröjt. Det har även 
hållits utbildning i diskriminering och jämställd-
het för all personal. Detta för att kunna göra en 
jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa 
utbildningar var inte budgeterade.

10  ÅRSREDOVISNING 2019 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomi adm. stabschef
Belopp i tkr

Adm. Stabschef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 30 0 30 0

Kostnader -4 414 -4 778 364 -4814

RESULTAT -4 383 -4 778 395 -

Administrativ Stab
Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som 
visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes 
en satsning på utbildning för all heltidsanställd 
personal inom stresshantering under våren 2019. 
Föreläsare var representant från vår företagshäl-
sovård. 

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts 
för att belysa begreppet jämställdhet och de olika 
diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimi-
neringslagstiftningen. Detta har gjorts genom ut-
bildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag 

heltid. Efter utbildningarna träffades en referens-
grupp tillsammans med konsult för att arbeta 
fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen 
finns åtgärder som kommer att följas upp 2020. 
Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på 
ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i 
olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har 
följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att 
lämpliga mötesformer finns, att arbetsmiljöför-
delningar har följts upp etcetera. 

Ekonomi pensioner
Belopp i tkr

Pensioner
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Medlemsavgift pension 12 825 5 027 7 798 5 312

Uppr,medlemsavg. avsättning 2 715 2 355 360 2 957

Pensionskostnader -12 825 -5 027 -7 798 -5 312

Pensionsavsättning -2 715 -2 355 -360 -2 957

RESULTAT 0 0 0 0

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något 
lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit 
under året inte blivit fler än tidigare men varat 

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 
sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan 
tagit vid.  

Räntekostnaderna har under 2019 varit något 
lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av 
kontorsmaterial.

När det gäller de högre pensionskostnaderna så 
beror det dels på att förbundets förra pensionsbo-
lag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades 
i övergången till Skandia under hösten 2019 och 
dels på en försäkringslösning för Förbundschefen 
som går i pension under 2020.
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Teknisk avdelning
Under året har upparbetats underlag för flera in-
vesteringar. Beställning har skett på en ny släck/
räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är 
byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är 
gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. 
Fordonet är utrustad med en uppgraderad version 
av skärsläckare och ett modernt flödesoberoende 
skuminjicerande system samt el-styrd manövre-
ring av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras 
vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till 
organisationen. En levererades till brandstationen 
på Skaftö i början på december och den andra till 
Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projek-
tet med att flytta över larmservrarna till LC 54 i 
Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från 
LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverka-
ren i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, 
vilket hanterats som en garantiskada. Då en del 
av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet 
gjordes en del av arbetet om på en lokal lack-
eringsfirma.
Förutom detta har avdelningen haft en del repa-
rationer av fordon, bland annat har vi fått bytt 
bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef
Belopp i tkr

Teknisk chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 3 113 2 206 907 3 068

Kostnader -17 094 -16 762 -332 -16 922

RESULTAT -13 981 -14 556 575 -13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket 
kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade 
hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils 
brandstation. Detta avspeglas även på kostnads-
sidan som förutom höjda hyreskostnader även 

har en ökning av kostnader för reparationer och 
underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har 
under året en lägre personalkostnad som beror på 
personalbyte med några månaders glapp i perso-
nalstyrkan samt att en del av beredskapsersätt-
ning är överflyttat till GOSL-projektet.
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Ekonomi operativ chef
Belopp i tkr

Operativ chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 802 1 953 849 2 901

Kostnader -41 464 -41 931 467 -44 765

RESULTAT -38 662 -39 978 1 316 -41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget 
arbete med personalkostnader och då framför allt 
övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv 
trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. 
En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig 
organisationsförändring i Brastad, den har gene-
rerat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr. 

Personalplaneringen har under 2019 varit en 
viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet är att 
antal larm minskat under 2019 i förhållande till 
2018. RiB personalens larmkostnader har minskat 
under 2019 medan heltidspersonalens kostnader 
varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän förskonades under 2019 från långvariga 
larm och samhällsstörningar vilket också bidragit 
till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till 
budget. Anledningen till de ökade intäkterna är 

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann 
med debiteringen av trafik- och restvärdes rap-
portering. Under slutet av 2018 genomfördes en 
riktad utbildning till befälen i organisationen där-
av också högre kompetens i ovan nämnda ämne. 
Från 2019-05-02 fick organisationen förstärkning 
av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört 
ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafik 
och restvärdesuppdrag. 

2018 drabbades organisationen av en skogs-
brand där släckningsarbetet genomfördes med 
hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna 
återbetalades av myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap under våren 2019, vilket också har 
bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbasera-
de uppdrag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA 
mot kommuner och landsting har också bidragit 
till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekono-
miskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhets-
året 2020 är i gång.

Operativ avdelning
Operativa avdelningens uppdrag är att genom-
föra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor som kan leda till 
skador på människor, egendom eller i miljön. 
Under år 2019 genomfördes 1186 räddnings-
tjänstuppdrag, motsvarande antal 2018 uppgick 
till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av 
antalet uppdrag. Motiveringar till förbättringen 
(minskningen) är ett bra operativt förebyg-
gandearbete i kommunerna där den enskilde, 

verksamheter och kommunerna understöds att 
arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och 
information. 
Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit 
till att antalet räddningstjänstuppdrag har mins-
kat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är 
räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalificerat 
sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av 
antalet utryckningar i förbunds området.
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Förebyggandeavdelning
Under året har utbildningsinsatser kopplat till 
GOSL-projektet i olika omfattning berört de av 
avdelningens personal som upprätthåller tjänster 
som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av 
avdelningens inspektörer under våren genomfört 
distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har 
två av avdelningens brandinspektörer påbörjat 
och avslutat utbildning som Räddningsledare B 
respektive Tillsyn B. 

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och 
tillståndhantering inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor och brandfarliga och explo-
siva varor) samt remisser från andra myndigheter 
hanteras löpande och följer i stort de produk-
tions- och kvalitetsmål som satts för detta. En 
viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, 
vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser 
som pågått under året. Omkring 430 ärenden 
av myndighetskaraktär har hanterats, där bland 
annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av 
dessa ärenden. 

Undersökningar utförs inom avdelningen efter 
alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i 
syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen 
varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. 
Uppföljning av förbundets insatser och automat-
larm samt förbättringsåtgärder har återkopplats 
till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser 
inträffat som föranlett behov av fördjupad utred-
ning:

Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas 
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för 
att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att 
hantera tillfällen då organisationen blir hårt belas-
tad av flera larm. Uppdraget består i att analysera 
ett dygn i augusti där de flesta av förbundets 
räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i rädd-
ningsinsatser.  

Förbundet har hittills under året mött uppskatt-
ningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika 
utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar 

görs informationsinsatser vid olika evenemang 
där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer 
som vi informerar och pratar om brandskydd. 

Exempel på utbildningar och informationstill-
fällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e 
klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 
ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng 
på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, 
Seglingstävlingen Lysekils Women match och 
Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna 
i Munkedal är några av de evenemang som vi 
har närvarat vid och pratat och informerat om 
brandskydd. 

Ett stort antal innevånare och sommargäster på 
Stora Kornö fick under en dag i juni information 
och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur 
öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har 
vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i 
våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör 
sotning och brandskyddskontroll och konstateras 
att: 

Planerad sotning och brandskyddskontroll i 
förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta pro-
duktionsmålen för perioden. 

Under året har 13 tillståndsärenden avseende 
ansökan om egensotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotnings-
entreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. 
Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 
2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i 
samverkan med socialtjänsten har påbörjats 
under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna 
utför kontroll av brand- och olycksrisker hos 
sina brukare enligt checklista som värderas och 
sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2020 och bedöms 
kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera 
nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slut-
förts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med 
riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till 
grund för 2020 års tillsynsplan.
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Ekonomi förebyggandechef
Belopp i tkr

Förebyggandechef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 963 3 340 -377 3 281

Kostnader -4 460 -5 087 627 -4 754

RESULTAT -1 497 -1 747 250 -1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +250 tkr).

Avdelningen har under perioden lägre in-
täkter än vad som budgeterats för tillsyn och 
externutbildningar. Avdelningen har även haft 
lägre personalkostnader än budgeterat, främst 
beredskapsersättning (som numer ingår under 
GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän 
vid externutbildningar. Något lägre kostnad för 
utbildning/kurs/konferens samt undervisningsma-
terial.
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SÄKERHETSMÅL 1
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal trafikolyckor än 2018 🡶 🔴 🔴
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Antalet trafikolyckor som Förbundet larmats 
till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket 
innebär en ökning med 5%. Även om antalet 
utryckningar till trafikolyckor ökat så har den 
allvarligaste konsekvensen, att personer omkom-
mer, minskat från fem personer 2018 till ingen 
omkommen person 2019.

Symbolförklaring
🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

🔴 Mål är ej påbörjat eller ofärdigt

🡵 Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år

🡲 Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år

🡶 Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år
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SÄKERHETSMÅL 2
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma 
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i bostäder än under 2018 🡵 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡵 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡵 🔴 🔴

Analys
Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört 
mot 2018 visar på en positiv utveckling.
2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 
70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 
minskat till 53, vilket innebär en nedgång med 
nästan 25% i denna kategori.
Ingen person har omkommit eller skadats allvar-
ligt i bostadsbrand under 2019. En person om-
kom dock i en husvagnsbrand under året.

Analys
Totalt antal bränder i den här kategorin under 
2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden 
kan ses som oförändrad.17 rapporterade händel-
ser 2019 jämfört med 16 händelser 2018. 

Konsekvenserna av en brand i denna kategori 
kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand 
på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. 
Ingen människa skadades men rök- och sotska-
dorna i byggnaden blev omfattande och 
kostsamma att sanera (separat olycksutredning 

SÄKERHETSMÅL 3
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska 
omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018 🡲 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡲 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡲 🔴 🔴

finns). 
Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, 

där två konstaterades vara anlagda, en brand i 
mikrovågsugn och en som startats av missriktade 
fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-av-
delningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar 
värmefläkt var orsaken. Brand i torktumlare, 
tvättmaskin och restaurangkök har varit andra 
orsaker till bränder i offentliga miljöer.
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SÄKERHETSMÅL 4
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Ingen ska drunkna 0 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 0 🔴 🔴

Analys
Totalt har det skett en minskning från tio inträf-
fade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett 
av larmen under 2019 möttes vår personal av en 
tidigare saknad person. Personen hittades avliden 
(misstänkt suicid). 

Under sommarmånaderna larmades räddnings-
tjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat 
och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de 
övriga räddningstjänstuppdragen har personerna 
kommit till rätta utan ansträngning från rädd-
ningstjänsten. 

Analys
Det har varit några insatser som krävt lednings-
stöd vilka också klarat målet på 20 min. Under 
första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med 
förberedelser inför gemensam operativ system-
ledning tillsammans med Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänst (NÄRF). 

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpas-
sat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhät-

tan där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i 
beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän. 

Under våren 2019 verkställdes gemensam 
operativ systemledning tillsammans med NÄRF. 
Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbun-
det på samtliga larm. En trygghet för utryckande 
befäl i organisationen har tillskapats med gemen-
sam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska 
kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet 100 % 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 6
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Fler personer än under 2018 ska har förmåga att 
förebygga olyckor 🡲 🔴 🔴
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor 🡲 🔴 🔴

Analys
Vi har hittills under året mött 3100 personer vid 
omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom 
dessa utbildningar har det genomförts informa-
tionsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp 
mot 3000 personer som vi informerat om brand-
skydd.

Analys
Under andra tertialet har tre väderrelaterade 
händelser inträffat. Två av händelserna utgjordes 
av översvämmade källare på grund av kraftiga 
regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd 
som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den 
dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väder-
relaterade händelser har rapporterats under tredje 
tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämningar 
vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori 
ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019. 

SÄKERHETSMÅL 7
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018 🡶 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Även om det torra vädret kom tidigt i år så har 
inga skogbränder inträffat under våren, däremot 
har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket 
är lika många som 2018. 

Under andra tertialet inträffade ett antal skog- 
och gräsbränder men ingen under kategorin 
omfattande skogsbränder. 

Analys
Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 
antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det 
är en negativ förändring från 2018 då antalet larm 
sammanfattades till 34. 

Olyckorna har varit av enklare karaktär och 
inte orsakat några allvarliga skador på människor 

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett 
hot mot miljön. 

En händelse av allvarlig karaktär inträffade på 
Preemraffs anläggning där det läckte ut en okänd 
mängd svavelväte, raffinaderiets egen räddnings-
tjänst hanterade utsläppet. 

SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller 
omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre allvarliga skador på människor än under 2018 🡵 🔴 🔴
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 
under 2018 🡶 🔴 🔴

Den största branden under perioden inträffade 
i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade 
två hektar. 

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte 
larmats till någon brand i skog och mark. På års-
basis har antalet bränder i kategorin minskat från 
68 stycken år 2018, till 35 år 2019.  

ÅRSREDOVISNING 2019 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  21



MÅLUPPFÖLJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL 1
Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
bristande underhåll 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

En modern larmserver som klarar av utalarmering av 
samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela 
larmkedjan till 100 % 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
brister i kommunikationsutrustningen 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förrådshållning av överblivet material ska minskas 🡲  🔴 Nytt mål 
för 2019

Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår 
verksamhet 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden fel-
anmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Analys
Trots ett stort antal felanmälningar har inga 
insatser påverkats negativ av brister i material, 
kommunikationsutrustning eller fordon. 

Våra larmservrar har flyttats till vår lednings-
central (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit 
att vi har minskat antalet larmservrar och fått en 
modern larmserver med 100% redundans. LC 54 
kan nu övervaka och sköta alla våra larm. 

Avveckling av förrådshållen, överblivet mate-
rial har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte 
genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrust-
ning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.
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Analys
Myndighetsutövningen följer i stort satta mål 
avseende effektiv och rättssäker ärendehantering. 

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskom-
munernas befolkning i olika utbildnings- och in-
formationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern 
utbildning har under året motsvarat uppsatta mål 
för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild 
olycksundersökning har utförts av de händelser 
som uppfyller kriterier för detta. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2
Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Ökad förståelse och förändrat beteende i samband 
med brand- och olycksrelaterade händelser ska med 
stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig 
rådgivning, information och utbildning

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019

Alla olyckor och händelser som föranlett en räddnings-
insats ska följas upp och analyseras med syfte att få 
underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för 
att skapa en lärande organisation

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019
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Analys
Förbundets frisknärvaro har under året legat sta-
bilt och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbild-
ning till personal inom jämställdhet och mång-
fald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan 
för förbundet. Arbetet har gjorts i en referens-
grupp tillsammans med representanter för ledning 
och medarbetare samt fackliga organisationer.

Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

ÖVERGRIPANDE MÅL 3
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 % 96 % 🔴 🔴
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med 
plats för mångfald, 100 % 100 % 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förbundet ska efterleva framtagen riktlinje kring värde-
grundsarbete, 100 % - 🔴 Nytt mål 

för 2019

Processkartläggning av stabens interna arbete sker 
för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i 
vardagen, 100 % -  🔴 Nytt mål 

för 2019

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värde-
grundsarbetet kommer som är en följd av jäm-
ställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade 
möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och 
i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle ut-
formas och användas, beslutades att avvakta med 
processkartläggning av stabens interna arbete 
tillsvidare.
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ÖVERGRIPANDE MÅL 4
Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna 
enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning 100 %  🔴 🔴
God Soliditet, minst 30 % 26,7 % 🔴 🔴
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 
100 % 81,1 %  🔴 🔴
Hög självfinansieringsgrad av investeringar, 
minst 100 % 100 % 🔴 🔴

Analys
Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning 
för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 
(jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del 
av tillgångarna som finansieras med egna medel 
och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. 
Utvecklingen beror dels på förändring av eget 
kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-
minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% 
för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-

ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når 
vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar för-
bundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har 
inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen 
som finns på banken i form av checkkredit.

Självfinansieringsgraden för förbundet når 
målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018). 

Självfinansieringsgraden visar i vilken omfatt-
ning nya investeringar finansierats med egna 
medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5
Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO 100 % 🔴 🔴
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget 100 % 🔴 🔴

Analys
Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 
är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrun-
dan till myndigheter och organisationer medförde 
inga åtgärder i framtagen version. 

Direktionen har antaget verksamhetsplan med 
budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 
2020 är antagen av direktionen.
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PERSONAL

Ålder
Antal totalt 

2019
% av total

2019
Antal heltid

2019
Antal deltid

2019
Antal totalt 

2018

 - 29 30 14,8% 7 23 29

30 - 39 41 20,2% 11 30 51

40 - 49 73 36,0% 21 52 73

50 - 59 46 22,7% 16 30 41

60 - 13 6,4% 7 6 9

TOTALT 203 100% 62 141 203

Personalstatistik
Den 31 december 2019 fanns det 203 personer 
anställda inom förbundet. Av de anställda var 
141 RiB personal. Av det totala antalet anställda 
var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB 
anställda och 8 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i heltids-
styrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dag-
tidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän 
i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att 
gå i pension vid 58 års ålder och under de närms-
ta åren är flera pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB personal. 

 

Väsentliga personalförhållanden
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Personalrörlighet
Under året har 9 personer avlutat sina tjänster och 
förbundet har nyanställt 17 personer. 

Sjukfrånvaro
I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per 
åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjuk-
frånvaron som var långtidssjukskrivning under 
året.

Sjukfrånvaro per 
åldersgrupp 2019 2018

29 år eller yngre 0,35 % 0,70 %

30 till 49 år 2,48 % 2,10 %

50 år eller äldre 2,15 % 1,70 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Sjukfrånvaro per kön 2019 2018

Kvinnor 3,70 % 1,41 %

Män 1,97 % 1,89 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Långtidssjukskrivning 2019 2018

Kvinnor 0,00 % 0,00 %

Män 0,20 % 0,66 %

TOTALT 0,18 % 0,60 %
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Personalkostnader
Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala 
kostnader. 

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid 
minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrin-
strument för att attrahera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskill-
naderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. 
kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor 
ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskill-
nader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska 
bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, 
funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexu-
ell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verk-
samhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyl-

Belopp i tkr

Personal 2019 2018

Heltid, inklusive semesterlön 34 310    33 251

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 19 058    19 787

Övertid, fyllnadstid 1 087    1 770

OB, beredskap 2 443    2 478

Arvode/Förtroendevalda 557    500

Förändring semester- & 
löneskuld - 188    265

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 15 540    8 269

TOTALT 72 807    66 320

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan 
skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelate-
rade kostnader för företagshälsovård och kompe-
tensutvecklingskostnader. 

Förväntad utveckling
Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 
2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till 
grund för arbetet under mandatperioden.  

Projektet gemensam operativ systemledning 
tillsammans med NÄRF kommer under verksam-
hetsår 2020 fortsatt utvecklas.  

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på 
personalförsörjning av RiB personal men även 
heltidsanställd brandpersonal.

Idag har vi en utryckningsorganisation som i 
stort arbetar med operativa frågor. Samhällsut-
vecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyg-
gande på flera fronter. 

Förbundschefen går i pension under hösten 
vilket innebär ett arbete med rekrytering och 
förbundets fortsatta ledningsfunktioner.
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 7 793 9 267 9 386

Medlemsavgift (drift) 70 338 70 338 68 422

Medlemsavgift (pension) 5 027 12 825 5 312

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 355 2 715 2 957

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -74 744 -75 347 -77 181

Pensionskostnader -5 027 -12 825 -5 312

Avsättning pensioner -2 355 -2 715 -2 957

Avskrivningar 3 -3 334 -3 902 -2 829

Jämförelsestörande poster 4  - 788 - 

VERKSAMHETNES NETTOKOSTNAD 53 1 144 -2 202

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 53 1 144 -2 202

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -52 -27 -32

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 117 -2 234

Extraordinära poster 0  0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 117 -2 234
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 26 116 20 648 21 304

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 943 4 546

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 10 746 11 846 9 131

Summa anläggningstillgångar 40 805 36 437 34 981

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 7 900 19 468 9 866

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 8 532 1 546 1 696

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 16 432 21 014 11 562

SUMMA TILLGÅNGAR 57 237 57 451 46 543

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -16 444 -14 211 -16 444

Årets resultat 243 -1 117 2 234

Resultatutjämningsreserv 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0

Summa eget kapital -16 201 -15 328 -14 210

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -10 746 -11 846 -9 131

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -10 746 -11 846 -9 131

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 090 -4 379 -5 383

Kortfristiga skulder 14 -26 200 -25 898 -17 819

Summa skulder -30 290 -30 277 -23 202

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0 0

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 0 0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-57 237 -57 451 -46 543
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INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2019 2019 2018

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 694 1 805

Fordon och transportmedel 7 250 2 552 0

TOTALA INVESTERINGAR 7 450 3 246 1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggnings-
tillgångar för 3 246 tkr under året. Investering-
arna ligger betydligt lägre än budgeterat och det 

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/
räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i 
början av 2020.

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 117 -2 234

Justering för av- och nedskrivningar, materiella anlägg-
ningstillgångar

3 3 902 2 829

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 -2 715 -2 957

Justering för försäljning/utrangering 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 907 -1 759

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -9 601 400

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 8 079 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 385 -1 032

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -3 246 -1 805

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 246 -1 805

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld 13 -1 003 -628

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 2 715 2 957

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 711 2 329

ÅRETS KASSAFLÖDE -150 -508

Likvida medel vid årets början 12 1 696 2 204

Likvida medel vid årets slut 12 1 546 1 696
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NOTFÖRTECKNING
Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

Myndighetsutövning 741 948

Årsavgift automatiska larm 1 526 1 358

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 185 2 214

Ersättning för utbildning 737 1 059

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 10 7

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 147 357

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 275 290

Förs. av produkter, material 15 317

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 686 1 640

Investeringsbidrag, MSB 400 25

Övriga intäkter o ersättningar 1 545 1 171

Summa 9 267 9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2019 2018

Fastighetskostnader 6 639 6 657

Transportmedel 2 770 2 673

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 398 1 315

Löner och personalomkostnader 57 267 58 051

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 1 224 1 531

Övriga kostnader 6 049 6 954

Summa 75 347 77 181

Räkenskapsrevision 2019 2018

Total kostnad för räkenskapsrevision* 99 135

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 57 47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt 
biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2019 2018

Maskiner 89 87

Inventarier 1 488 405

Byggnadsinventarier 99 73

Fordon och transportmedel 2 225 2 265

Summa 3 902 2 829
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2019 2018

Försäljning av fordon 470 -

Intäkt helikopterkostnad MSB 318 -

Kostnad för branden Bratteröd - 929

Summa 788 929

Not 5 Finansiella intäkter 2019 2018

Räntor likvida medel 0 0

Summa 0 0

Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader 14 19

Bankkostnader 13 13

Summa 27 32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 806 806

Investeringar 63 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 806

Ingående av- och nedskrivningar -155 -68

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -89 -87

Utgående av- o nedskrivningsvärde -244 -155

Utgående bokfört värde 625 651

Inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 6 555 3 357

Investeringar 627 3 199

Försäljning/utrangering -200 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 6 982 6 556

Ingående av- och nedskrivningar -2 622 -2 218

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 200 0

Årets av- och nedskrivningar -1 488 -404

Utgående av- o nedskrivningsvärde -3 910 -2 622

Utgående bokfört värde 3 072 3 934
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 532 213

Investeringar 0 319

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -179 -107

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -73

Utgående av- o nedskrivningsvärde -278 -180

Utgående bokfört värde 253 352

Bilar och transportmedel 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 26 501 26 501

Investeringar 191 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Ingående av- och nedskrivningar -10 205 -7 940

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -2 225 -2 265

Utgående av- o nedskrivningsvärde -12 430 -10 205

Utgående bokfört värde 14 262 16 296

Pågående arbete maskiner och inventarier 2019 2018

Ingående balans 72 319

Investeringar, omförda under året 2 364 -247

Utgående anskaffningsvärde 2 436 72

Utgående bokfört värde 2 436 72
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -4 498 -3 895

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 101 -4 498

Utgående bokfört värde 3 943 4 546

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är 
beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas vär-
det vid årets början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats 
under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig 
respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2019 2018

Ingående fordran (pensionsavsättning) 9 131 6 174

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 2 715 2 957

Utgående balans 11 846 9 131

Not 10 Avsättning pensioner 2019 2018

Ingående värde avsättning pensioner 9 131 6 174

Avsättning pensioner 2 715 2 957

Utgående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 tkr. Enligt finansiell 
överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår 
personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad 
pensionsrätt fr.o.m. 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommu-
nerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2019 2018

Kundfordringar 7 229 7 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 353 2 264

Fordran moms 1 881 439

Övriga fordringar 5 1

Utgående balans 19 468 9 866
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Not 12 Kassa och bank 2019 2018

Ingående värde 1 696 2 204

Förändring perioden -150 -508

Utgående balans 1 546 1 696

Not 13 Långfristiga skulder 2019 2018

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 440 1 465

Årets förändring, avskrivning -401 -25

Leasingskuld, långfristig del 3 943 4 546

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 4 379 5 383

Not 14 Kortfristiga skulder 2019 2018

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 5 167 1 392

Löneskuld 6 669 6 808

Skuld till staten 2 307 2 319

Övriga kortfristiga skulder 11 153 6 697

Utgående balans 25 899 17 819
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Förbundets redovisning upprättas enligt kommu-
nallagen och enligt kommunala redovisningsla-
gen samt följer anvisningar och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning, RKR. 
I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa 
avsteg från rekommendationerna från normgivan-
de organ.  Förbundet följer god redovisningssed, 
övergripande principer såsom försiktighetsprin-
cipen, matchningsprincipen samt principen om 
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande 
bild av förbundets ekonomiska resultat och ställ-
ning på bokslutsdagen.

God redovisningssed
God redovisningssed ska medverka till att 
redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett 
objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och 
utom förbundet. God redovisningssed bygger på 
ett antal grundläggande principer. 

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period 
och intäkter matchas mot de kostnader som 
uppstått. Värdering av tillgångar och skulder sker 
utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rätt-
visande.  Principen om öppenhet i redovisningen 
är viktig för förbundet som är en demokratiskt 
styrd organisation.

Periodisering
Intäkter och kostnader på väsentliga belopp pe-
riodiseras så att de hänförs till det redovisningsår 
de hör till. Personalkostnaderna periodiseras 
genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs.  
Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balans-
räkningen till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar. 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker 
med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstill-
gångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om 
minst tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga 
ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaff-
ningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från 
och med 2017-01-01, för investeringar gjorda 
före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp 
som gräns för att klassas som investering.

Pensioner
En finansiell överenskommelse är gjord mellan 
förbundet och medlemskommunerna att reglering 
av pensioner sker separat från kostnader för den 
löpande verksamheten. Det innebär att den fak-
tiska pensionskostnaden för respektive år regleras 
fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsätt-
ningar för pensionsskulden upptas i förbundets 
balansräkning på skuldsidan och med en lika 
stor post på tillgångssidan avseende fordran på 
medlemskommunerna. För samtliga regleringar 
tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Måluppföljning
Förbundet följer upp de 14 målen i verksam-
hetsplan 2019, antagna av Förbundsdirektionen 
2018-09-25.

Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt 
Kommun-Bas 2013.
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ÖVRIGT

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas 
storlek eller betalningstidpunkt inte är helt be-
stämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklu-
sive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar
Årlig kostnad för värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar beräknad utifrån förväntad nytt-
jandetid.

Balanskrav
Balanskravet innebär att intäkterna ska vara stör-
re än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. 
Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk 
hushållning.

Balansräkning
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital
Eget kapital definieras som totala tillgångar mi-
nus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader
En post klassificeras som extraordinär om den 
saknar samband med förbundets ordinarie verk-
samhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och 
uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska 
redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorer-
na löpande verksamhet, investeringar och finan-
siering som mynnar ut i förändring av likvida 
medel.

Kassalikviditet
Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i 
förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.

Leasing
Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på 
transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finan-
siellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasing-
avtal motsvarar hyra av objektet. 

Likvida medel
Medel i kassa, på bank– och plusgiro.

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller senare än ett 
år efter räkenskapsårets utgång.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den pe-
riod då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning
Resultaträkningen innehåller kostnader och in-
täkter och visar årets ekonomiska resultat och hur 
det uppkommit. Den visar även förändringen av 
det egna kapitalet.

Självfinansieringsgrad
Vilken grad nya investeringar finansierats med 
egna medel. Egna medel (resultat + avskrivning-
ar)/Totalt tillförda medel.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med 
främmande kapital.

Soliditet
Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget 
kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
självfinansierade tillgångar.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KS 2020/00250  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 
2019 
Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2019 blev 
820 518 tkr (507 375 kr föregående år).  
  
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 
förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 

att godkänna årsredovisningen 2019. 

Jäv 
David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
och beslut i ärendet.    

 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-04-16 Dnr KS 2020/00250 

  

 

Handläggare 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2019 blev 
820 518 tkr (507 375 kr föregående år).  
  
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 
förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, 
  
att godkänna årsredovisningen 2019.   
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Stiftelsen Ljungskilehem 













































 
 

 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KS 2020/00249  

Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB 
Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 
för 2019 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 
Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 
och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 
resultatet för moderbolaget uppgår till 36 129 tkr (38 788 tkr föregående år) och för 
koncernen 34 275 tkr (32 735 tkr föregående år).  Revisorerna bedömer att styrelsen har 
utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter föreligger inte.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning Uddevallahem 2019. 
Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB 2019. 
Årsredovisning uddevallahem Holding AB. 
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt, 

att godkänna årsredovisning för 2019. 

Jäv 
David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
och beslut i ärendet.   

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-04-16 Dnr KS 2020/00249 

  

 

Handläggare 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för 

bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 

Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 

Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 
för 2019 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 
Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 
och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 
resultatet för moderbolaget uppgår till 36 129 tkr (38 788 tkr föregående år) och för 
koncernen 34 275 tkr (32 735 tkr föregående år).  Revisorerna bedömer att styrelsen har 
utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter föreligger inte.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning Uddevallahem 2019. 
Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB 2019. 
Årsredovisning uddevallahem Holding AB. 
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
  
att godkänna årsredovisning för 2019.    
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
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KORT OM UDDEVALLAHEM
Uddevallahem är en kommunal bostadsstiftelse 
inom den svenska allmännyttan, vilket innebär att vi 
verkar för allas rätt till ett eget boende. Vår styrelse 
väljs av Uddevallas kommunfullmäktige.

Uddevallahems affärsidé är att förvalta, utveckla 
och bygga fastigheter i Uddevalla kommun.  
Vi äger 4 675 bostäder och 781 lokaler.

Fler än 9 000 personer, eller drygt var sjätte 
Uddevallabo, bor hos Uddevallahem. Det gör oss 
till den största aktören på bostadsmarknaden i 
Uddevalla.

Med det följer att vi tar ett stort samhällsansvar för  
utvecklingen i vår kommun. Uddevallahem vill vara 
en värd för alla och bida till att skapa ett hållbart liv 
i Uddevalla.

Omslagsbilden:  
Medarbetare från olika avdelningar i porten på Tallvägen 10.
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4 UDDEVALLAHEM ÅRSREDOVISNING 2016

ANTAL
ANSTÄLLDA

76
2018
77

MARKNADSVÄRDE 

4 242 Mkr
2018

4 030 Mkr

SYNLIG  
SOLIDITET

19,4 %
2018

18,1 %

ANTAL
FASTIGHETER

88 st
2018

88 st

SNITTHYRA
KRONOR/KVM 

1 022
2018
989ANTAL BOSTÄDER

4 675 st
2018

4 595 st
ANTAL

LOKALER

781 st
2018

729 st

VAKANSGRAD 

0,07 %
2018

0,04 %

UDDEVALLAHEM 
PÅ EN MINUT

4 BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM, 858500-2366



5BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM, 858500-2366 5UDDEVALLAHEM ÅRSREDOVISNING 2016

 
OMSÄTTNING

345,2 Mkr
2018

315,4 Mkr

RESULTAT
FÖRE SKATT

43,6 Mkr
2018

37,8 Mkr

INVESTER INGAR

83,9 Mkr
2018

339,9 Mkr

UNDERHÅLLS-
KOSTNADER

40,8 Mkr
2018

34,2 Mkr

UTHYRNINGSBAR  
 YTA, BOSTÄDER

280 110 kvm
2018

278 394 kvm

UTHYRNINGSBAR
YTA, LOKALER

51 220 kvm
2018

47 316 kvm

BOSTADSSÖKANDE

16 300 pers.
2018

14 300 pers.

 POSITION

Vi utvecklar
Uddevalla
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2. 70-årsfirande + Cirkus 
2019 fyllde Uddevallahem 70 år. Det firades tillsammans 
med hyresgästerna och cirkus Brazil Jack som bokads 
speciellt för våra hyresgäster. Cirkusen blev fullsatt. 

1. Varumärkesarbete 
Under 2019 sjösattes en ny varumärkesstrategi med en tydlig vision och kärnvärden som ska genomsyra både den 
interna- och den externa kommunikationen. Vad Uddevallahem står för från och med nu är att vara en värd för alla 
och jobba för att tillsammans skapa ett hållbart liv i Uddevalla.

FEM STORA HÄNDELSER 
UNDER 2019
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4. En insats för  
miljö och människa 
I december 2019 tog Udevallahem initiativet till att 
städa upp i staden, skapa gemenskap och bidra tll 
välgörenhet. En ploggar-tävling arrangerades med 
stadens grundskolor där den klass som plockat 
mest skräp vann. Det blev totalt 5,5 ton skräp som 
plockades upp från gator och natur, vilket i sin tur 
översattes till en summa pengar om 22 000kr som 
skänktes till Radiohjälpens insamling Musikhjälpen.

3. Inflytt Sundberg
Äntligen inflytt i det omtalade nybygget  
Sundberg. De 26 st hyresrätterna är nu  
bebodda och Uddevallahems huvudkontor  
är på plats med personal och kundservice.

5. Viktiga beslut om  
betydelsefulla satsningar 
I slutet av 2019 beslutade styrelsen att vi ska satsa 
på nybygge på Strömstadsvägen med fokus på  
smarta, mindre lägenheter. Att även sätta igång  
ROT-renoveringar i våra bostäder i Uddevallas norra 
stadsdelar är ett stort och betydelsefullt projekt för  
de fastigheter vi förvaltar i området och inte minst  
för de hyresgäster som bor där.
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VD HAR ORDET 
När drätselkammaren 1949 grundade Uddevallahem så var det en i en stark vision om att bygga 
ett bättre samhälle. Tillsammans lade de grunden till det som idag är Uddevallahem. I 70 år har 
vi följt samma ambition, nämligen att skapa en bättre framtid. Som stiftelse har vi förmåga att 
tänka långsiktigt och tillsammans har vi visat att vi tillför samhällsnytta till Uddevalla kommun.

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS – VÅRA 
VÄRDERINGAR BESTÅR

Världen ser nu helt annorlunda ut, digitaliseringen  
utmanar våra föreställningar och vänder upp och ner  
på hierarkier. Det som däremot inte har förändrats är 
värderingarna som Uddevallahem en gång byggdes på: 
en tro på vår förmåga att göra skillnad för samhället. 
Det är en lika kraftfull kompass idag som för 70 år sen.

 
KUNDEN I FOKUS

När bostadsbristen är stor och nyproduktionstakten hög 
är det extra angeläget att hålla i minnet att förvaltningen, 
det vill säga det kundnära arbetet, är basen i vår verk-
samhet. Det är därför glädjande att se att den löpande 
kundundersökningen ger oss goda betyg som står sig 
mycket väl i konkurrensen med både andra privata och 
allmännyttiga bolag.

 
FASTIGHETER FÖR MÄNNISKOR

Vi lägger stora resurser på att underhålla våra hus och 
grönytor. Vi gör det för våra nuvarande kunder men 
även för att kommande generationer skall ha ett trivsamt 
boende. Vi är en värd för alla och tar vårt allmännyttiga 
uppdrag på allvar. Vi kallar oss med rätta experter men är 
förstås bara människor som brinner för våra värde- 
ringar. Med det som ledstjärna löser vi varje dag  
utmaningar för en hållbar och inkluderande framtid.

STIFTELSEFORMEN GER OSS FRIHET

Det gör oss oberoende av kvartalsekonomins kortsiktiga 
krav och ger oss frihet att följa våra grundares ambition 
att vara med och utveckla det samhälle vi är en del 
av. Vårt syftesdrivna arbetssätt har visat sig lyckosamt. 
Uddevallahems vinst är resurser som går direkt till  
samhällsnytta i form av återinvesteringar och samhälls- 
engagemang.

 
IDÉER, KUNSKAP OCH SAMARBETE

Världen står inte still och det gör inte Uddevallahem 
heller. Därför arbetar vi intensivt med att utmana våra 
egna affärsmodeller med intern innovation och entre-
prenörsanda. Då är det viktigt att odla och utveckla de 
människor som arbetar hos oss. Lika viktigt är samarbete 
med övriga aktörer i civilsamhället. Vi menar att vi till-
sammans skapar ett hållbart liv i Uddevalla.

Thomas Aebeloe  
VD
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NYPRODUKTION

Sundberg

I kvarteret Sundberg, det andra av Uddevallahems två stora 
centrumprojekt på kort tid, finns nu en stor huskropp över hela 
kvarteret med 26 hyreslägenheter, 52 LSS-bostäder samt ett 
nytt eget huvudkontor. 35,8 procent av fastigheten har vi avytt-
rat till HSB Norra Bohuslän, som byggt 43 bostadsrätter där.

 
Krummedike

Sedan 2018 äger Uddevallahem fastigheterna Krummedike 16 
och 17, med ett mycket bra läge mitt i centrala Uddevalla. Det 
måste till en ny detaljplan innan nya bostäder kan bli aktuella. I 
dagsläget finns ett K-märkt bostadshus, en restaurang och ett 
antal parkeringsplatser på fastigheterna. 

ROT-RENOVERINGAR

Spiggen

I mars 2018 inledde vi en ROT-renovering av de 68 lägenheter-
na i kvarteret Spiggen på Tureborgsvägen 22. Första etappen 
blev klar samma år, och etapp två i början av 2019. I renovering-
en ingick byte av kök och badrum, renovering av hall, installation 
av ny ventilationsanläggning med mera. Det här är det sista 
huset som återstår att ROT-renovera i Uddevallahems stora 
bestånd på Tureborg

Graniten 1, Marmorn 1 och Marmorn 3

En stor ROT-renovering har pågått sedan våren 2017 och 
avslutats under 2019 på Östanvindsvägen 12, 13, 14, 16, 19 
och Ögårdsvägen 1. Vi har totalrenoverat kök och badrum, 
installerat ny ventilations- och elanläggning, vi har gjort olika 
åtgärder för att minska energiåtgången med mera. Dessutom 
har vi bytt fasad på höghusen på Östanvindsvägen 12-16.

 
Gullholmen 1 och Flatö 2

ROT-renovering pågick under hösten och färdigställdes till 
jul i de 29 lägenheterna på Sunnanvindsvägen 2 och 4. Här 
utfördes även en fasadrenovering och ombyggnad av lokal till 
lägenhet. Efter jul påbörjas ROT-renovering i 52 lägenheter på 
Bidevindsvägen 1 och 3 i Kv Flatö 2. 

UNDERHÅLL

Ett väl fungerande underhåll av fastigheterna är viktigt för att 
hålla dem i bra skick och ge våra hyresgäster ett bra boende.

Under 2019 har vi till exempel påbörjat utbyte av balkong- 
räcken/tak och monterat balkonginglasningar i Kv Finland 1, 
renoverat 6 kök på Melodivägen och på Kaprifolens grupp- 
boende, delvis byggt om vårdcentralen på Skogslyckan och 
renoverat korridorer i gruppbostaden på Banjovägen.

VÅRA FASTIGHETER
Det fortsätter att byggas nya bostäder runt om i landet för att möta den stora efterfrågan  
på hyresrätter. Uddevallahem är inget undantag. 2019 har vi färdigställt en nyproduktion  
i Kv Sundberg 16 och påbörjat projektering att bygga lägenheter i Kv Bastionen 16  
på Strömstadsvägen.

Dalaberg, NorrTureborg
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HYRESGÄSTUNDERSÖKNINGEN

Den kundundersökning vi gör löpande visade vid årets slut att 
43 procent av våra kunder ger oss högsta betyg på en 5-gradig 
skala. Uddevallahem ligger därmed högre än genomsnittet för 
bostadsbolag som använder samma mätmetod. Snittet ligger 
på 35 procent.

Likväl jobbar vi vidare med olika åtgärder för att få kundnöjd- 
heten att bli ännu högre. Våra prioriterade förbättringsområden 
är städning av trapphus samt trygghetsfrågor i våra områden. 

Vår ambition är också att få fler av våra hyresgäster att svara 
på enkäten. Under året har vi förberett en förbättring i form av 
påminnelse via sms samt att vi i större utsträckning än tidigare 
kommunicerar ut vilka åtgärder som vidtagits utifrån kundernas 
betyg och förbättringsförslag. 

TROGNA HYRESGÄSTER

Uddevallahem har många hyresgäster som troget bott hos oss 
i många år. I november bjöd vi in närmare 50 hyresgäster som 
i år har bott i 30, 40 eller 50 år i sträck hos Uddevallahem till 
tårtkalas och rundvisning i Uddevallahems nya lokaler. Samtliga 
av dessa hyresgäster premierades också med presentkort.

SATSNINGAR PÅ UTEMILJÖERNA OCH TRYGGHET

Ambitionerna är höga gällande våra utemiljöer och vi ser att  
det uppskattas av våra hyresgäster. Vårt självklara mål är att 
kunderna ska trivas i sina bostadsområden, att de ska känna  
sig trygga och att de ska vilja nyttja utemiljöerna. 

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi genomfört trygg-
hetsvandringar som bland annat resulterat i ny och förbättrad 
utebelysning.

Arbetet med att installera passersystem i våra Norra stads- 
delar fortsätter. Även på Fjällvägen 28 och Bävedalsvägen 6  
har arbetet med att montera nya lås och passersystem  
kommit igång. Även dessa åtgärder är ett av stegen för att  
öka tryggheten i våra fastigheter.

KUNDAKTIVITETER

Våra kunder har olika förutsättningar att ta del av samhällets 
utbud. Därför tycker Uddevallahem att det är viktigt att varje år 
erbjuda olika typer av aktiviteter. Under 2019 har vi i samband 
med vårt 70-årsjubileum bjudit in till en cirkusföreställning till 
reducerat pris. Vi har också erbjudit möjligheten att gå på bio 
till ett lägre pris för våra yngsta hyresgäster. Dessutom har vi, 
inte minst via vår sponsring, kunnat erbjuda våra hyresgäster 
biljetter till olika sport- och kulturevenemang. Vi är också enga-
gerade i till exempel Tureborgsdagen och Skogslyckedagen.

INFLYTTNING OCH BOSTADSKÖ

I juni flyttade våra hyresgäster in i de 26 nyproducerade lägen-
heterna i kvarteret Sundberg. Och strax efter det, i samband 
med vår egen flytt till nya lokaler bjöd vi på tårtkalas i våra nya  
kundservicelokaler.

Efterfrågan på våra lägenheter är fortfarande stor. Vakansgraden 
har under året varit i praktiken obefintlig. Vår bostadskö växer 
hela tiden och vid årsskiftet hade vi omkring 16 300 personer i 
kön varav 12 % har sökt en lägenhet de sista tre månaderna. 

MARKNADSAKTIVITETER

Under året var vi med på den stora stadsfestivalen Uddevalla- 
kalaset under tre dagar. Tillsammans med Uddevalla Energi  
och Västvatten tog vi emot besökare i vårt gemensamma tält. 
Det var givande dagar med många trevliga möten med både 
befintliga och framtida kunder. Ett annat viktigt evenemang 
för oss var den lokala bomässan Bo i Uddevalla i våras, där vi 
träffade många kunder och pratade om framtida projekt samt 
fördelarna med att bo i hyresrätt.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bra och tydlig information är viktigt för att hyresgästerna ska 
trivas. Uddevallahem jobbar därför aktivt med att förmedla 
nyheter och annan viktig information till våra kunder. Vi provar 
ständigt nya vägar för att både förbättra och förfina kommuni-
kationen och här är digitalisering ett ledord. Under året har vi 
kommit igång med att skicka ut sms med information till våra 
hyresgäster vilket har varit ett effektivt sätt att snabbt nå ut 
med viktiga budskap, exempelvis vid stopp i hiss. 

Under hösten implementerade vi vår FAQ (Frequently Asked 
Questions/Frågor och svar) och en chat-funktion på hemsidan. 
FAQ’n har gett goda resultat och har vid årets slut haft i 
genomsnitt 32 besökare om dagen, vilket i sin tur leder till  
färre frågor av enklare karaktär till kundservice. 

Våra viktigaste kanaler för att nå ut brett med information är 
hemsidan, kundtidningen Bo&Trivas, e-post och sms-utskick, 
Facebook och numera även Instagram. Vår nya satsning på 
Facebook som kommunikationskanal har skapat engagemang 
bland våra följare. Antalet följare har genom satsningen också 
ökat från 3 000 till dryga 3 300.

Samtidigt sätter vi fortsatt stort värde på det personliga mötet 
och arbetar aktivt med att ge samma goda bemötande oavsett  
i vilken kanal kunden väljer att kontakta oss. Under året har  
förvaltare och bovärdar tillsammans med kundservice bjudit in 
till flertalet bostadsmöten i våra olika bostadsområden.

VÅRA KUNDER
Drygt 9 000 personer bor hos Uddevallahem. De är våra kunder, det är för dem vi finns. 
Uddevallahems ambition är att kunderna ska känna inflytande över sitt boende, att de ska 
trivas, vara trygga, känna sig viktiga och vara välinformerade. Den löpande kundunder- 
sökning vi gjort under 2019 visar att kunderna är nöjda med vad vi gör.
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UDDEVALLAHEM I SAMHÄLLET

Samarbete med Uddevalla kommun

Under året har vi samarbetat med arbetsmarknadsavdelningen 
på Uddevalla kommun vilket har resulterat i att vi under 2020 
anställer nio lokalvårdare och tar över städning i våra trapphus 
och tvättstugor i egen regi. 

Jobb- och utbildningsmässan

I mars deltog vi på den stora jobb- och utbildningsmässan i 
Agnebergshallen. Den är ett viktigt skyltfönster för oss ut mot 
ungdomar. På mässan berättar vi om oss och vår bransch – och 
knyter kontakter med ungdomar för framtiden. Många besökte 
vår monter för att få veta mer om Uddevallahem, och ställa  
frågor om möjligheten till sommarjobb hos oss. 

 

Sommarjobbare och praktikplatser

Ett sommarjobb ger ungdomar värdefull kunskap om arbetslivet 
och om att ta ansvar, samtidigt får man en möjlighet att tjäna 
sina egna pengar. Uddevallahem kunde den gångna sommaren 
anställa ett 20-tal ungdomar under en femveckorsperiod. Dessa 
ungdomar rekryteras enbart inom vårt eget fastighetsbestånd. 
Ett strategiskt val för att kunna ge tillbaka till våra kunder och 
erbjuda våra kunders barn ett första arbete. De arbetar främst 
med att sköta om våra yttre miljöer. Jobbet vi erbjuder innebär 
både frihet och ansvar, vilket brukar vara uppskattat av  
ungdomarna.

Vi erbjuder också ett antal säsongsanställningar inom yttre miljö 
varje år. Ett val vi gör för att kunna upprätthålla den kvalité vi 
önskar under växtsäsongen då trycket är som högst.

Vi tar också emot ett stort antal praktikanter, därför att vi vet 
att det är en värdefull erfarenhet att få bekanta sig med arbets-
marknaden och skapa intresse och kunskap för vår bransch. 
Något som är nytt för oss men som varit mycket givande är  
att vi tagit emot LIA praktikanter som läser till bland annat  
fastighetsförvaltare.

Sponsring

Uddevallahem värnar om Uddevalla. Vi vill att Uddevalla ska vara 
en trivsam och attraktiv kommun att leva i. Ett rikt föreningsliv 
är en viktig faktor i de här sammanhangen. Med vår sponsring 
stödjer vi verksamheter som på olika sätt berikar Uddevalla och 
gör det till en bättre kommun att bo i. Vi stöttar såväl idrotts- 
föreningar som kulturliv, med vår sponsringspolicy som vägvisare.

Välgörande ändamål

Årligen stöttar vi olika initiativ och verksamheter som jobbar för 
ett bättre samhälle. Det handlar till exempel om stöd till polisens 
informationskampanj om narkotika till högstadieelever och om 
stöd till drogfri skolavslutning. Dessutom lät Uddevallahem till-
sammans med vår personal besluta att årets julklapp återigen 
går till Barncancerfondens viktiga arbete.

HÅLLBARHET
Som en del av allmännyttan är Uddevallahem mer än bara ett bostadsbolag. Vi tar ett större 
samhällsansvar och är en drivande aktör av en hållbar utveckling i vårt samhälle. Det innebär 
för oss att ta ett helhetsansvar – för miljö, ekonomi och social utveckling.

MILJÖ/ENERGI

Allmännyttans Klimatinitiativ

Uddevallahem anslöt sig 2018 till Allmännyttans Klimatinitiativ, 
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthus- 
gaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast år 2030

•  30 procents lägre energianvändning till 2030  
(räknat från år 2007).

Därutöver finns tre frivilliga fokusområden där varje enskilt 
bolag kan arbeta med sina koldioxidutsläpp. Uddevallahem 
har bestämt att lägga fokus på ett klimatsmart boende. Det 
innebär att vi ska underlätta för hyresgästerna att minska sin 
klimatpåverkan och tillsammans med dem skapa ett hållbart liv i 
Uddevalla. Vi som bostadsbolag kan bygga nya hus med klimats-
mart energiförbrukning och materialval, renovera och förvalta 
det fastighetsbestånd som finns med energieffektivisering i 
åtanke. Vad vi kan göra för att underlätta för våra hyresgäster  
är att lyssna på vad de själva har för behov, bevaka trender 
och utifrån det skapa förutsättningar, till exempel att erbjuda 
laddplatser för elbilar, underlätta möjlighet till källsortering och 
digitalisering av hemmen. I framtiden hoppas vi också kunna 
erbjuda olika typer av delningstjänster som bilpool och lådcyklar.

Det är allmännyttans branschorganisation Sveriges Allmännytta 
som via klimatinitiativet uppmuntrar de allmännyttiga bostads- 
företagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.  
177 bostadsföretag över hela landet har hittills anslutit sig.

Energi och sopor

Vi jobbar på olika sätt för att påverka våra kunders beteende  
för ett mer hållbart samhälle. Det innefattar att vi långsiktigt 
jobbar för att minska energianvändning och vattenförbrukning  
i vårt fastighetsbestånd. En prioriterad fråga är också att  
utbilda våra hyresgäster i sophantering, så att mängden  
felsorterat avfall minskar. 

Miljövänliga maskiner

Uddevallahem väljer att investera i batteridrivna maskiner  
istället för bränsledrivna i den utsträckning som är möjlig.  
Vi ser det som en investering både för miljön och arbetsmiljön, 
dessutom ger det en trevligare boendemiljö för våra kunder. 
2019 är 5stycken robotgräsklippare i drift som ett resultat av 
detta beslut. Vi fasar ut motorsågar, trimmers, lövblåsare och  
så vidare allt eftersom de slits ut och då är batterimaskiner  
det självklara valet.
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ORGANISATION
Vi vill att Uddevallahem ska präglas av en kultur av delaktighet och engagemang 
där alla vet vad som förväntas av dem och där rollerna är tydliga.

ORGANISATIONEN

I början av året återgick förvaltningen till att ha tre förvaltare 
(två i Uddevalla, en i Ljungskile) som är ansvariga för var sitt 
distrikt och arbetsleder sin respektive personal. Två besiktnings-
män, en till respektive förvaltare i Uddevalla har tillsatts. 

Under sommaren gjordes en mindre organisationsförändring där 
Kundservice samt Marknad/kommunikation lyftes ut ur Kund- 
och verksamhetsstöd för att bilda avdelningen Kundservice. 
Organisationens verksamhet delades därmed in i fyra ben  

– Fastighet, Förvaltning, Verksamhetsstöd samt Kundservice. 

I vår kundservice fortsätter vi att se över vårt arbetssätt, i syfte 
att bli ännu bättre och samtidigt förenkla för våra kunder. Vi 
jobbar inte minst med att öka vår service till kunden genom 
effektivisering och digitalisering, men utan att göra avkall på  
det personliga mötet.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN

Precis som föregående år lät vi 2019 göra en medarbetar-
undersökning. Kartläggningen fokuserar på områden som 
påverkar prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en lång-
siktigt hållbar arbetsplats. Resultatet av undersökningen visar 
att vi ökade från 3,7 till ett resultat på 4,1 på en 5-gradig skala. 
Därmed nådde vi också vårt mål på 4,0. Undersökningsföretaget 
Sustainable Performance hjälpte oss att genomföra undersök-
ningen.

FLYTT AV HUVUDKONTORET

I juni flyttade vi vårt huvudkontor till nya fina lokaler i kvarteret 
Sundberg med besöksadress på Norra Drottninggatan 15 i  
centrala Uddevalla.

ARBETSMILJÖ

Under året har vi tagit beslut om att göra en revidering av hela 
vårt ledningssystem och kommer under april 2020 att lansera 
resultatet av arbetet i ett nytt intranät, vår värd, i syfte att göra 
det mer användarvänligt. Avvikelsehanteringen kommer att 
göras digitalt i vårt nya intranät. 

Våra nya lokaler ställer andra krav på oss och därför har en  
hot- och våldutbildning genomgåtts. 

Vi har startat med frukostmöten en gång i månaden där vi tar 
upp goda exempel och utser månadens Värdsmästare.

Samtliga medarbetare har genomgått en kurs i mänskliga rättig-
heter vilken följdes upp av en intern workshop där vår arbets-
miljö ur ett nuläge och önskat läge belystes.

FRISKVÅRD

Uddevallahem erbjuder all personal ett generöst friskvårds- 
bidrag för att uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En personal-
grupp som kallas ”festhälsan” arrangerar gemensamma  
aktiviteter för att uppmuntra en aktiv fritid.

Vi deltog i vårruset och i somras sprang ett dussintal 
Uddevallahemsanställda det spektakulära Run Dirt Race i 
Uddevallahems namn.

HÄLSA

Vår frisknärvaro uppgick under 2019 till 97,07 (95,9) procent.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bostadsstiftelsen Uddevallahem, med organisationsnummer 858500-2366, avger härmed årsredo-
visning för räkenskapsåret 2019. Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestå-
ende av dotterbolagen Uddevallahem Sundberg AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem 
Holding AB. Styrelse och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Styrelsens 
säte: Uddevalla kommun. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)Alla belopp redovisas, 
om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

DETTA ÄR UDDEVALLAHEM

Uddevallahem grundades 1949 och har sedan dess varit en 
kommunal stiftelse inom den svenska allmännyttan. Företaget 
bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i framför allt 
Uddevalla tätort, men också i Ljungskile. Sammantaget har  
Uddevallahem 4 675 bostäder och 781 lokaler Fastighets-
beståndets totala yta motsvarar 331 330 kvadratmeter och  
av den ytan utgörs 85 procent av bostäder.

AFFÄRSIDÉ

Uddevallahem ska erbjuda ett hållbart boende genom att  
förvalta, bygga och utveckla fastigheter i kommunen. 
Verksamheten ska ta ett samhällsansvar och samtidigt  
bedrivas enligt affärsmässiga principer.

VISION

Vår vision är att skapa ett hållbart liv i Uddevalla och vara  
regionens mest framträdande bostadsbyggare, utvecklare och 
förvaltare av attraktiva, trygga och inkluderande, boendemiljöer. 
Vi vill vara kända för att ha ett stort engagemang, kompetens 
och en hög servicenivå. Vi är stolta över att driva utvecklingen 
av Uddevalla för våra nuvarande och framtida hyresgäster.

Uddevallahem strävar efter att vara en värd för alla, och vill 
med det agera för att skapa bästa förutsättningar till ett bra 
boende utifrån hyresgästernas perspektiv. Att vara en värd för 
alla innebär även att Uddevallahem är en arbetsplats som är 
öppen för olikheter. Vi har kompetent personal och ser till att 
vara en aktör som tar ansvar för staden och har ambitionen  
att bidra till ett mer integrerat samhälle.

POSITION

Vi strävar efter att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det  
kräver att vi tar position och är med och utvecklar Uddevalla. 
Ur ett boendeperspektiv tar vi en ledande roll i att göra 
Uddevalla till en attraktiv kommun för människor att leva i.  
Vi gör det genom att skapa nya bostäder, ta hand om vårt 
befintliga fastighetsbestånd och utveckla de bostadsområden 
som Uddevallahem förvaltar.

VÄRDEGRUNDER

För att kunna uppfylla det vi lovar våra kunder, att de kan för-
vänta sig bra bostäder till en rimlig hyra och en hög servicenivå, 
behöver vi riktlinjer som hjälper oss fatta rätt beslut och agera 
som den bostadsvärd vi vill vara. Till hjälp längs med vägen har 
vi värdegrunder som ska genomsyra allt vi gör.

Som representant för Uddevallahem ska man vara:

•  Professionell – vi agerar professionellt, i alla kundmöten  
och mot varandra.

•  Tydlig – vi har tydliga ramar och riktlinjer, internt och externt.

•  Personlig – tar sig tid för kunderna och bjuder på sig själv.

•   Engagerad – vi utvecklar verksamheten genom förenkling  
och effektiviseringar.

KUNDER

Vi finns till för våra kunder och vår primära uppgift är att erbjuda  
dem ett tryggt och bra boende. Ett viktigt instrument för 
oss är vår kundundersökning, som vi gör löpande under året. 
Det gör att vi kan agera snabbt på kundens synpunkter. Vid 
årets slut visade mätningen att 43 procent av våra kunder ger 
Uddevallahem högsta betyg i sin helhetsbedömning. Som jämfö-
relse ligger genomsnittet bland företagen som använder samma 
mätmetod på 35 procent. Uddevallahem har många trogna  
kunder som bott hos oss i många år. I höst firade vi de närmare  
50 hyresgäster som i år uppnådde 30, 40 eller 50 år i sträck 
som boende hos Uddevallahem. Vi bjöd in till tårtkalas och 
premierade dessa trogna hyresgäster med presentkort och en 
rundvandring i Uddevallahems nya lokaler. Under året deltog 
vi på stadsfestivalen Uddevallakalaset och på bomässan Bo 
i Uddevalla. Vidare arrangerade vi bland annat höstlovs-bio 
för våra kunder, samt att vi engagerade oss i till exempel 
Tureborgsdagen. Nytt för i år var även det event vi tillsammans 
med Uddevalla kommuns fritidsledare arrangerade under  
musikhjälpen.

UDDEVALLAHEM I SAMHÄLLET

En hjärtefråga för Uddevallahem är att stödja ungdomar på 
deras väg ut på arbetsmarknaden. Det gör vi genom att erbju-
da sommarjobb, lärlingsplatser och olika praktikplatser. Under 
2019 sysselsatte Uddevallahem 20 sommarjobbare, samt ett 
stort antal praktikanter och lärlingar.

Att vara en del av samhället och bidra till utvecklingen är något 
som Uddevallahem ser som självklart. Under hösten har vi bland 
annat startat upp en caféverksamhet på vårt norra bostadsom-
råde tillsammans med Uddevalla kommun. Vi samarbetar också 
med kommunen i syfte att sysselsätta personer som har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden.

Uddevallahem satsar även på att vara en klimatsmart hyresvärd. 
Vi erbjuder kunderna möjlighet att ladda sina elbilar och bli av 
med sina grovsopor. För att bara nämna ett par saker.
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MEDARBETARE

Vårt viktigaste redskap är våra medarbetare. Under 2019 har vi 
arbetat med fortbildning av vår personal, utbildning och kompe-
tenshöjande åtgärder för att vi skall säkerställa att vi levererar 
bra service och innehåll till våra kunder. 

Inom förvaltningen har vi under året jobbat vidare med att  
trimma in vår arbetsmodell från 2018 med bovärdar som sköter 
det inre underhållet och tar emot felanmälningar, samt miljö- 
värdar som fokuserar på den yttre miljön. I vår kundservice 
pågår flera processer för att se över vårt arbetssätt, i syfte att 
bli ännu bättre och samtidigt förenkla för våra kunder. Vi jobbar 
inte minst med att öka vår service till kunden genom effektivi- 
sering och digitalisering, men utan att göra avkall på det person-
liga mötet. Under året gjordes en mindre organisationsföränd-
ring då kundservice, tillsammans med marknad och kommunika-
tion, blev egen stabsfunktion direktunderställd vd och kund- 
servicechefen blev medlem av ledningsteamet.

I juni flyttade vi vårt huvudkontor till Norra Drottninggatan 15 
och huserar nu i vår nybyggda fastighet Sundberg 16 i centrala 
Uddevalla. Årets medarbetarundersökning visar att vi har fort-
satt motiverade medarbetare. Vårt prestationsindex hamnade 
på 4,1 (3,7) på en 5-gradig skala, vilket är ett rejält lyft jämfört 
med föregående år. Kartläggningen fokuserar på områden som 
påverkar prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en lång-
siktigt hållbar arbetsplats. Uddevallahem jobbar också mycket 
med friskvård. Vi vet att fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor. 
Dessutom är de gemensamma aktiviteterna ett utmärkt tillfälle 
för personal från olika delar av företaget att träffas, lära känna 
varandra och bygga en gemenskap. Under 2019 har vår frisk-
vårdsgrupp sett till att ett dussintal av Uddevallahems personal 
har deltagit i Uddevallahems namn i Spin of Hope, Vårruset och 
Run Dirt Race. Vår frisknärvaro uppgick under 2019 till 97,07 
(95,90) procent.

FASTIGHETER

Uddevallahem är inne i en expansiv fas med flera nybyggnads-
projekt och renoveringar. Under 2019 blev vi klara med en 
nyproduktion i Kv Sundberg och påbörjade projektering för 
nybyggnation i Kv Bastionen på Strömstadvägen. Satsningen är 
Uddevallahems svar för att möta den bostadsbrist som råder, 
samtidigt som det ligger i linje med vår uttalade ambition att 
utveckla Uddevalla ur ett boendeperspektiv.

I kvarteret Sundberg i centrala Uddevalla färdigställdes 26 
hyreslägenheter, kontorskaler och 52 LSS-bostäder med  
tillhörande utrymmen. 35,8 % av fastigheten Sundberg 16  
avyttrades till HSB norra Bohuslän, som har byggt 43 bostads-
rätter där. Parallellt med nybyggnationer jobbar vi med våra 
stora ROT-renoveringar, där vi byter kök, badrum,  
avloppsstammar med mera. Uddevallahem har flera fastigheter 
som uppnått den ålder att en större renovering är nödvändig 
och därför har det här arbetet fortsatt i samma höga takt.

Under 2019 har vi färdigställt ROT-renoveringar av 68  
lägenheter i Kv Spiggen på Tureborg, och det innebär att alla 
hus på Tureborg är ROT-renoverade.

En stor ROT-renovering i i Kv Graniten 1, Marmorn 1 och 
Marmorn 3 på Skogslyckan som pågått sedan 2017 avslutades 
under året och nästa ROT-renovering på Skogslyckan påbörjades 
i Kv Gullholmen 1 och Flatö 1. 

Vid sidan av våra stora projekt har vi vårt löpande underhåll, 
som består av till exempel dräneringsjobb, målning, fasad- 
arbeten med mera. Vi strävar i alla lägen efter att ta hand om 
våra fastigheter på ett klokt sätt. Vårt mål är att både  
fastigheter och hyresgäster ska må bra. Till exempel har  
arbete med utbyte av balkongräcken/tak och inglasning av  
balkonger påbörjats på Norden väg 1 i Kv Finland, 6 kök  
renoverats på Melodivägen och delvis ombyggnad av 
Skogslyckans Vårdcentral utförts.

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA

Uddevallahems fastighetsbestånd värderas externt varje år. 
Syftet med värderingen är att uppfylla årsredovisningens krav, 
beräkna fastigheternas värdemässiga utveckling samt bolagets 
justerade soliditet. Värderingen visar på ett betryggande  
övervärde i fastigheterna.

ENERGI OCH MILJÖ

I slutet av 2018 anslöt sig Uddevallahem till Allmännyttans 
Klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två  
övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast år 2030.

•  30 procents lägre energianvändning till 2030  
(räknat från år 2007). 

Därutöver finns tre frivilliga fokusområden där varje enskilt 
bolag kan arbeta med sina koldioxidutsläpp. Uddevallahem har 
bestämt att lägga fokus på ett klimatsmart boende för att få 
största möjliga genomslagskraft i sitt hållbarhetsarbete. 
 
Energiprestanda 
Uddevallahems energianvändning minskade mellan 2018 och 
2019 med 3,9kWh/m2 vilket motsvarar en minskning mellan 
dessa år med 3,1%.  
 
Miljö 
Uddevallahem arbetar med målet att till 2030 vara en fossilfri 
allmännytta, och att vår energianvändning ska vara 30 procent 
lägre än år 2007. Dessa mål kallas för Allmännyttans klimat- 
initiativ, som vi driver tillsammans med 177 allmännyttiga  
företag. 

Uddevallahem verkar för ett hållbart samhälle och för att minska  
vår klimatpåverkan och arbetar för att ge våra hyresgäster bästa 
förutsättningar till ett klimatsmart liv. Till exempel tillhandahåller  
vi elbilsladdare på tre olika platser i vårt bestånd. Vi ser en fort-
satt utbyggnad av elbilsladdare framför oss, men i vilken takt 
detta kommer ske styrs av hur efterfrågan ser ut.

Vi har också tagit våra fem första robotgräsklippare i drift. Det 
är en investering som gynnar miljön genom minskade utsläpp, 
samtidigt som vi minskar buller till nytta för både våra anställda 
och hyresgäster. Att byta ut alla verktyg till batteridrivet sker 
successivt för att på sikt kunna sköta fastigheterna utan fossila 
bränslen.
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FARLIGT AVFALL

Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet på grund av att vi 
har mellanlager av farligt avfall som uppstår i verksamheten. 
Anmälan är gjord till Uddevalla kommuns samhällsbyggnads- 
nämnd och farligt avfall hämtas av Ragnsells. Interna transporter  
av farligt avfall journalförs och anmälan är gjord till 
Länsstyrelsen. Vi har under 2019 lämnat 13 ton farligt avfall 
varav 9,3 ton var elektronik. 
 
Arbetsmiljö 
Under året har vi tagit beslut om att göra en revidering av hela 
vårt ledningssystem, vilket är ledningens verktyg för att styra 
verksamheten, i syfte att uppfylla de nya krav som ställs på oss 
i och med att vi går över från arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 
18001till ISO 45001 i augusti 2020. I samband med en behovs- 
analys i detta ärende så fastställdes att verksamheten har ett 
behov av ett nytt, mer användarvänligt intranät, som ska göra 
det “lätt att göra rätt”. Ett arbete med att skapa ett nytt intranät 
påbörjades under året.

DOTTERBOLAG

Uddevallahem Holding AB (559020-2601) Uddevallahem 
Holding AB är ett dotterbolag till Bostadsstiftelsen Uddevallahem. 
Uddevallahem Holding AB äger samtliga aktierna i dotterbolagen 
Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB.

Uddevallahem Sundberg AB (556268-3440) Uddevallahem 
Sundberg AB äger fastigheten Sundberg 16.

Uddevallahem Bastionen AB (559060-7023) Uddevallahem 
Bastionen AB är lagfaren ägare till fastigheten Uddevalla 
Bastionen 31. Fastigheten har en fastställd detaljplan som  
medger en bostadsfastighet med en bedömd bruttoarea om  
4 000 kvadratmeter.

EKONOMI

Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och 
uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god. Såväl styrelse 
som ledning jobbar aktivt med en rad olika åtgärder för att öka 
lönsamheten inom företaget. Det är nödvändigt för att skapa 
utrymme för att genomföra våra planer på nyproduktioner 
framöver. En ökad lönsamhet är även nödvändigt för att kunna 
hantera Uddevallahems befintliga bostadsbestånd. Företagets 
fastigheter har ett underhållsbehov då de till största delen  
byggdes under perioden 1955-1975. En väsentlig del av 
beståndet har redan genomgått renovering, men vi har  
fortfarande ett antal år framför oss med stora rot-renoveringar. 

UTHYRNING

Efterfrågan på bostäder har under 2019 varit fortsatt stor. 
Vakansgraden, det vill säga andelen outhyrda lägenheter, ligger 
som tidigare år på en närmast obefintlig nivå, under 0,1 procent. 
De fåtal vakanser vi har uppstår oftast i samband med Dödsbon 
och ROT-renoveringar. Omflyttningen ligger likt tidigare på en 
årstakt om 16,0 procent. Vi har fortsatt att använda verktyget 
BoLotto vid snabba inflyttningar, vilket medfört något snabbare 
ledtider i uthyrningsprocessen.

För att säkerställa bra kvalitet på lägenhetsvisningarna för våra 
bostadssökande har vi fortsatt att förfina arbetet med lägen-
hetsvisningarna. Under 2019 visades största andelen av alla 
lägenheter av våra bovärdar och endast ett fåtal visas av nuva-
rande hyresgäst.

RISK OCH KÄNSLIGHETSANALYS 

Hyresintäkter och uthyrningsgrad 
Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara.  
Av Uddevallahems hyresintäkter kommer 84,6 procent från  
bostäder och 15,4 procent från lokalhyror, parkeringsplatser 
och garage. Lokalerna består till stor del av verksamhetslokaler 
med kommunen som hyresgäst. Många av kontrakten har lång 
avtalstid, vilket innebär minskade risker för hyresförluster.  
 
Driftkostnader 
De taxebundna kostnaderna består huvudsakligen av värme, el, 
vatten och sophämtning. Kostnaderna uppgår till 44 procent av 
de totala driftskostnaderna. Förändring i taxor har därför en stor 
inverkan på resultatet. Av kostnaderna utgör fjärrvärmekostna-
den den största. Företaget arbetar konsekvent för att minska 
användningen av fjärrvärme, elförbrukning och inte minst vatten. 
Här har också vädrets variationer en relativt stor påverkan. 
 
Känslighetsanalys 2019-12-31 (Mkr)

Hyresförändring bostäder +1 % 2,9

Hyresförändring lokaler  +1 % 0,4

Förändring driftkostnader  +1 % 1,5

Förändring av låneräntan  +1 % *2,4

 *på ett års sikt med hänsyn till bundna räntor 
 
Finansnetto och ränterisker 
Ett fastighetsföretags största enskilda kostnad är räntekostna-
den. Uddevallahems verksamhet påverkas av förändringar i  
kassaflöden, fastigheternas värde och övriga risker. Företaget 
arbetar aktivt med att minimera riskerna genom förebyggande 
arbete. Företagets upplåning och placering av likvida medel sker 
genom kommunens internbank. Den finansiella verksamheten i 
Uddevalla kommunkoncern utgår från kommunfullmäktiges  
fastställda Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern. 

Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för finanspolicyn års-
vis riskbegränsningar för internbanken samt tak för utlåning till  
koncernföretagen. Kommunstyrelsen beslutar exempelvis om  
tillåtna kapital- och räntebindningstider och vilka finansiella  
instrument som internbanken får använda. Internbankens  
verksamhet och positioner återrapporteras månatligen i en 
finansrapport som ligger på kommunens hemsida. All utlåning 
från internbanken sker via koncernkontosystemet, där företaget 
betalar en ränta som motsvarar genomsnittet av internbankens 
upplåningskostnad jämte en individuell marginal. Målet med 
kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera 
kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och 
med en god intern kontroll.
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FASTIGHETSVÄRDEN

För att fastställa fastigheternas verkliga värde görs årligen en 
extern oberoende värdering. Dock är det viktigt att det finns ett 
värderingsmässigt utrymme att investera i moderniseringar och 
upprustningar i fastigheterna.

ÖVRIGA RISKER

För att kunna investera och utveckla fastigheterna och verk-
samheten är tillgången på kapital av största vikt. Uddevallahem 
har genom att finansiera sig genom kommunens internbank 
säkerställt tillgången på kapital. Företagets kreditrisker avser 
främst hyresfordringar. För denna typ av fordringar är kredit- 
risken begränsad då samtliga hyror ska betalas i förskott. 
Genom modellen med att låna via kommunens internbank har 
företaget också begränsat likviditetsrisken. Inom fastställd  
kreditlimit finns alltid likvida medel att tillgå.

NY HYRESIVÅ

1 april höjdes hyrorna med 2 procent för bostäder och lokaler 
(exklusive lokaler med indexavtal). Parkeringsplatser och garage 
höjdes med 10 kronor.

FINANSIERING

Uddevallahems eget kapital för koncernen uppgår vid årsskiftet  
till 417 Mkr. Soliditeten har ökat jämfört med föregående år 
19,4 (18,1) procent. Den genomsnittliga låneräntan på check-
räkningskrediten uppgick till 1,55 (1,52) procent exkluderat 
borgensavgift. Företaget har sedan 2009 hela sin upplåning 
genom Uddevalla kommuns internbank.

VINSTDISPOSITION

Styrelsen har beslutat att av årets vinst på 36 129 363 kronor 
skall 3 612 936 kronor föras över till reservfonden, resterande 
skall överföras i ny räkning. Balanserade vinstmedel vid balans- 
dagen uppgår därefter till 310 533 404 kronor. Resultatet av  
stiftelsens verksamhet samt företagets ekonomiska ställning 
framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassa- 
flödesanalys. I övrigt hänvisas till särskilda noter och kommen-
tarer. Uddevallahem står bra rustat inför kommande år och kan 
konstatera att syftet med stiftelsens verksamhet och ändamål 
enligt stadgarna är väl uppfyllt.
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Femårsöversikt
Belopp i tkr (där ingen annan enhet anges)

*2019 *2018 *2017 *2016 2015

Resultaträkning
Hyresintäkter brutto 339 501 313 413 304 533 294 558 284 475
Övriga intäkter 8 125 3 412 3 401 6 052 6 403
Hyresbortfall, outhyrt inkl rabatter 2 428 1 417 1 255 1 052 1 230
Driftskostnader inkl administrationskostnader 160 098 157 515 148 335 148 302 145 323
Underhållskostnader 40 799 34 184 44 786 46 084 47 733
Fastighetsskatt 7 875 7 450 6 777 6 696 6 198
Driftsnetto 136 426 116 259 106 781 98 476 90 394
Avskrivningar enligt plan 59 286 48 715 44 578 40 724 36 920
Finansiella intäkter 272 329 328 289 333
Finansiella kostnader 33 807 30 136 25 002 21 148 19 186

Balansräkning
Fastigheter 2 108 309 2 086 198 1 793 783 1 506 806 1 305 842
Övr. anläggningstillgångar 20 604 20 778 23 883 6 612 7 511
Omsättningstillgångar 20 211 9 064 6 310 6 298 36 346
Låneskulder, totalt 1 582 226 1 585 424 1 319 506 1 072 616 936 415
Eget kapital 417 720 383 445 350 709 321 649 285 955
Balansomslutning 2 149 124 2 116 040 1 823 976 1 519 716 1 349 699

Fastigheter
Taxeringsvärde 3 336 253 2 374 690 2 300 601 2 244 146 1 967 402
Bostäder antal 4 675 4 595 4 460 4 454 4 424
Lokaler antal 781 729 726 686 641
Garage antal 620 579 543 541 543
P-platser mm antal 2 841 2 494 2 437 1 611 1 536
Bostadsyta kvm 280 110 278 394 271 209 271 209 268 885
Lokalyta kvm 51 220 47 316 45 557 39 149 34 683
Bokfört fastighetsvärde kr/kvm 6 363 6 405 5 663 4 855 4 302

Finansiering
Soliditet % 19,4 18,1 19,2 21,2 21,7
Skuldränta (inkl. borgensavg) % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
Låneskuld kr/kvm 4 775 4 868 4 166 3 456 3 085

Lönsamhet
Direktavkastning på fastigheter % 6,5 5,6 6,0 6,5 6,9
Räntabilitet på totalt kapital % 3,6 3,2 3,4 3,8 4,0
Räntabilitet på eget kapital % 10,4 9,9 10,7 11,5 11,7

Förvaltning
Medelhyra bostäder brutto kr/kvm 1 022 989 968 938 920
Hyresbortfall bostäder kr/kvm 0 0 1 0 1
Medelhyra lokaler brutto kr/kvm ** 976 810 776 890 948
Hyresbortfall lokaler kr/kvm 22 18 15 17 18
Driftskostnader kr/kvm 461 466 447 457 458
Underhållskostnader kr/kvm 125 107 141 148 157
Driftsöverskott kr/kvm 417 364 337 317 298
Omflyttningsfrekvens % 18,3 16,0 16,0 16,0 17,1
Ekonomisk uthyrningsgrad totalt % 99,3 99,6 99,6 99,7 99,6

Personal
Medelantal anställda 76 77 78 80 81

'* Fr. o.m 2016 redovisas ovanstående nyckeltal för koncernen, tidigare år avser endast Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
'** I denna siffra har vi justerat med interna hyror eftersom vi fr.o.m 2018 har eliminerat dessa i resultaträkningen.
I antalet bostäder ingår 23 st studentrum.
Soliditet = Justerat Eget kapital/Summa skulder och eget kapital. 
Driftsnetto (Förvaltningsnetto) = Nettointäkter minus Driftskostnader, Underhållskostnader och Fastighetsskatt.
Direktavkastning på fastigheter = Driftsnetto/Bokfört värde fastigheter.
Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansnetto plus räntekostnader och övriga finansiella kostnader/Summa skulder och eget kapital.
Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansnetto/Justerat eget kapital.

22 BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM, 858500-2366



Resultaträkningar
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 2,6 337 073 311 996 330 329 311 636
Övriga förvaltningsintäkter 3 8 125 3 412 8 372 3 586

Summa rörelsens intäkter 345 198 315 408 338 701 315 222

Förvaltningskostnader
Driftskostnader 4,7 -150 708 -148 664 -150 765 -148 306
Underhållskostnader 5 -40 799 -34 184 -40 622 -34 184
Fastighetsskatt -7 875 -7 450 -7 416 -7 113
Avskrivningar och nedskrivningar 8 -59 286 -48 715 -56 854 -48 691

Summa förvaltningskostnader -258 668 -239 013 -255 657 -238 294

Bruttoresultat 86 530 76 395 83 044 76 928

Centrala administrationskostnader 7,9 -9 390 -8 766 -9 391 -8 766

Rörelseresultat 10,11 77 140 67 629 73 653 68 162

Finansiella poster
Ränteintäkter 12 272 329 272 329
Räntekostnader 13 -33 807 -30 136 -29 838 -28 208

Summa finansiella poster -33 535 -29 807 -29 566 -27 879

Resultat efter finansiella poster 43 605 37 822 44 087 40 283

Bokslutsdispositioner 14 0 0 1 685 4 567

Resultat före skatt 43 605 37 822 45 772 44 850

Skatt 15 -9 330 -5 087 -9 643 -6 062

Årets resultat 34 275 32 735 36 129 38 788
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Balansräkningar
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram 16 729 1 021 729 1 021
Summa immateriella anläggningstillgångar 729 1 021 729 1 021

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 17 1 946 050 1 678 285 1 730 975 1 677 173
Mark 18 87 787 87 787 59 473 59 473
Markanläggningar 19 41 225 43 004 40 153 43 004
Maskiner och inventarier 20 7 006 5 235 7 006 5 235
Pågående om- och nybyggnationer 21 33 247 277 122 33 738 97 894
Summa materiella anläggningstillgångar 2 115 315 2 091 433 1 871 345 1 882 779

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 22 0 0 35 387 35 387
Långfristiga värdepappersinnehav 23 40 40 40 40
Långfristiga fordringar 24 308 227 308 227
Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 12 521 14 255 12 521 14 255
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 869 14 522 48 256 49 909

Summa anläggningstillgångar 2 128 913 2 106 976 1 920 330 1 933 709

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Förråd 26 172 48 172 48
Summa varulager m m 172 48 172 48

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 379 655 1 184 662
Övriga fordringar 4 427 34 171 34
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 14 231 8 322 8 767 8 320
Summa kortfristiga fordringar 20 037 9 011 10 122 9 016

Kassa och bank 2 5 2 5

Summa omsättningstillgångar 20 211 9 064 10 296 9 069
Summa tillgångar 2 149 124 2 116 040 1 930 626 1 942 778
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KONCERNEN MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital
Grundfond 7 830 7 830 7 830 7 830
Reservfond 97 927 94 049 97 927 94 049
Bundna reserver 1 365 2 668 0 0
Summa bundet eget kapital 107 122 104 547 105 757 101 879

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 276 323 246 163 278 017 243 108
Årets resultat 34 275 32 735 36 129 38 788
Summa fritt eget kapital 310 598 278 898 314 146 281 896

Summa eget kapital 417 720 383 445 419 903 383 775

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 28 0 0 0 1 656
Avskrivningar utöver plan 29 0 0 1 735 1 764
Summa obeskattade reserver 0 0 1 735 3 420

Avsättningar  
Uppskjuten skatt 30 70 514 63 514 64 908 57 527
Summa avsättningar 70 514 63 514 64 908 57 527

Långfristiga skulder
Skuld till Uddevalla Kommun 31 1 582 226 1 585 424 1 370 435 1 415 025
Summa långfristiga skulder 1 582 226 1 585 424 1 370 435 1 415 025

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 23 561 33 459 22 357 33 429
Skatteskulder 3 664 2 331 2 957 1 916
Övriga skulder 32 5 464 5 294 5 462 5 206
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 45 975 42 573 42 869 42 480
Summa kortfristiga skulder 78 664 83 657 73 645 83 031

Summa eget kapital och skulder 2 149 124 2 116 040 1 930 626 1 942 778
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EGET KAPITAL 2019 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen
Ingående eget kapital 7 830 94 049 2 668 246 163 32 735
Disposition föregående års vinst 3 878 28 857 -32 735
Förskjutning fritt/bundet kapital -1 303 1 303
Årets resultat 34 275
Utgående eget kapital 7 830 97 927 1 365 276 323 34 275

Moderbolaget
Ingående eget kapital 7 830 94 049 0 243 107 38 788
Disposition föregående års vinst 3 878 34 910 -38 788
Årets resultat 36 129
Utgående eget kapital 7 830 97 927 0 278 017 36 129

EGET KAPITAL 2018 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen
Ingående eget kapital 7 830 91 121 6 230 216 471 29 058
Disposition föregående års vinst 2 928 26 130 -29 058
Förskjutning fritt/bundet kapital -3 562 3 562
Årets resultat 32 735
Utgående eget kapital 7 830 94 049 2 668 246 163 32 735

Moderbolaget
Ingående eget kapital 7 830 91 121 0 216 759 29 276
Disposition föregående års vinst 2 928 26 348 -29 276
Årets resultat 38 788
Utgående eget kapital 7 830 94 049 0 243 107 38 788

Rapport över eget kapital
Belopp i tkr
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Kassaflödesanalyser
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 43 605 37 823 44 087 40 283
Avskrivningar/Nedskrivningar 59 346 48 715 56 914 48 756
Realisationsresultat anläggningstillgångar 0 -145 0 -145

102 951 86 393 101 001 88 894

Betald skatt / återbetald skatt -997 734 -1 222 545

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

101 954 87 127 99 779 89 439

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -124 58 -124 58
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -11 026 -2 812 -1 107 -2 823
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -6 326 -12 411 -10 427 -5 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 478 71 962 88 121 81 127

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -82 936 -339 802 -45 187 -225 135
Förändring av finansiella tillgångar 1 653 1 777 1 653 1 922
Försäljning av anläggningstillgångar 0 145 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 283 -337 880 -43 534 -223 213

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån -3 198 265 918 -44 590 142 086

-3 198 265 918 -44 590 142 086

Årets kassaflöde -3 0 -3 0
Likvida medel vid årets början 5 5 5 5
Likvida medel vid årets slut 2 5 2 5

Kassapåverkande ränteintäkter 272 328 272 329
Nettoutbetalade räntekostnader 33 807 25 002 29 838 28 208
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Branschanpassning har skett efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer. 
 
KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter  
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas  
mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess  
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.  
I normalfallet avser detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår  
dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger.  
Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod. 
 
INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i den omfattning det är  
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Hyresintäkter för lokaler redovisas i den period de anses tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs per månad. 
 
LOKALKONTRAKTENS FÖRFALLOSTRUKTUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025>>

Kommersiella lokaler totalt 25% 49% 12% 10% 2% 2% 
Varav lokaler som hyrs av Uddevalla kommun 23% 14% 29% 6% 8% 20% 
 
LEASINGAVTAL

Koncernen som leasetagare 
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Koncernen som leasegivare 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen 
som operationell leasing. De tillgångar som koncernen är leasgivare av redovisas som anläggningstillgångar eller som omsättnings- 
tillgångar beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader 
Stiftelsen har valt att dela in byggnader i olika komponenter. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska 
livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen av komponenter baseras på teknisk livslängd 
och varierar därför.

Komponenter Livslängd år

Stomme 100 
Tak 30 
Stam/Bad/Kök 50 
Fönster/dörrar/lås 35 
Fasad trä, puts, plåt 40 
Fasad tegel/betong 80 
Elledning 50 
Ventilation  25 
Värme  60 
Hiss  50 
Övrigt 30 
Specialbyggnader 20 
Fiber 20

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla  
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med ny avskrivningsplan.
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ÖVRIGA IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Markanläggningar skrivs av under 20 år. 
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. 
Maskiner och inventarier skrivs av på 5 år. 
 
FASTIGHETSVÄRDERING

Årligen genomförs en individuell värdering av samtliga fastigheter som utförs av ett oberoende externt värderingsbolag. 
Värderingen baseras på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare NOT 18. 
 
NEDSKRIVNING FASTIGHETER

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering 
skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av fastighets lönsamhet i en s k nuvärdeskalkyl. 
Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s k affärsmässiga principer. Detta innebär att 
investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. Uddevallahem har som målsättning att arbeta på motsvarande sätt. 
Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar skall prövas vid varje bokslut.  
Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar. 
 
INKOMSTSKATTER

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande  
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering  
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan  
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i NOT 15 och NOT 30. 
 
LÅNEKOSTNADER / FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisas som kostnader i den period det avser. Någon ränta har inte aktiverats i nybyggnadsprojekt. 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade  
posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas  
vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets  
mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Säkring av ränterisk 
Under 2017 har en räntetaksförsäkring tecknats för att begränsa ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3% och ett  
nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027. Se vidare NOT 25 och 27.

Räntetaksförsäkringen har tecknats för att begränsa eventuella räntehöjningar under kommande 10 år, den värderas  
till anskaffningsvärdet och periodiseras över dess löptid. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen  
och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes. 
Hanteringen sker inom ramen för stiftelsens finanspolicy. 
 
VARULAGER 
Förrådet har inventerats och värderats till anskaffningsvärde. 
 
FORDRINGAR 
Hyres- och kundfordringar har, efter individuell prövning, tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
MEDELANTALET ANSTÄLLDA 
Beräknat som genomsnittet av antalet heltidsanställda och deltidsanställda omräknat till heltid vid årets början och slut. 
 
ARVODEN 
Arvoden till styrelse och förtroendevalda revisorer utgår enligt kommunala bestämmelser. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER – MODERFÖRETAGET 
Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen. 
 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas  
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet  
när behörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 2 HYRESINTÄKTER

Totalhyra
Bostäder 285 549 269 979 283 887 269 979
Lokaler 43 935 35 070 38 938 34 717
Garage, P-plats 10 017 8 364 9 863 8 342

339 501 313 413 332 688 313 038
Hyresbortfall
Bostäder -116 -111 -116 -111
Lokaler -1 765 -810 -1 745 -810
Garage, P-plats -412 -351 -364 -336

-2 293 -1 272 -2 225 -1 257
Totalhyra
Bostäder 285 433 269 868 283 771 269 868
Lokaler 42 170 34 260 37 193 33 907
Garage, P-plats 9 605 8 013 9 499 8 006

337 208 312 141 330 463 311 781

Övriga hyresreduktioner -135 -145 -134 -145
Totala hyresintäkter 337 073 311 996 330 329 311 636

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER

Reparationer och verkstad 14 883 18 335 14 809 18 335
Fastighetsskötsel 28 528 26 656 28 422 26 656
Fjärrvärme 31 444 32 771 31 272 32 731
Fastighetsel 9 777 9 714 9 433 9 714
Vatten 19 116 18 466 19 039 18 456
Sophantering 6 584 6 242 6 457 6 242
Fastighetsanknuten administration 32 358 29 797 33 562 29 797
Hyresgästmedel 915 957 915 957
Markavgifter 2 736 2 015 2 736 2 015
Kabel-TV 1 095 656 1 095 656
Försäkringskostnader 1 885 1 866 1 855 1 861
Avskrivning hyres- och kundfordringar 649 286 649 286
Indrivningskostnader 272 263 272 263
Övriga driftskostnader 466 640 249 337
Summa 150 708 148 664 150 765 148 306

Belopp i tkr

NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

Ersättning från hyresgäster 1 671 1 125 1 660 1 125
Krav- och inkassoersättningar 166 184 166 184
Återvunna fordringar 254 223 254 223
Försäkringsersättning 1 514 439 1 514 439
Andra intäkter 4 520 1 295 4 461 1 383
Aktiverat arbete 0 0 317 86
Vinst försäljning materiella anläggningstillgångar 0 146 0 146
Summa 8 125 3 412 8 372 3 586
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 5 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Underhåll 27 496 23 740 27 320 23 740
Energi- och miljöåtgärder 980 1 212 979 1 212

28 476 24 952 28 299 24 952

Övriga projekt 12 323 9 232 12 323 9 232
Summa 40 799 34 184 40 622 34 184

NOT 7 LEASINGAVTAL – LEASTAGARE

Operationell leasing
Kostnadsförda minimileasavgifter avseende 
operationella leasingavtal 785 1 107 1 107 1 107

Framtida minimileasavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom 1 år 785 820 785 820
Senare än 1 år men inom 5 år 2 764 103 2 764 103
Senare än 5 år 676 0 676 0

4 225 923 4 225 923

Koncernens och moderbolagets leasingavtal består av hyra IT-utrustning, bil samt övrig kontorsutrustning. 
Föregående år avsåg beloppen hyra av tillfällig kontorslokal samt leasing av bil.

NOT 6 LEASINGAVTAL – LEASGIVARE

Operationell leasing 
Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut och genererar hyresintäkter. Hyresintäkter för bostäder, förråd och parkeringar  
beräknas uppgå till 287 819 tkr. Dessa avtal löper tillsvidare och har normalt tre månaders uppsägningstid, vilket  
motsvarar 71 955 tkr.

Avtal avseende lokaler har variande uppsägningstider, med följande fördelning avseende framtida minimileasavgifter  
avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Inom 1 år 45 043 33 878 35 788 33 525
Senare än 1 år men inom 5 år 124 613 78 214 87 593 78 214
Senare än 5 år 130 133 39 620 37 582 39 620

299 789 151 712 160 963 151 359
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 8 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION

Förvaltningskostnader
Byggnader 53 349 43 199 50 944 43 175
Markanläggningar 3 283 3 049 3 256 3 049
Maskiner och inventarier 2 654 2 467 2 654 2 467

59 286 48 715 56 854 48 691

Centrala administrationskostnader
Maskiner och inventarier 60 66 60 66

60 66 60 66
Totala avskrivningar enligt plan
Byggnader 53 349 43 199 50 944 43 175
Markanläggningar 3 283 3 049 3 256 3 049
Maskiner och inventarier 2 714 2 533 2 714 2 533
Summa 59 346 48 781 56 914 48 757

NOT 10 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Medelantalet anställda
Kvinnor 20 18 20 18
Män 56 59 56 59
Totalt 76 77 76 77

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 3 3 3 3
Män 2 2 2 2
Totalt 5 5 5 5

Antal VD och ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2 2 2
Män 4 4 4 4
Totalt 6 6 6 6

Löner och ersättningar
Styrelse och VD 1 792 1 669 1 792 1 669
Övriga anställda 32 324 31 760 32 324 31 760
Totalt 34 116 33 429 34 116 33 429

Sociala avgifter och pensionskostnader 15 040 15 123 15 040 15 123
Varav pensionskostnader för styrelse och VD 317 285 317 285
Varav pensionskostnader för övriga anställda 3 157 3 500 3 157 3 500

Stiftelsens VD har sex månaders uppsägningstid från företagets sida och avgångsvederlag ska  
betalas med motsvarande tolv månadslöner från uppsägningens slut.

NOT 9 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Till central administrationskostnad räknas kostnad för styrelse, VD och ledningspersonal (ekonomi- och personalchef, samt  
kommunikationsansvarig), revision och årsredovisning, värdering av fastigheter samt marknadsföring för stiftelsen som  
helhet. Dessutom tillkommer avskrivningar på anläggningstillgångar som nyttjas inom den centrala administrationen,  
se NOT 6. Kostnader för löpande administrativa uppgifter och som riktar sig till hyresgästerna, redovisas som fastighets- 
anknuten administration under driftskostnader, se NOT 4.
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NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Återföring av periodiseringsfond 0 0 1 656 4 530
Årets förändring avskrivningar utöver plan 0 0 29 37
Summa 0 0 1 685 4 567

NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Årets statliga inkomstskatt 2 308 30 2 261 0
Uppskjuten skatt underskottsavdrag, se NOT 30 0 0 0 0
Justering ingående uppskjuten skatt pga
 kommande skattesänkning 0 -3 275 0 -3 275
Skatt obeskattade reserver -360 -1 005 0 0
Årets uppskjutna skatteskuld, se NOT 30 7 382 9 337 7 382 9 337
Summa 9 330 5 087 9 643 6 062

Beräkning av årets skattekostnad
Resultat före skatt 45 294 37 822 45 772 44 850
Underskottsavdrag -1 0 -1 0
Återföring avskrivningar enl plan 56 577 46 248 54 200 46 225
Avgår skattemässiga avskrivningar (inkl UER) -61 857 -42 424 -57 484 -42 401
Direktavdrag fastigheter -32 549 -49 150 -32 549 -49 150
Övriga ej avdragsgilla kostnader 634 475 629 476
Ränteavdragsbegränsning 2 276 0 0 0
Årets underskott 412 0 0 0
Övriga koncernjusteringar, inkl bokslutsdispositioner 0 7 164 0 0
Underlag inkomstskatt 10 786 135 10 567 0

Årets skattekostnad 21,4% (22%) 2 308 30 2 261 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 11 REVISIONSKOSTNAD

Revisionskostnader 216 168 172 108
Konsultationer revisionsnära 288 0 211 0
Summa 504 168 383 108

NOT 12 RÄNTEINTÄKTER

Koncernkonto 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter 272 329 272 329
Summa 272 329 272 329

NOT 13 RÄNTEKOSTNADER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader 32 020 28 361 28 056 26 439
Räntetaksförsäkring 1 735 1 735 1 735 1 735
Övriga finansiella poster 52 40 47 34
Summa 33 807 30 136 29 838 28 208
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NOT 17 BYGGNADER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 327 635 1 925 865 2 326 459 1 924 689
Årets anskaffningar 43 404 122 840 6 853 122 840
Överföring från pågående ombyggnation 277 710 278 930 97 894 278 930
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 648 749 2 327 635 2 431 206 2 326 459

Ingående ackumulerade avskrivningar -649 350 -606 152 -649 286 -606 111
Årets avskrivningar -53 349 -43 198 -50 945 -43 175
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -702 699 -649 350 -700 231 -649 286

Utgående restvärde enligt plan 1 946 050 1 678 285 1 730 975 1 677 173

Stiftelsen tillämpar regelverket BFNAR 2012:1 som innebär att utgiften i sin helhet ska fördelas på olika komponenter  
och skrivs av efter dess bedömda nyttjandetid.

NOT 18 MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 87 787 85 469 59 473 57 155
Årets anskaffningar 0 2 318 0 2 318
Försäljning av dotterbolag 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 87 787 87 787 59 473 59 473

Taxeringsvärden
Byggnader 2 334 169 1 696 605 2 259 904 1 672 066
Mark 1 002 084 678 085 981 086 664 558
Totala taxeringsvärden 3 336 253 2 374 690 3 240 990 2 336 624

Marknadsvärde enligt extern värdering 4 242 450 4 030 000 3 939 160 3 766 770

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 910 1 910 1 910 1 910
Inköp 0 0 0 0
Överföring från pågående investering 0 0 0 0
Försäljningar och utrangeringar -452 0 -452 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 1 910 1 458 1 910

Ingående ackumulerade avskrivningar -889 -598 -889 -598
Årets avskrivningar -292 -291 -292 -291
Försäljningar och utrangeringar 452 0 452 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -729 -889 -729 -889

Utgående restvärde enligt plan 729 1 021 729 1 021
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NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 315 26 350 27 315 26 350
Årets anskaffningar 4 195 1 203 4 195 1 203
Försäljningar och utrangeringar -1 372 -238 -1 372 -238
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 138 27 315 30 138 27 315

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 080 -20 078 -22 080 -20 078
Årets avskrivningar -2 422 -2 240 -2 422 -2 240
Försäljningar och utrangeringar 1 370 238 1 370 238
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 132 -22 080 -23 132 -22 080

Utgående restvärde enligt plan 7 006 5 235 7 006 5 235

NOT 21 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATION

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 277 122 349 376 97 894 284 880
Nyanskaffningar under året 33 835 210 294 33 738 95 562
Försäljning av dotterbolag 0 0 0 0
Avgår: Under året överförda anskaffningsvärden
- vidarefakturerat 0 -535 0 -535
- till immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
- till byggnader -277 710 -278 930 -97 894 -278 930
- till markanläggningar 0 -3 083 0 -3 083
Utgående bokfört värde pågående byggnation 33 247 277 122 33 738 97 894

NOT 22 AKTIER I DOTTERBOLAG

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 100% 100% 50 000 35 387
Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023
Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440

Namn Säte Aktiekapital Årets resultat UB Eget kapital
Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 Uddevalla 50 75 35 430
Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023 Uddevalla 50 -361 1 336
Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440 Uddevalla 100 -163 12 437

Ackumulerade anskaffningsvärden 2019 2018
Vid årets början 35 387 35 387
Vid årets slut 35 387 35 387

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 19 MARKANLÄGGNINGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 399 58 571 65 399 58 571
Årets anskaffningar 1 506 3 745 406 3 745
Överföring från pågående ombyggnation 0 3 083 0 3 083
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 905 65 399 65 805 65 399

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 395 -19 346 -22 396 -19 346
Årets avskrivningar -3 285 -3 049 -3 256 -3 049
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 680 -22 395 -25 652 -22 395

Utgående restvärde enligt plan 41 225 43 004 40 153 43 004
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 23 LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Husbyggnadsvaror HBV förening
anskaffningsvärde, bokfört och nominellt värde 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

NOT 24 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Husbyggnadsvaror HBV förening 308 227 308 227
Summa 308 227 308 227

NOT 25 ÖVRIGA FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Räntetaksförsäkring år 2020-2027 12 071 13 805 12 071 13 805
BRF Gullholmen 450 450 450 450
Summa 12 521 14 255 12 521 14 255

Räntetaksförsäkring

I slutet av december 2017 tecknades en räntetaksförsäkring för att minska ränterisken under  
10 år till ett räntetak om 3% och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027.

NOT 26 FÖRRÅD

Förrådet består till huvudsaklig del av spisar, 
kylskåp och sanitetsporslin.
Värdering har gjorts enligt lägsta värdets princip 172 48 172 48
Summa 172 48 172 48

NOT 27 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda tomträtter 1 581 1 642 1 581 1 642
Förutbetalda försäkringar 2 788 2 415 2 737 2 415
Förutbetald kabel-TV 150 147 150 147
Förutbetalda licenser dataprogram 1 307 920 1 307 920
Övriga förutbetalda kostnader 5 963 1 162 550 1 160
Upplupna intäkter HBV 392 145 392 145
Upplupna försäkringsersättningar 315 156 315 156
Förutbetald kostnad räntetaksförsäkring år 2018 1 735 1 735 1 735 1 735
Summa 14 231 8 322 8 767 8 320

NOT 28 PERIODISERINGSFONDER

Periodiseringsfond 2013 0 0 0 0
Periodiseringsfond 2014 0 0 0 1 656
Summa 0 0 0 1 656
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 29 AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

Ingående avskrivningar över plan maskiner och inventarier 0 0 1 764 1 801
Årets avsättning/upplösning 0 0 -29 -37
Summa 0 0 1 735 1 764

NOT 30 UPPSKJUTEN SKATT

Uppskjuten skatteskuld: 
–  skillnad mellan skattemässigt och planenligt
restvärde fastigheter 66 076 59 027 66 076 59 027
Uppskjuten skattefordran: 
– UER-investeringspost -1 168 -1 500 -1 168 -1 500
Koncernmässigt övervärde 5 235 5 235 0 0
Obeskattade reserver 371 752 0 0
Uppskjuten skattefordran:
 – underskottsavdrag 0 0 0 0
Summa 70 514 63 514 64 908 57 527

(UER = Underhålls- och energisparåtgärder 1984-1994)

2019 2018
NOT 31 SKULD KONCERNKONTO Beviljat Utnyttjat Beviljat Utnyttjat

Lån Uddevalla kommun:
Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 500 000 1 370 435 1 420 000 1 415 025
Summa Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 500 000 1 370 435 1 420 000 1 415 025

Lån Uddevalla kommun:
Koncernen Uddevallahem 1 710 000 1 582 226 1 620 000 1 585 424
Summa koncern 1 710 000 1 582 226 1 620 000 1 585 424

Stiftelsens och bolagens långfristiga upplåning sker genom utnyttjande av checkkredit inom ramen för  
kommunens koncernkontosystem.

Ränta, ränte- och kapitalbindning är en spegelbild av internbankens externa skuldportfölj, amorteringsplan saknas.
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NOT 34 STÄLLDA PANTER

Fastighetsinteckningar Inga Inga Inga Inga

NOT 35 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Garantiförbindelse Fastigo 667 656 667 656

NOT 36 VINSTDISPOSITION

Balanserad vinst 278 017 243 108
Omföring till reservfond -3 606 -3 879
Årets vinst 36 129 38 788
Att överföra i ny räkning 310 540 278 017

NOT 37 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

ROT-renoveringarna i Gullholmen 1 samt tak- och fasadrenovering på  
Koster 9 pågår och beräknas vara klara under första kvartalet 2020.

Paula Berger 
Vice ordförande

David Sahlsten 
Ordförande

Thomas Aebeloe 
VD

Christer Höij David Bertilsson Anna-Karin Palm

Vår revisionsberättelse har avgivits 25 mars 2020 
Ernst & Young AB

Uddevalla 19 mars 2020

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2020

Anders Linusson 
Auktoriserad Revisor

Christian Persson 
Av kommunfullmäktige vald revisor

Carl-Johan Sernestrand 
Av kommunfullmäktige vald revisor

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 32 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Mervärdeskatt 1 531 1 407 1 530 1 386
Personalrelaterade kostnader 1 646 1 672 1 646 1 672
Boföreningen Kurveröd 1 724 1 724 1 724 1 724
Övriga skulder 563 491 562 424
Summa 5 464 5 294 5 462 5 206

NOT 33 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Personalrelaterade kostnader 3 032 2 779 3 032 2 779
Förutbetalda hyresintäkter 30 011 25 003 26 835 24 910
Övriga interimsskulder 12 932 14 791 13 002 14 791
Summa 45 975 42 573 42 869 42 480
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovis ningen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räken-
skapsåret 2019. Stiftelsens årsredovisning och koncernredo- 
visning ingår på sidorna 17-38 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo- 
vis ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftel-
sens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt års redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan Information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av sidorna 1-16 i detta dokument men innefattar inte årsredo-
visningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo- 
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
infor·mation, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i 8ostadsstiftelsen Uddevallahem, arg.nr 858500-2366

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvi-
dera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

–  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig- 
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,  
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

–  skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän- 
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2020
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–  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo- 
visningen och tillhörande upplysningar. 

–  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder  
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftel-
sens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller  
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta  
verksamheten.

–  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

–  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga  
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revi sionen, däribland de eventuella betydande brister i den  
interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis- 
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning  
av Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räkenskapsåret  
2019-01-01–2019-12-31. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan  
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelse lagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende:

–  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum- 
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

–  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föran leda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till- 
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande.

Anders Linusson 
Auktoriserad revisor

Göteborg den 25 mars 2020 
Ernst & Young AB
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Vi har granskat Bostadsstiftelsen Uddevallahem under år 2019. 
Vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Uttalande

Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot 
styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns 
upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till  
stiftelsens styrelse.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500-2366.  
Till Uddevalla kommunfullmäktige för kännedom.

Christian Persson 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor

Ulf Teghammar 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor

Uddevalla 19 mars 2020
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Uddevallahems fastighetsbestånd

Fastighetsområde 

 1 rk  2 rk  3 rk  4 rk  5 rk  Stu-
dent 
lgh 

 Samtliga bostäder 

Årshyra

 Lokaler Förråd Garage  P- 
platser 

Antal Antal  Antal Antal Antal Antal  Yta 
Medel- 
yta per 

lgh

 Års-
hyra/
kvm* 

Antal  Yta Antal Yta  Antal  Antal 

 Agrell 1  18  12  17  47  2 484  52,9 1 023 2 540 812 5 357 7 39  59 

 Agrell 3  3  9  18  9  39  2 770  71,0 1 000 2 771 324 2 127 29 158  1 

 Agrell 4  36  3   3  42  2 649  63,1 1 016 2 691 456 2 61 7 37  35 

 Bastionen 31  – 0 0 2 515  21 

 Bikupan 29  18  18  402  22,3 1 338 537 708

 Braxen 1  20  29  20  69  3 898  56,5 992 3 865 514 2 6  31  73 

 Enen 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 563 1 72

 EOL 2  4  44  30  78  4 858  62,3 1 657 8 050 332 1 836  36  19 

 Finland 1  50  66  23  1  140  7 544  53,9 1 016 7 668 016 1 25 1 2  12  45 

 Fisketången 2  16  16  32  2 142  66,9 1 405 3 010 128  32 

 Flatö 2  19  22  5  6  52  3 281  63,1 916 3 004 612 2 387 14 160  16 

 Folkets Park 3  16  24  8  48  3 472  72,3 1 520 5 276 480  44 

 Forellen 1  5  44  2  51  3 814  74,8 1 117 4 258 974 2 261 1 2  28  36 

 Fregatten 5  12  24  4  4  44  2 622  59,6 1 058 2 775 060 1 40 6 48  4  21 

 Furan 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 963 1 152

 Fyren 1  24  12  36  2 161  60,0 1 050 2 268 467 6 191  22 

 Garvaren 13  16  34  16  10  76  4 517  59,4 1 183 5 341 511 7 409 1 11  11  15 

 Glasberget 5  6  6  12  753  62,8 1 035 779 524 2 34

 Graniten 1  48  54  42   144  8 607  59,8 1 144 9 847 234 5 9  56 

 Gravarne 1  2  52  48  42  144  9 348  64,9 1 028 9 607 761 26 67  44 

 Grävlingen 1  24  47  16  3  90  5 334  59,3 1 017 5 423 516 1 159 4 12  55 

 Grönlingen 1  9  6  4  19  1 404  73,9 1 073 1 506 100 1 59  34 

 Guldmagistern 1  2  10  9 6  27  2 389  88,5 1 180 2 818 927

 Gullholmen 1  10  4  13  3  30  1 922  64,1 1 228 2 360 700 1 39 11 45  16 

 Gäddan 1  16  28  3  2  49  3 564  72,7 1 020 3 634 897 2 149 4 16  89 

 Gäddan 2  17  33  4  54  3 915  72,5 1 017 3 981 044 3 10  8 

 Idegranen 2   31  45 

 Iduna 1  12  12  5  5  34  1 474  43,4 1 115 1 643 203 2 199 2 16

 Järven 1  27  66  24  3  120  6 697  55,8 1 034 6 923 040 7 480 5 33  4  88 

 Kaparen 7  13  24   37  1 833  49,5 1 088 1 993 936  20 

 Karpen 1  21  27  17  65  3 595  55,3 993 3 571 234 1 61 2 16  4 

 Knape 24  9  3  45  4  3  64  4 823  75,4 1 058 5 101 200 3 3 428 1 3

 Koster 10  23  1  24  1 711  71,3 1 021 1 747 050 1 955  23  21 

 Koster 8  – 1 1 233

 Koster 9  25  30  5  60  3 304  55,1 1 116 3 687 842 13 1 687 5 48  17 

 Krummedike 16  1  1  125  125,0 978 122 195  21 

 Krummedike 17  – 1 158  17 

 Kyrkesund 1  –  39  144 

 Laxen 1  39  74  3  22  2  140  8 121  58,0 1 039 8 439 883 4 139 13 48  73 

 Laxen 2  16  30  1  1  48  3 425  71,4 1 013 3 469 523 1 392 5 15

 Lyckorna 2:121  5  3  8  696  87,0 998 694 320 1 34 1 4

 Lyckorna 2:253  2  6  5  1  14  1 226  87,6 1 129 1 384 487 2 160 1 55

 Lyckorna 2:31  8  12  8  28  2 390  85,4 963 2 301 243

 Lyckorna 2:33  1  2  6  3  1  13  1 111  85,5 1 165 1 294 300

 Lyckorna 2:39  1  11  12  949  79,1 1 099 1 042 826 2 5

 Lyktan 2  3  8  3  14  813  58,1 981 797 629 1 107

 Lärkträdet 4  10  9   6  25  1 375  55,0 874 1 202 088  7  6 

 Lördagen 1  5  9  7  4  25  2 292  91,7 824 1 888 092 2 76

 Lördagen 2  11  11  22  1 696  77,1 845 1 433 616

 Marmorn 1  7  10  25  42  3 044  72,5 1 097 3 340 601 1 104 13 81  16  63 

 Marmorn 3  1  11  33  45  3 509  78,0 1 109 3 890 372 1 191 40 179  48 

 Mimer 1  13  15  9  37  1 813  49,0 1 052 1 907 469 1 20

 Misteröd 1:18 1 70

 Myntet 1  6  33  33  22  7  101  8 178  81,0 930 7 604 164 2 563 1 40  108 

 Mörten 1  20  29  19  68  3 814  56,1 992 3 782 949  2 

 Norden 1  2  5  2  4  13  1 100  84,6 981 1 078 784 4 360  7  7 

 Oxeln 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 429

 Poppeln 1  5  15  5  25  1 357  54,3 984 1 335 194
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Fastighetsområde 

 1 rk  2 rk  3 rk  4 rk  5 rk 
 Stu-
dent 
lgh 

 Samtliga bostäder 

Årshyra

 Lokaler Förråd Garage  P- 
platser 

Antal Antal  Antal Antal Antal Antal  Yta 
Medel- 
yta per 

lgh

 Års-
hyra/
kvm* 

Antal  Yta Antal Yta  Antal  Antal 

 Resö 1  12  24   36  1 711  47,5 917 1 569 454 4 32  8 

 Rudan 16 31  47  2 202  46,9 1 482 3 262 896  10 

 Rydingsberg 1 2 3 100

 Rödingen 2 22  41  4  10 77  4 395  57,1 1 016 4 464 844 2 54 8 76  36 

 Rödingen 3 24  50 74  3 713  50,2 1 147 4 260 329  75 

 Sabbatsdagen 1  12 12  1 286  107,2 808 1 038 643

 Samfällighet S:2  169 

 Sandstenen 1 8  36  22 10  76  5 125  67,4 1 115 5 716 198 18 129  5  27 

 Sannäs 1 21  24  13  2  60  2 929  48,8 934 2 736 555 1 41 12 219  13 

 Skiffern 1  5  28  17  4   54  3 569  66,1 1 118 3 989 278 19 135  87 

 Smögen 1  3  21  21  6  51  3 329  65,3 906 3 017 355 2 113 12 214  29 

 Spiggen 1  19  29  20  68  3 841  56,5 1 132 4 347 991  3 

 Sundberg 16  3  11  11  1  26  1 648  63,4 1 655 2 726 856 1 1 053  25 

 Syskrinet 1  15  24    1  40  1 854  46,4 1 101 2 040 692

 Sälghugget 2  25  4  51  24  2  106  6 939  65,5 926 6 424 440 3 477 76 817  43  72 

 Sälghugget 3  24  30  12  6  72  4 487  62,3 919 4 123 056 2 359 13 68  60  172 

 Sälghugget 4  31  29  60  30  150  9 835  65,6 905 8 896 842 6 326 29 376  83 

 Tallen 1  5  15  5  25  1 357  54,3 984 1 335 793

 Tisdagen 1  7  13  8  9  37  3 457  93,4 819 2 830 101 1 53

 Tjöstelseröd 2:21  12  14  4  30  2 324  77,5 1 541 3 581 544  35 

 Tordenskjöld 13  13  14  4  1  32  2 410  75,3 1 280 3 085 745 1 833

 Trubaduren 1  15  8  89  7  119  8 785  73,8 928 8 149 514 2 702 16 133  26  77 

 Trubaduren 2  16  8  62  6  92  6 583  71,6 915 6 026 066 1 327 28 134  26  71 

 Trubaduren 3  38  46  90   174  11 433  65,7 910 10 406 733 1 220 97 681  48  208 

 Trubaduren 4  5  40  24  3  72  4 656  64,7 905 4 212 173 8 1 389 10 48  144 

 Täljstenen 1  8  40  16  8  72  4 632  64,3 1 123 5 203 667 1 32 27 175  13  54 

 Väjern 2  10  13  12  3  3  41  2 506  61,1 913 2 287 807 3 16   12 

 Windingsborg 16  8  18  11  3  40  3 083  77,1 1 013 3 124 325 1 38 7 42  10  6 

 Windingsborg 17  8  32  4  44  2 570  58,4 1 069 2 747 786 1 336 5 50  24 

 Ägir 17  28  36  44  1  3  112  6 202  55,4 1 014 6 287 997 9 308 12 152  9  95 

 Ägir 18 1 578

 Ängön 11  9  35  20  4  5  73  4 857  66,5 1 099 5 338 992 12 1 687 6 65  12 

Summa koncernen 880 1 663 1 418 367 62 23 4 413 280 110 63,5 1 046 292 940 964 146 26 282 616 4 761 620 2 841

 Gruppbostäder och vårdinrättningar Antal Yta

 Bikupan 29  10  465 1  260 

 EOL 2  9  515 1  216 

 Guldmagistern 20  12  460 2  393 

 Kaparen 7  6  242 1  97 

 Knape 24  7  232 1  133 

 Koster 9  6  250 1  107 

 Laxöringen 11  25  878 2  945 

 Mungigan 1  10  421 1  193 

 Nyårsdagen 6  6  246 1  135 

 Pingstdagen 3  6  246 1  144 

 Rydingsberg 1  6  189 1  369 

 Sundberg 16 52  1 997 4  2 625 

 Trubaduren 4 107 5 103 2  3 316 

 Summa gruppbostäder och vårdinrättningar  262  11 244 19 8 933 

 Totalt antal och yta koncernen  4 675  291 354 165 35 215 616 4 761 620 2 841

* I årshyran för bostäder ingår ev tillval, kabel-tv, fiber etc
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Fastigheternas färdigställningsår, produktionskostnad,  
bokförda restvärde, samt taxeringsvärde 2019

Fastigheter Byggår Värdeår
Produktions-

kostnad
Värde-

minskning
Bokfört

restvärde
Mark-
värde

Markanl.
restvärde

Taxerings-
värde
Totalt

Taxerings- 
värde

Byggnad

Agrell 1 1948 1987 22 238 254 9 083 471 13 154 783 30 033 29 911 000 20 445 000

Agrell 3 1947 1987 19 807 320 8 319 463 11 487 857 53 234 32 458 000 21 710 000

Agrell 4 1946 1987 18 547 077 7 237 734 11 309 343 364 038 30 302 000 20 502 000

Bikupan 29 1991 1991 20 984 849 6 000 544 14 984 305 101 484 5 376 000 4 071 000

Braxen 1 1960 1969 15 325 575 10 423 580 4 901 995 43 868 453 441 39 849 000 27 138 000

Distrikt Söder 373 397 0

Enen 1 1953 1989 10 242 109 6 363 955 3 878 154 143 350 14 132 000 9 723 000

EOL 2 2018 206 862 307 4 563 130 202 299 177 5 734 575 1 986 250 127 276 000 101 000 000

Finland 1956 1967 45 878 513 17 953 707 27 924 806 244 358 309 532 78 698 000 54 284 000

Fisketången 2 2015 2015 37 114 930 3 550 473 33 564 457 6 750 000 4 135 816 31 800 000 25 000 000

Flatö 2 1968 1968 11 929 517 7 447 289 4 482 228 49 972 33 466 000 22 443 000

Folkets Park 3 2015 2015 68 712 478 6 468 780 62 243 698 8 763 350 7 666 648 61 000 000 48 000 000

Forellen 1 1958 1981 34 595 549 7 631 093 26 964 456 60 634 1 170 613 43 477 000 31 211 000

Fregatten 5 1949 1987 20 291 272 8 491 788 11 799 484 45 284 29 269 000 19 536 000

Furan 1 1953 1983 10 240 884 3 800 864 6 440 020 347 260 14 319 000 9 762 000

Fyren 1 1951 1973 15 075 853 6 201 321 8 874 532 59 918 25 766 000 17 646 000

Garvaren 13 1954 1976 45 527 740 9 928 588 35 599 152 100 029 324 748 60 025 000 42 335 000

Glasberget 1951 1973 4 581 441 1 795 371 2 786 070 8 756 000 5 876 000

Graniten 1 1966 1966 113 911 317 9 501 680 104 409 637 100 967 96 018 000 69 018 000

Gravarne 1 1958 1973 48 267 519 20 952 541 27 314 978 183 701 381 481 99 533 000 68 894 000

Grävlingen 1 1954 1978 33 242 821 13 783 808 19 459 013 144 464 56 034 000 39 282 000

Grönlingen 1 1961 1986 13 449 598 4 994 436 8 455 162 332 207 297 424 15 696 000 11 086 000

Guldmagistern 1 2007 2007 60 769 491 14 826 958 45 942 533 2 610 000 5 387 31 000 000 23 400 000

Gullholmen 1 1959 1959 2 476 525 2 096 354 380 171 10 273 70 965 17 783 000 11 718 000

Gäddan 1 1957 1957 17 873 078 10 123 946 7 749 132 33 364 326 142 36 923 000 25 379 000

Gäddan 2 1958 1958 16 749 151 8 892 437 7 856 714 54 372 1 484 899 39 843 000 27 159 000

Idegranen 2 1953 1953 4 030 1 220 000 705 000

Iduna 1 1956 1980 21 277 145 4 764 595 16 512 550 38 624 600 317 17 265 000 12 624 000

Järven 1 1954 1979 48 305 939 19 190 694 29 115 245 146 039 72 684 000 51 007 000

Kalkstenen 1 160 000 0

Kaparen 7 1953 1953 15 226 518 5 888 112 9 338 406 23 762 24 995 000 17 233 000

Karpen 1 1961 1961 14 974 796 7 304 914 7 669 882 455 531 530 761 36 491 000 25 207 000

Knape 24 1958 1986 65 208 285 42 118 764 23 089 521 369 948 22 786 74 200 000 49 200 000

Koster 10 1970.1991 1991 38 693 270 17 842 429 20 850 841 155 066 198 670 20 145 000 13 897 000

Koster 8 1970 1970 3 880 487 1 748 382 2 132 105 49 292 5 449 000 4 265 000

Koster 9 1962 1980 41 380 731 11 437 815 29 942 916 903 544 64 530 48 572 000 35 046 000

Krummedike 16 1812 1929 3 231 691 105 136 3 126 555 1 778 168 1 719 000 898 000

Krummedike 17 1976 1976 2 019 518 63 141 1 956 377 540 239 898 000 688 000

Kyrkesund 1 1970 1970 128 801 33 563 95 238 3 064 000 1 384 000

Laxen 1 1960 1960 40 436 715 14 240 084 26 196 631 132 088 1 380 881 85 226 000 59 226 000

Laxen 2 1957 1957 16 302 768 9 213 826 7 088 942 33 337 78 929 36 248 000 24 872 000

Laxöringen 11 1991.1998 18 178 462 5 713 727 12 464 735 286 400 50 095 0 0

Lyckorna 2:121 1995 1995 5 762 301 1 742 597 4 019 704 285 000 7 344 000 5 256 000

Lyckorna 2:253 1994 1994 12 192 370 3 642 466 8 549 904 547 000 14 534 000 10 858 000

Lyckorna 2:31 1992 1992 19 569 406 5 990 814 13 578 592 1 025 000 24 290 000 17 200 000

Lyckorna 2:33 1996 1996 10 296 156 3 144 614 7 151 542 429 000 19 607 13 196 000 10 000 000

Lyckorna 2:39 1993 1993 11 685 823 3 364 680 8 321 143 457 000 35 880 10 737 000 7 800 000

Lyktan 2 1951 1951 4 155 269 1 019 584 3 135 685 775 897 9 242 000 6 015 000

Lärkträdet 4 1956 1956 1 411 396 1 302 247 109 149 26 152 182 904 12 956 000 8 359 000

Lördagen 1 1988 1988 21 360 232 7 313 218 14 047 014 21 000 000 13 600 000

Lördagen 2 1988 1988 20 781 872 7 129 674 13 652 198 16 553 000 10 400 000

Marmorn 1 1966 1966 37 612 352 6 306 721 31 305 631 417 593 32 342 000 22 202 000

Marmorn 3 1966 1966 41 137 580 6 480 469 34 657 111 35 923 33 182 000 21 649 000

Mimer 1 1953 1993 14 315 823 5 562 690 8 753 133 5 074 20 236 000 14 417 000

Misteröd 1:18 1985 1985 543 480 543 480 0 347 000 139 000 139 000
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Fastigheter Byggår Värdeår
Produktions-

kostnad
Värde-

minskning
Bokfört

restvärde
Mark-
värde

Markanl.
restvärde

Taxerings-
värde
Totalt

Taxerings- 
värde

Byggnad

Mungigan 1 1989.2014 1990 11 937 914 2 680 409 9 257 505 472 570 0 0

Myntet 1 1979 1979 38 617 738 15 846 961 22 770 777 565 138 82 989 000 56 537 000

Mörten 1 1961 1961 15 865 823 7 555 615 8 310 208 458 056 80 173 38 278 000 26 046 000

Norden 1 1956 1956 6 844 107 3 061 575 3 782 532 7 823 12 404 000 8 401 000

Nyårsdagen 6 1990 1990 5 516 683 1 717 694 3 798 989 166 755 0 0

Oxeln 1 1953 1989 10 240 021 3 800 350 6 439 671 14 009 000 9 600 000

Pingstdagen 3 1990 1990 5 068 337 1 599 080 3 469 257 161 145 0 0

Poppeln 1 1953 1989 10 240 027 3 800 352 6 439 675 13 809 000 9 400 000

Resö 1 1959 1959 3 985 309 3 179 973 805 336 11 567 6 500 16 562 000 11 031 000

Rudan 2018 2018 59 513 688 1 816 115 57 697 573 3 196 388 1 381 250 35 400 000 28 000 000

Rydingsberg 1 1957 5 646 403 654 314 4 992 089 11 840 000 0 0

Rödingen 2 1959 1971 20 994 818 9 451 506 11 543 312 68 715 39 888 47 905 000 33 905 000

Rödingen 3 1962 1993 50 847 855 6 900 764 43 947 091 39 432 29 603 44 000 000 32 000 000

Sabbatsdagen 1 1988 1988 10 309 655 3 460 710 6 848 945 11 580 000 7 400 000
Samfällighet S:2 
Tureborg 0 2 985 966 0 0

Sandstenen 1 1964 1986 52 232 590 8 140 862 44 091 728 87 285 58 164 000 41 431 000

Sannäs 1 1959 1959 9 064 156 6 909 005 2 155 151 16 329 11 678 28 761 000 19 251 000

Skiffern 1 1964 1982 32 571 425 6 545 024 26 026 401 6 329 39 698 000 28 298 000

Smögen 1 1959 1959 10 525 799 7 367 633 3 158 166 18 326 13 786 32 134 000 21 334 000

Spiggen 1 1960 1960 44 308 369 4 318 500 39 989 869 427 655 80 370 38 535 000 26 076 000

Syskrinet 1 1954 1969 13 656 137 4 496 699 9 159 438 60 663 22 000 000 15 200 000

Sälghugget 2 1973 1973 34 097 705 12 487 052 21 610 653 1 414 565 71 028 000 47 114 000

Sälghugget 3 1973 1973 11 470 551 6 238 495 5 232 056 47 507 000 31 433 000

Sälghugget 4 1974 1974 23 519 498 10 213 720 13 305 778 405 172 94 026 000 62 874 000

Tallen 1 1953 1990 10 240 021 3 800 350 6 439 671 14 209 000 9 800 000

Tisdagen 1 1988 1988 29 986 988 10 255 215 19 731 773 1 318 810 32 766 000 20 600 000

Tjöstelseröd 2:21 2016 2016 58 359 000 3 610 719 54 748 281 3 436 640 1 525 929 37 400 000 30 000 000

Tordenskjöld 13 2004 2004 74 079 475 34 367 659 39 711 816 2 400 000 78 048 41 400 000 31 000 000

Trubaduren 1 1970 1970 34 870 678 10 209 466 24 661 212 1 059 638 86 449 000 57 932 000

Trubaduren 2 1970 1970 14 261 638 6 472 724 7 788 914 1 508 205 65 734 000 44 083 000

Trubaduren 3 1970 1970 28 423 030 12 764 964 15 658 066 3 224 336 114 319 000 76 057 000

Trubaduren 4 1971 1982 83 040 752 27 548 013 55 492 739 1 587 599 123 732 000 88 200 000

Täljstenen 1 1964 1964 47 151 231 7 847 132 39 304 099 50 105 52 086 000 36 702 000

Unneröd 2:8 1984 884 229 603 035 281 194 644 000 322 000

Windingsborg 16 1950 1986 17 785 588 8 161 766 9 623 822 47 800 193 331 33 848 000 22 462 000

Windingsborg 17 1951 1986 14 158 131 6 110 573 8 047 558 49 206 30 005 000 19 824 000

Väjern 2 1959 1959 6 845 199 5 421 858 1 423 341 13 729 9 402 23 826 000 15 826 000

Ägir 17 1957 1957 25 189 490 11 456 860 13 732 630 174 405 452 293 66 452 000 45 614 000

Ägir 18 1983 1983 2 481 184 1 926 102 555 082 269 000 1 756 000 1 386 000

Ängön 11 1956 1956 51 610 298 13 790 099 37 820 199 292 934 102 150 64 778 000 44 000 000

Summa Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2 431 205 894 700 230 690 1 730 975 204 59 472 899 40 153 333 3 240 990 000 2 259 904 000

Uddevallahem 
Bastionen AB 1962 1962 1 176 437 620 570 555 867 346 000 2 263 000 1 465 000

Uddevallahem 
Sundberg AB 2019 216 366 315 1 848 804 214 517 511 4 170 003 1 072 502 93 000 000 72 800 000

Totalt koncernen 2 648 748 646 702 700 064 1 946 048 582 63 988 902 41 225 835 3 336 253 000 2 334 169 000
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§ 132 Dnr KS 2019/00900  

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 
Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy, som även omfattar stiftelser och bolag i kommunkoncernen, 
ska enligt gällande policy fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Senaste fastställandet ägde rum 2016 och avsåg således mandatperioden 2015-2018 och 
ska fastställas för mandatperioden 2019-2022. 
  
Till finanspolicyn hör Bilaga A, som innehåller ramar och limiter för 
kommunkoncernen. Bilagan fastställs årligen av kommunstyrelsen och beslutades 2019-
12-18 §340, avseende 2020. I den sammanställda budgeten för 2020, uppgår 
upplåningsramen till 4 801 mkr. 
  
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt möte 2020-03-16 behandlat 
finanspolicyn och föreslår inga förändringar. 
  
Uddevalla kommuns internbank har efter senaste uppdatering varit föremål för 
granskning av externa revisorer och den förtroendevalda revisionen. Granskningar visar 
att förvaltningen följer den fastställda policyn.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2020-03-31 
Bilaga A för 2020 till Finanspolicy för Uddevalla kommun   
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern samt 
  
att finanspolicyn fastställd 2016-02-10 §24 upphör att gälla. 
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1 Generella principer 
Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (finanspolicyn) anger ramarna för 
finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses här Ud-
devalla kommun (kommunen) och de bolag och stiftelser som ingår i kommunens 
koncernredovisning. För närvarande (2020) ingår Uddevalla Utvecklings AB, 
Uddevalla Energi AB, Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Udde-
valla Energi Värme AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, 
SwanFalk Shipping AB, Uddevalla Turism AB, Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 
Stiftelsen Ljungskilehem, HSB:s Stiftelse Jakobsberg, Lostif AB, Gustafsbergs-
stiftelsen, Uddevalla Vatten AB samt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän i kom-
munens koncernredovisning. 
 
De kommunägda bolagen och stiftelserna benämns i det följande ”företagen”. 
 
Till finanspolicyn hör även ”Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommun-
koncern”, som fastställs årligen av kommunstyrelsen. Bilaga A anger ramar för 
hur Uddevalla kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader 
samt inom vilka ramar och riskbegränsningar internbanken ska förhålla sig. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdel-
ning. 
 
Kommunstyrelsen anger i delegationsordning vilka personer som inom det finan-
siella området har rätt att ingå och påteckna avtal mm för kommunkoncernens 
räkning. 
 
Detta dokument ersätter Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern antagen av 
kommunfullmäktige 2016-02-10 § 24. 

1.1 Syfte med finanspolicyn 
Syftet med finanspolicyn är: 

 Att fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncer-
nen. 

 Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat. 

 Att identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för 
och hur riskerna ska hanteras. 

1.2 Uppdatering av finanspolicyn 
Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och re-
videras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar. Internban-
ken ansvarar för att så sker. 

1.3 Generella principer för finansverksamheten 

1.3.1 Syfte med finansverksamheten 
Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att: 
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 Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital. 

 Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en 
effektiv tillgångs- och skuldförvaltning. 

 Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflö-
den. 

1.3.2 Mål med finansverksamheten 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera 
kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. 
 
Finansverksamheten ska bedrivas med betryggande riskkontroll och utan spekula-
tiva inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för 
kommunkoncernen ska inte förekomma. Det är ej tillåtet att ingå spekulativa po-
sitioner i tradingsyfte. Med trading avses ett kortsiktigt positionstagande i syfte 
att utnyttja en marknadstro. 

1.3.3 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen 
Internbanken, en del av finansenheten inom kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning, är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett 
kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska verkställas av intern-
banken i Uddevalla kommuns namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar 
möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrel-
sen. 
 
Kommunkoncernens likvidflöden ska samordnas. Detta sker främst genom ett av 
kommunen upphandlat och avtalat koncernkontosystem. Kommunen och företa-
gen ska bistå internbanken med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov. 
 
Internbanken ska erbjuda koncernföretagen upplåning och placering med villkor 
motsvarande de på den externa marknaden. Det är av stor vikt att internbanken är 
konkurrensmässig vad gäller villkor och den service som erbjuds bolagen.  
 
Som en del i den finansiella samordningen ska ett finansråd finnas. Finansrådet 
ska utgöra en mötesplats för kompetensutveckling, informationsutbyte och främ-
jande av samarbete. Rådet ska bestå av tjänstemän från kommunen och företagen 
samt extern finansiell rådgivare. Internbanken är sammankallande. 

1.3.4 Ansvar för risk och resultat 
Kommunen och företagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ra-
mar. Kommunen och företagen ansvarar för sina respektive investeringsbeslut 
och för optimering av sitt respektive rörelsekapital. Internbanken ansvarar för att 
hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncer-
nen. 
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1.4 Ram för upplåning 
Kommunfullmäktige fastställer i samband med antagande av kommunens flerårs-
plan en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Detta belopp in-
kluderar även företagens upplåning. 
 
Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansierings-
behov i någon av kommunkoncernens verksamheter.  Upplåning inom ramen för 
löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap är undan-
taget från detta. 

1.5 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om ramar för utlå-
ning till varje enskilt koncernföretag.  
 
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att möta 
lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens 
med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underlig-
gande marknadsränta för kommunkoncernens finansiering, bedömd marknads-
mässig marginal och en administrativ avgift. Vid borgen ska en motsvarande 
marknadsmässighet eftersträvas. Regler för fastställande av låne- och borgensav-
gifter framgår av Bilaga A. 
 

1.6 Generella principer för övrig borgensteckning 
Borgen och garantier som tecknas av kommunen för föreningar och andra externa 
parter ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande 
av borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart när all annan 
möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara belopps- 
och tidsbegränsad. Investeringsobjekten, vars lån kommunen lämnat borgen för, 
ska under hela borgensåtagandet vara försäkrade. 
 
För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska; 

 ändamålet stödja kommunens mål för verksamheten i enlighet med inriktning 
angiven i budget för kommunen; 

 verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och 
dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt; 

 verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder; 

 handlingar biläggas ansökan i enlighet med internbankens krav.  
 
För externt lämnad borgen eller garanti utgår en årsavgift, som fastställs i sam-
band med kommunfullmäktiges beslut. 
  
Kommunens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då 
gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera 
kommunen. 
 
Aktuella borgensåtaganden ska anges i delårsrapporterna. 
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2 Ansvars- och befogenhetsfördelning 
Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning i kommu-
nens delegationsordning och företagens ansvarsfördelning fastställs i företagens 
policys. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen 
och företagens finanspolicys. 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
 Att fastställa kommunkoncernens finanspolicy i enlighet med 8 kap 3 § 

Kommunallagen. 

 Att i flerårsplanen årligen fastställa ram för total upplåning på den externa 
marknaden. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 
 Ansvarar för kommunens medelsförvaltning och i övrigt verkställer kommun-

fullmäktiges beslut. 

 Att i bilaga A fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn. 

 Att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt företag. 

 Löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering. 

 Att årligen fastställa låne- och borgensavgift. 

2.3 Internbankens ansvar 
Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksam-
heten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar. 
 
Internbanken ska: 

 ha det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet 
såsom upplåning, utlåning, penningplacering, likvidhantering, borgens-, och 
ansvarsförbindelser 

 operativt utföra och administrera de beslut om lån, derivat och placeringar 
som finns 

 genom kontinuerlig och aktiv medelshantering åstadkomma lägre finansie-
ringskostnader och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen 

 samordna kommunkoncernens kontakter med de finansiella marknaderna 

 bevaka och kontrollera de koncerninterna och -externa finansiella riskerna 

 samordna koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto 

 lämna erforderlig service i finansiella frågor till kommunkoncernens enheter 

 lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och ställ-
ningen, om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos 
styrelsen initiera frågor inom det finansiella området 

 ansvara för att finanspolicyn följs och hålls uppdaterad 
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2.4 Finansrådets ansvar 
Finansrådet fungerar som ett samarbetsorgan för finansverksamheten i kommun-
koncernen.  Väsentliga frågeställningar inom det finansiella området ska förank-
ras i finansrådet i syfte att skapa en samsyn inom kommunkoncernen. I de fall 
finansrådet och internbanken inte är överens i någon väsentlig frågeställning ska 
en återrapportering ske till Kommunstyrelsen. 
 
Finansrådet ska mötas minst tre gånger per år där minnesanteckningar ska föras. 
Vid mötena ska internbanken föredra finansrapporten som en uppföljning av fi-
nansverksamheten samt lämna en prognos för kommande tertial. 

2.5 De kommunala förvaltningarnas ansvar 
Ska i sin verksamhet följa reglerna i kommunens finanspolicy.   

2.6 Koncernföretagens ansvar 
Styrelsen i varje företag ska fatta beslut om att man följer den av kommunfull-
mäktige beslutade finanspolicyn (detta dokument och förekommande bilagor till 
detta dokument). Detta ska ske minst en gång per mandatperiod. Beslutet ska 
formuleras så att det tydligt framgår att beslutet gäller ”vid var tid gällande fi-
nanspolicy”. Innan företagets styrelse fattar beslut om eventuella avvikelser ska 
detta först underställas internbanken för yttrande. Internbanken har för sin del att 
ta ställning till om förslag om avvikelse är av sådan art att förslaget också bör 
prövas av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Inskränkningar och eventu-
ella förtydliganden ska fastställas i en företagsspecifik finanspolicy. 
 
Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella verksamhet och 
risker hänvisas i övrigt till den lagstiftning varunder företaget lyder (exempelvis 
Aktiebolagslagen, Stiftelselagen etc.). 
 

3 Upplåning 
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäk-
tige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. 
 
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den 
effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alter-
nativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering. Finansiell leasing an-
vänds därför endast sparsamt och all finansiell leasing i kommunen ska beslutas 
av kommunstyrelsen. 
Klassificering av leasingavtal sker i enlighet med Rådet för kommunal redovis-
nings (RKR) rekommendationer (fn Rekommendation R5 från November 2018). 

4 Likviditetshantering och placeringar 
Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god 
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Internbanken ansvarar för kommunens 
kapitalförsörjning. Företagen ansvarar för att optimera sitt rörelsekapital och ge 
internbanken information för kommunkoncernens likviditetsplanering på både 
kort och lång sikt. 
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Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommu-
nen ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
 
Regler för likviditetshantering och placeringar anges i Bilaga A. 
 

5 Risk 
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett finansiellt risktagande. 
Kommunkoncernen är bl.a. exponerad för nedanstående risker. Limiter för dessa 
risker anges i bilaga A. 

5.1 Finansieringsrisk 
Definition: risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad, ha tillgång till medel för refinansieringar, investeringar och betal-
ningar. 
 

5.1.1 Principer för hantering av finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt 
att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel 
som maximalt får förfalla inom 1 år. 
 
En likviditetsreserv för verksamheten ska vid var tid finnas tillgänglig för att sä-
kerställa kommunkoncernens kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven 
räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras 
inom tre bankdagar sam outnyttjad del av bekräftade kreditlöften med en återstå-
ende löptid om minst 3 månader. Med bekräftade kreditlöften avses löften med en 
avtalad räntemarginal. 
I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens likviditetsreserv minst måste 
vara. 

5.2 Valutarisk 
Definition: risken att förändringar av valutakurser påverkar resultat- och balans-
räkning negativt. Valutariskexponering avser icke säkrade nettopositioner dvs. 
skillnaden mellan tillgångar och skulder samt in- och utflöden i utländsk valuta. 
 
Huvudprincipen är att all valutariskexponering inom kommunkoncernen ska säk-
ras.  
 
I företagen uppkommer valutarisker om upphandling av varor och tjänster sker i 
utländsk valuta eller om bidrag erhålls i utländsk valuta. Valutarisker i företagens 
verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra. Det åligger 
företagen att identifiera och till internbanken rapportera valutarisker i verksam-
heten. Målet är att valutarisker inom företagens verksamhet i möjligaste mån ska 
begränsas. 
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5.3 Ränterisk 
Definition: värdeförändring på en räntebärande position som följd av ändrade 
marknadsräntor. 
 
Limit för ränterisk i form av ett riktmärke (norm uttryckt som genomsnittligt 
vägd räntebindningstid) för kommunkoncernens externa skuldportfölj, anges i 
bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelse från nor-
men är tillåten. 
 
Normen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för 
kommunkoncernens externa ränteförfallostruktur. Limit för maximal andel ränte-
förfall inom 1 år anges i bilaga A. 
 

5.4 Motpartsrisk 
Definition: risken att motparter inte kan fullfölja sina förpliktelser i tid eller er-
bjuda säkerhet för fullgörandet. Motpartsrisk i kommunkoncernens finansiella 
verksamhet uppstår främst vid placeringar, i derivatavtal samt i kreditlöftesavtal. 
 
Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömning ska göras 
avseende nettoexponering och kommunens totala engagemang med motparten. 
Kommunen ska sträva efter att sprida motpartsriskerna. För att reducera mot-
partsrisken får endast godkända motparter användas, se bilaga A. 
 
För att bibehålla flexibilitet och handlingsberedskap ska kommunen så långt det 
är möjligt tillse att det finns outnyttjade utrymmen, limiter, för derivattransakt-
ioner hos aktuella motparter. Ramavtal för derivat ska finnas upprättat med de 
motparter som kommunen har för avsikt att ingå derivattransaktioner med. 
 

6 Derivatinstrument 
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. 
 
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underlig-
gande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexpone-
ringar. All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instru-
mentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som 
kan hantera dessa affärer. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivat-
transaktion ska alltid göras före affärsavslut. 
 
Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker inom kommunkoncernen 
med externa motparter ska upprättas av internbanken. Detta omfattar även alla 
lånekonstruktioner där någon typ av derivat ingår. 
 
Tillåtna finansiella instrument anges i bilaga A. 
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7 Intern kontroll, styrning och rapportering 
Syftet med den interna kontrollen är: 
 

 Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att in-
ternbanken vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och 
risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder. 

 Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund 
av bristande kontroll. 

 
Kommunstyrelsen beslutar om närmare riktlinjer för intern kontroll, styrning och 
rapportering. Detta fastställs i bilaga A. 
 
Finansverksamheten och den finansiella ställningen, kopplade till riktlinjer och 
direktiv i denna policy, ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen enligt rikt-
linjer i bilaga A. Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med årsredovisning. Kommunstyrelsen ska be-
döma om det finns anledning till särskilda rapporter eller beslut i kommunfull-
mäktige om den finansiella verksamheten. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

 

1 Utgångspunkter 
2019 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt 
finansiella risklimiter. I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även 
beslut om kommunkoncernens externa upplåning. Beslut om bilaga A till kommunens finanspolicy 
gäller för 2020 eller till nytt beslut har fattats.  

1.1 Ram för extern upplåning 2020 

Kommunfullmäktige bemyndigade enligt § 147 2019-06-13 kommunstyrelsen att för 2020 verkställa 
upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 4 801 mkr. I kommunens och 
bolagen/stiftelsernas prognoser för 2020 beräknas utrymmet för utlåning till bolag/stiftelser uppgå till 
3 753 mkr, en nivå som kan justeras när den sammanställda budgeten för 2020 föreläggs fullmäktige.   

1.2 Ramar 2020 för utlåning till kommunens företag 

I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa 
finanspolicyns Bilaga A. Här ingår bl a att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.   
Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot inklusive rörelsekredit fastställs till 3 753 
mkr (nu gällande ramar uppgår till 3 644 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av 
nedanstående sammanställning.  

 

Utlåning (Mkr) Behov check- Beviljad check- Beviljad check- Beviljad check- Beviljad check-

kredit 2020 kredit 2019 kredit 2018 kredit 2017 kredit 2016

Uddevalla Utvecklings AB 30 25 12 12 15

Uddevalla Energi AB 52 52 32 22 22

Uddevalla Kraft AB 431 451 521 521 521

Uddevalla Energi Värme AB 85 105 105 135 135

Uddevalla Energi Elnät AB 172 182 182 162 162

Uddevalla Omnibus AB 80 80 80 80 80

Uddevalla Hamnterminal AB 100 100 70 70 80

SwanFalk Shipping AB - - - - -

Uddevalla Turism AB 10 10 10 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 450 1 500 1 420 1 282 1 100

Uddevallahem Holding AB - 0 0 26 -

Uddevallahem Sundberg AB 220 210 200 140 -

Uddevallahem Bastionen AB - 0 0 2 -

HSB:s Stiftelse Jakobsberg 180 179 190 180 180

Lostif Fastighets AB 70 71 80 80 80

Stiftelsen Ljungskilehem 65 70 70 65 66

Gustafsbergsstiftelsen 6 6 6 6 6

Uddevalla Vatten AB 620 600 600 600 600

Västvatten AB 3

3 574 3 641 3 578 3 393 3 057

KF flerårsplan Juni, Låneram 4 801 4 170 4 201 3 330 2 992

KF flerårsplan Juni, Utl till bolagen 3 753 3 450 3 534 3 009 2 786

Sammanställdbudget  Dec 4 018 3 685 3 393 2 912
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Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per 2019-12-31 
kommer att beräknas uppgå till 375mkr. Åtagandet beräknas minska med 25 mkr under 2020. 
 

1.3 Sammanfattning riskbegränsningar 

I kommunens finanspolicy har ett antal finansiella risker identifierats och kommunstyrelsen ska 
årligen fastställa de limiter som gäller för respektive risk.  

LIMITER Limiter 2020 (KS 2019-12-18 §xxx)  Rikt- 
värde 

Lån av kreditinstitut (Mkr) Max: 4 801 mkr   

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) Budget: 1,80 %   

Räntebindningstid (år) Intervall 2 - 6 år 3,0 
Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år 40 
Kapitalbindningstid (år) Min 2 år 3 
Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år 20 
Tillåtna motparter Motparter >1   

Derivat som andel av skuld, netto (%) Max 100 %   

Andel strukturerade derivat av skuld (%) Max 10 %   

Koncernintern utlåning  (Mkr) Max: 3 753 mkr   

Koncernintern borgen (Mkr) Max 375 mkr   

Bekräftade kreditlöften (Mkr)  -   

Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 mkr   

Valutarisk 100% elimineras   

 

2 Upplåning 
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. 
Internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning. 
 
Följande upplåningsformer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare 

Kommunstyrelsen ska besluta separat om finansiell leasing samt publika låneprogram som 
certifikatsprogram och obligationsprogram. 
 

3 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till företagen. 
 
Följande regler gäller för utlåning och borgen: 
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• Internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand 

genom att gå i borgen för upplåningen. 

• All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. 

• Vid utlåning ska aktuell låne- och borgensavgift tillämpas. 

• All borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. 

• Borgen får inte vara generell. 

• Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen innan 

borgen tecknas. 

• All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande 

kreditavtal ska arkiveras. 

• Vid borgen ska aktuell borgensavgift belasta borgenstagaren. 

3.1 Internbankens prissättning 

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att 
möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata 
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara sämre eller bättre än de villkor företaget skulle 
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av 
nedanstående delar. För verksamhet som ej är konkurrensutsatt utgörs prissättningen av 
internbankens självkostnads (kostnad för upplåning och en administrativ avgift). 
 
1. Internbankens kostnad för extern upplåning. 
 
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive bolag 
bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter för respektive kredit i kommunkoncernens samlade 
låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och 
marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. 
Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part. 
 
3. En administrativ avgift. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för finansverksamheten som 
personal, datasystem, rådgivning mm. Avgiften ska löpande revideras utifrån verkliga kostnader. 
 
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av prissättningen, dels för att styrka 
konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska 
uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till finansrådet och till kommunstyrelsen. 

3.2 Koncernkontosystem 

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag och ränta 
beräknas dagligen. Tertialsvis debiteras respektive bolag genom att tertialets räntekostnader dras 
från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt ovan. 
 
Likviditetshantering 
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga 
låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och förvaltning av 
kommunkoncernens hela likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna 
kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. 



 

Sida 7 (14) 
 
 

 

 
Internbanken ska löpande begära rapportering för likviditetsplanering och planering av 
kommunkoncernens kapitalförsörjning. En kapitalförsörjningsplan ska sammanställas en gång per år 
med budget för kommande år och plan för nästkommande två år som underlag. 
Kapitalförsörjningsplanen ska revideras halvårsvis. 

3.3 Låne- och borgensavgifter 2020 

Kommunens internbank ska prissätta utlåningen till de kommunala bolagen på ett marknadsmässigt 

sätt. Målsättningen är att dokumentation och arbetssätt ska minimera risken att kommunens 

borgensavgifter bryter mot EU-lagstiftning, lagen om allmännyttiga bostadsbolag eller 

kommunallagen.  

From 2019 tillämpar kommunen en beräkningsmodell som byggts av utifrån marknadsdata, 

finansiella nyckeltal och jämförelser mot data från SCB över kommunägda bolag. Utöver modellens 

beräkning av avgift tillkommer internbankens administrativa påslag. För företag som inte verkar på 

en konkurrensutsatt marknad utgår endast det administrativa påslaget. 

LÅNEAVGIFTER (avser företagens utnyttjade checkkredit i koncernkontosystemet) 

 
 
BORGENSAVGIFTER (avser borgensåtagande för företagens egna krediter) 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3 4

UDDEVALLA ENERGI AB 37 60 61 60

UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB 3 3 3 4

UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 37 60 61 60

UDDEVALLA KRAFT AB 37 60 61 60

UDDEVALLA VATTEN AB 3 3 3 4

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM mv 46 41 40 39

LJUNGSKILEHEM STIFTELSEN mv 58 41 40 39

HSB STIFTELSE JAKOBSBERG mv 55 41 40 39

LOSTIF FASTIGHETS AB mv 55 41 40 39

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 25 57 76 75

UDDEVALLA OMNIBUS AB 65 70 76 75

UDDEVALLA TURISM AB 59 68 76 75

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 61 43 40 39

Företag
Låneavgi ft 2019, 

räntepunkter/å

r inkl  adm

Låneavgift, 

räntepunkter/år 

2018

Gällande avgift, 

räntepunkter/år 

2017

Låneavgi ft    

2020, 

räntepunkter/år 

inkl  adm

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3 4

UDDEVALLA KRAFT AB 37 25 24 25

UDDEVALLA OMNIBUS AB - 25 24 25

UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB - 25 24 25

Borgensavgift 

räntepunkter/år
Företag

Borgensavgift 

räntepunkter/år

Avgift 

räntepunkter

Avgift 

räntepunkter
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4 Finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30 % av kapitalet 
förfaller inom 1 år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. 
 
Kommunkoncernen ska ha en likviditetsreserv motsvarande en månad av kommunkoncernens 
kostnader avrundat uppåt till närmaste femtio miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel 
(kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade 
kreditlöften. För 2018 uppgår detta belopp till 300 mkr. 
 
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument 
som vid var tidpunkt kan säljas. Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får vara högst 1,5 
år. Tillåtna motparter och placeringsformer framgår under avsnitt Motpartsrisk nedan.  
 

5 Valutarisk 
Följande gäller för hantering av valutarisker. 
 

• Huvudregeln är att all valutarisk ska elimineras.  

• Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument. Detta 

medför bl a att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart ska kurssäkras mot 

svenska kronor. 

• Placeringar får endast göras i svenska kronor. 

• Det åligger företagen att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 

valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 

kronor eller mer. Beslut om säkringsåtgärder ska ske efter samråd med internbanken. 

Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av valutarisker: 
 

• Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. 

• Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. 

 

6 Ränterisk 
Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2 – 6 år. 
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % 
räntejusteras inom 1 år. 
 
Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte 
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett 
räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. 
 
Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: 
 

• Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra 

räntebindningen i existerande lån. 



 

Sida 9 (14) 
 
 

 

• Cap (”räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. 

• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". 

• Strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att 

instrumentets syfte och karakteristika samt redovisningsaspekter finns dokumenterade. 

Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 10 %. 
 

7 Motpartsrisk 

7.1 Tillåtna motparter 

Tillåtna motparter vid tecknande av kreditlöften, derivatinstrument och placeringar är nordiska 
motparter med rating om antingen minst A- (S&P) eller minst A3 (Moody´s) eller annan motpart med 
rating om antingen minst A (S&P) eller minst A2 (Moody´s). Om en motparts långfristiga rating sänks 
med ett steg under Uddevallas ratingkrav ska ekonomichefen informeras så snart som möjligt. Om en 
motparts långfristiga rating sänks med mer än ett steg under Uddevallas ratingkrav ska 
beslutsunderlag avseende följande upprättas och föredras kommunstyrelsen: 
 

• Avyttring av placeringar hos denna motpart. 

• Utnyttjande av kreditlöften hos denna motpart samt upphandling av nya kreditlöften hos 

annan motpart. 

• Överföring av derivat med positiva marknadsvärden hos denna motpart till annan motpart. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka skyndsamma åtgärder som ska vidtas baserat på 
beslutsunderlaget med hänsyn tagen till vad som är möjligt och rimligt. 
 

7.2 Övriga begränsningar derivatinstrument 

Affärer som innebär att angiven beloppsgräns i nedanstående tabell överskrids får inte genomföras. 
Med beloppsgränsen för marknadsvärde avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat 
betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflödena som ett 
derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som potentiellt kan öka det 
positiva marknadsvärdet, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. 
 

Motpartskategori Max löptid Beloppsgräns 
marknadsvärde (fordran) 

mot en motpart 

Nominell beloppsgräns  
per motpart 

Nordisk motpart 10 år 100 mkr 2 500 mkr 

Utomnordisk motpart 10 år 20 mkr 500 mkr 

  

7.3 Övriga begränsningar placeringar 

Utöver ovanstående tillåtna motparter får placeringar även göras hos följande motparter där rating 
ej finns: 
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• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av 

kommunal borgen från ägaren. 

• Bolag ingående i kommunkoncernen. 

Tillåtna placeringsformer för tillfällig överskottslikviditet är kontoinlåning/deposit i bank och svenska 
penningmarknadsinstrument med en maximal löptid på 1 år. Huvudregeln är att maximalt 40 
miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart. Undantag medges för placering i skuldebrev 
utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning) samt för inlåning på likvidkonto i bank där 
maximal inlåning kortfristigt får uppgå till 100 miljoner kronor. 
 

8 Riktlinjer för överskottslikviditet  

8.1 Allmänt  

Överskottslikviditet ska, enligt finanspolicyn, i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen.  Internbankens utlåning till koncernföretagen ska i allt väsentligt motsvaras av 
extern upplåning för att inte begränsa företagens möjligheter till avdrag för räntekostnaden. Det 
innebär att det inte alltid är lämpligt att reducera kommunkoncernens lånebehov. Det innebär att 
det kan uppstå tillfällig överskottslikviditet.  Vid bestående överskottslikviditet gäller följande 
riktlinjer: 
 

• Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som 

gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). 

• Huvudregeln är att placeringarna ska spridas på olika motparter. Undantag medges för 

placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning). 

• Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga 1,5 år. 

• Förvärv och avyttring av värdepapper i svenska kronor ska ske genom bank eller 

värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn 

i annat land.  

• Placering i noterade skuldförbindelser får endast ske i värdepapper med hög likviditet 

där officiell köpkurs fortlöpande ställs. 

8.2 Tillåtna instrument 

Överskottslikviditet får placeras i följande instrument med maximal löptid om 3 år.  

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna och som löpande 

prissätts. 

• Värdepappersfonder. 

• Räntebärande konto i bank med god kreditvärdighet (lägst rating A-/A3).  

8.3 Direkt i räntebärande värdepapper 

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper såsom obligationer och certifikat gäller 

nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av överlikviditetens 

marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur 

lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av överlikviditeten. 
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Värden inom parentes avser en kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper 

med en löptid under ett år. 

Emittent 0–1 år 1–3 år Max andel per 
emittent 

A. Stater, kommuner, landsting 
med rating AAA/Aaa (A-1+/P-
1) 

100 % 100 % 100 % 

B. Övriga värdepapper med rating 
AAA/Aaa (A-1+/P-1) 

100 % 85 % 15 % (25 %) 

C. Värdepapper med rating lägst 
AA-/Aa3 (A-1/P-1) 

70 % 50 % 10 % (20 %) 

D. Värdepapper med lägst rating A-
/A3 (A-2/P-2) 

40 % 30 % 5 % (15 %) 

E. Värdepapper med lägst rating 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) 

30 % 15 % 5 % (10 %) 

F. Värdepapper med rating under 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) eller utan 
rating 

10 % 5 % 3 % (5 %) 

 

I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, används emittentens rating. 

Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating 

översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan.  Räntebärande värdepapper utan 

rating, men med statliga garantier, faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating 

hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. 

Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger 

på angiven nivå.  

8.4 Värdepappersfonder 

Vid placering i värdepappersfonder ska värdepappersfonderna vara registrerade hos 

Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med 

god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt 

realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara 

tillfredsställande. 

8.5 Ansvarsfulla placeringar 

Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också ansvarsfulla aspekter beaktas i 

placeringsverksamheten. Utöver ekonomiska bedömningar ska även hänsyn tas till samhälle och 

miljö. Placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom 

krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ska undvikas. I 

övrigt hänvisas, i tillämpliga delar, till de riktlinjer som anges i kommunens upphandlingsriktlinjer. 

Som grundregel ska hänsyn tas till principerna i FN:s Global Compact. 

Direkta innehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt fossil gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. På 

motsvarande sätt ska kommunen inte investera i företag inom kolbranschen. Vid indirekta 
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placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt 

uppfyller de krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlunda utformade riktlinjer är 

det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav som anges ovan. Vid placeringar i 

fonder ska vidare innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre 

avvikelser kan accepteras. 

8.6 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att informera kommunstyrelsen om förvaltningens resultat och 

exponering i relation till fastställda limiter. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i 

respektive månad och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, 

sedan årets början och för föregående månad: 

• Totalt marknadsvärde och per instrument. 

• Utveckling av förvaltningen senaste månaden och under senaste året samt utveckling 

mot relevanta jämförelseindex. 

• Avstämning mot riskbegränsningen. 

Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer, avvikelsernas orsak samt vidtagna 

åtgärder eller förslag till åtgärder. 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 

9 Intern kontroll, styrning och rapportering 

9.1 Allmänt 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 
Internbanken ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. 
Därför ska det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem 
i form av en utvecklad ränteriskhantering och rapporteringskrav. Internbankens centrala och 
viktigaste processer ska vara dokumenterade på ett sätt som gör verksamheten öppen och 
transparent alternativt att rutiner och processer framgår på andra sätt (exempelvis i den månatliga 
finansrapporteringen). 
 
Handlingar avseende extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för internbanken 
erforderliga transaktioner ska undertecknas av två personer i förening enligt vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Vem/vilka personer som har rätt att besluta om och ingå avtal om extern upplåning, derivat, 
placeringar och övriga för internbanken erforderliga transaktioner framgår av vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Samtliga finansiella transaktioner ska dokumenteras i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska 
innehålla motiv till transaktionen och ska efter genomförande kompletteras med väsentliga villkor 
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samt dokumentation om beslutad transaktion vid upphandling, ex vald kreditgivare och/eller vald 
upplåningsform. Beslutsunderlaget ska undertecknas av den person som har fattat beslutet. 
 
Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som 
verkställt transaktionen. 
 
Minst två personer ska ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga 
finansadministrativa system. 
 
All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen ska samtidigt tillställas kommunens 
ekonomichef. 
 
Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under ska kommunens 
ekonomichef underrättas. 
 

9.2 Rapportering 

9.2.1 Rapportering till internbanken 

Företagen ska till internbanken i samband med varje tertialsbokslut lämna prognos för 
upplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. 
 
Företagen ska fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om 
alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. 

9.2.2 Rapportering från internbanken 

Sammansättningen av internbankens upplåning och utlåning liksom den finansiella riskexponeringen 
ska månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen i en finansrapport. Avvikelser från beslutade ramar 
och limiter ska dokumenteras i en s k risklogg och medfölja finansrapporten. Dessutom ska en 
uppföljning av operativa risker ske och händelser rapporteras i en särskild logg. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internbanken ska rapportera till kommunstyrelsen: 
 

Periodicitet Typ av rapportering 

Varje 
kommunstyrelsemöte 

• Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt 
specificerat med kapital- och räntebindningstider.  

Varje delårsbokslut • Allmän information om ränteläget 

• Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive 
företag/kommunen samt för kommunkoncernen 

• Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften 
samt aktuell likviditet 

• Upplupet samt prognostiserat finansnetto  

• Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de 
regler som anges om borgen i denna policy 
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9.3 Organisation internbank  

Kommunens ekonomiavdelning har för kommunkoncernens räkning huvudansvaret för den 
gemensamma finansfunktionen, Internbanken. Internbanken svarar för kapitalanskaffning, 
skuldhantering, bankrelationer och därmed sammanhängande tjänster. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunens 
ekonomichef är tillika finanschef och ansvarig för verksamheten inom Internbanken och rapporterar 
till kommundirektören. Internbanken bemannas med resurser från enheten för redovisning och 
service.  
 

 
 
Inom finansfunktionen sker internkontroll av väsentliga externa finansiella transaktioner och kontroll 
att samtliga genomförda transaktioner är i linje med aktuell finanspolicy och övriga styrdokument 
som reglerar verksamheten. 

9.4 Finansrapport 

Uddevalla kommuns finansrapport produceras varje månad och ger en genomlysning och uppföljning 

av de ramar och limiter som följer av kommunens finanspolicy och i denna bilaga A som fastställs av 

kommunstyrelsen varje år. I rapporten redovisas också utvecklingen av skuldportföljen och 

utlåningen till de kommunala företagen. 

Finansrapporten publiceras månatligen på uddevalla.se 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 
Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 
arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 
effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 
målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 
ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 
ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 
gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 
exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 
trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 
även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 
med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 
Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 
möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 
Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 
tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 
förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 
med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 
som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 
AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-
22)  
  
I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 
ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 
  
Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 
bolagsordning för det förvärvade bolaget.     
 
Ärendet behandlas som ett extraärende på kommunstyrelsens sammanträde. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 
 
Jonas Sandwall (KD), Christer Hasslebäck (UP), Camilla Olsson (C), Elving Andersson 
(C), Anna-Lena Heydar (S), Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Monica 
Bang Lindberg (L), Rolf Jonsson (L), Jarmo Uusitalo (MP) och Karna Thomasdotter 
(MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 
Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck: Bifall till förslaget i handlingarna samt Uddevalla Utvecklings 
beslutssats att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande. 
 
Jonas Sandwall (KD): I första hand återremiss till förvaltningen för fortsatt 
handläggning. I andra hand bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB.  

 

Strategin skall återrapporteras till Kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Rolf Jonsson (L), Roger Ekeroos (M) och Camilla Olsson (C): Bifall till Jonas 
Sandwalls (KD) yrkande. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 
därefter proposition på förslaget i handlingarna tillsammans med sitt eget 
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer slutligen 
proposition på Jonas Sandwalls (KD) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå 
det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB samt 
 
att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 
 
 
Deltar ej 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
 

Reservation 

Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets ledamöter reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 
arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 
effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 
målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 
ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 
ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 
gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 
exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 
trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 
även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 
med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 
möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 
Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 
tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 
förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 
med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 
som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 
AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-
22)  
 
I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 
ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 
 
Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 
bolagsordning för det förvärvade bolaget.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-22 Dnr KS 2020/00287 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22.  
OUAB_Utveckling2020.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 
möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med 
finansiell information med alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma 
kompletterades med tidsaxel som indikerade ett förvärv under första kvartalet 2020. 
Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades. 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, 
ekonomiskt och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom 
företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 
bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, 
anställda, lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella 
processer och tvister med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell 
information inkluderande skatter och avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar 
rörande Lysekils Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av 
parterna. 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 



 

1. Inledning - Processen 

1.1 Styrelsens arbete med strategi och mål 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett arbetet med 

en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, effektivitet och kvalitet. 

Samtliga delområden med det gemensamma övergripande målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon ryms väl inom 

styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som ökade intäkter med också 

ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, exempelvis kan 

gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom trafikledning, trafikplanering och 

administration med mera bistå fler enheter och därtill även ge service till mer än en depå via 

gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik med flera 

upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

 

1.2 Styrelsens beslut 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om möjligheten att 

förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med finansiell information med 

alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv 

av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades.    

Vid möte med styrelsen den 8 april 2020 beslutades att förvärva Lysekils Busstrafik AB (protokollet är 

på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum). 

 

1.3 Processen - arbetsgång 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, ekonomiskt 

och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 

bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, anställda, 

lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella processer och tvister 

med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell information inkluderande skatter och 

avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar rörande Lysekils 

Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av parterna.         

2. Bolaget 

2.1 Kortfattad presentation 

Lysekils Busstrafik AB är ett etablerat företag som utför busstransporter i samarbete med BIVAB 
(Buss i Väst AB).  



Tre delägare, i dagsläget verksamma i bolaget. 

Bolaget är tillsamman med ca 35 andra bussbolag delägare i företaget BIVAB (Buss i Väst AB). 
BIVAB bedriver anbud/upphandlingar inom trafikområden. 

Verksamheten är koncentrerad på linjetrafik.  

Huvudkontoret är etablerat i en egenägd fastighet vid infarten till Lysekil. Anläggning byggdes och 
togs i bruk 2005.  

Fordonsparken består av idag av ca 50 bussar av olika storlek. 

Antal årsanställda uppgår till ca 70 personer.  

 

2.2 Bakgrund och motiv till försäljningen 

Ägarna trivs i sina olika yrkesroller i verksamheten men önskar avyttra aktierna i bolaget, främst 
på grund av åldersskäl. 

  

2.3 Objektets styrkor 

 Potential till effektivisering tillsammans med Uddevalla Omnibus inom exempelvis 

trafikledning, trafikplanering samt företagsledning och administration. 

 Besparingspotential – bland annat har bolaget en organisation med tre ägare på lönelistan 

 Bolaget har Linjetrafikavtal flertalet år och som längst sträcker sig till 2030 

 Bolaget har ett kontinuerligt kassaflöde genom trafikavtalen 

 Bolaget har god kompetens på depåuppbyggnad och uppstart av ny trafik  

 Bolaget har en personalstyrka som trivs och därmed gör bra jobb 

 

2.4 Överlåtelsens omfattning 

Överlåtelsen omfattar samtliga aktier i Lysekils Busstrafik AB, org.nr 556142-9217, inklusive den 
helägda fastigheten, Dalskogen 3:7 i Lysekil.  

3. Ekonomisk information  

3.1 Resultaträkning - nyckeltal 

Kommentarer  
Bolagets intäkter genereras främst genom trafikavtal med trafikhuvudmän via BIVAB.  

Omsättningen är stabil och fluktuerar i takt med att kontrakt löper ut och nya kontrakt erhålls.  

Bolagets marginaler är stabila då avtalen utgörs av fasta ersättningar som löpande indexjusteras.  

 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Resultat efter skatt i 
procent av affärsvolym 

4,2 3,4 3,6 3,9 3,9 4,2 4,7 4,8 4,3 

 

3.2 Balansräkning - nyckeltal 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Soliditet, procent 18,8 22,2 26,1 29,3      



 

3.3 Balansräkningen – Fastigheten, Dalskogen 3:7 

Bolagets huvudkontor är beläget i den egenägda fastigheten Dalskogen 3:7 med adress 
Kontorsvägen 3 i Lysekil. Fastigheten ingår som en del av försäljningen. 

Det totala taxeringsvärdet uppgår till 3 090 tkr varav byggnadsvärdet uppgår till ca 2 190 tkr. 

Den totala fastighetsarealen uppgår till ca 9 007 m
2
 och den del av fastighetens om inte är 

bebyggd består till största delen av asfalterade ytor för parkering och kommunikationsytor. 

På fastigheten finns uppförd en byggnad från 2005 på totalt 589 m
2
 inrymmande 319 m

2
 garage 

och verkstad samt 270 m
2
 kontorsyta.  

Tomten är också inhägnad med två manuella grindar och en maskinell grind. 

 

3.4 Avkastning på förvärvsvärdet – ”Return on Investment”  

Baserat på förvärvsvärdet och upprättade prognoser kan följande avkastningsvärde beräknas.   

 

Prognos 
räkenskapsår 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Genomsnitt 

Return on 
Investmet 
(ROI), procent 

10 10 10 11 12 13 14 15 11 12% 

 

4. Sammanfattning 

4.1 Slutsats   

Ett förvärv som väl matchar styrelsen strategi om såväl långsiktig som uthållig lönsamhet.  

Potential till samverkan och flexibilitet för effektiv användning av förenade resurser. 

Riskeliminering med trafik inom olika trafikavtal såväl som avtalsområden med olika löptider. 

Enhällig styrelse hos Uddevalla Omnibus AB som förordar förvärvet av Lysekils Busstrafik AB. 

 

Uddevalla Omnibus AB 

Styrelsen och vd 
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$ 22 Upprop

Närvarande ledamöter

Närvarande ersättare

Övriga

$ 23 Val av justeringsperson
Jarmo Uusitalo utses till justeringsperson.

$ 24 Tillväxtstrategi Uddevalla Omnibus AB
Uddevalla Omnibus AB informerade om eventuellt förvärv av Lysekils Buss på sammanträ det2019-
12-13. Ytterligare information lämnas på dagen sammanträde avordföranden och VD.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiva till uddevalla omnibus AB ftirvärv av Lysekils Buss,

att beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige, samt

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft

$ 25 Nästa möte
Nästa sammanträde är 2020-05-29

$ 26 Mötet fürklaras avslutat.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2020/00229  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat 
kommunbidrag för en digitalt obruten process för 
bostadsbyggnad. 
Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 
att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.  
  
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 
som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 
kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 
kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 

på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 

Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden.  
  
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål.  
  
Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat om +10 mkr, vilket 
innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits om åtgärder för 9 
mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i balans, 
dvs överskott. Det finns därmed inte tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka 
samhällsbyggnadsnämndens begäran under 2020.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 95.     

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 133 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå samhällsbyggnadsnämnden begäran, då medel saknas i budgeten. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2020/00229 

  

 

Handläggare 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat 

kommunbidrag för en digitalt obruten process för 

bostadsbyggnad. 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att 
informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, digital 
och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.  
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som 
verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras under de 
närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, Smart Built 
Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 kommuner har 
också en viktig roll i detta arbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla kommuns 
effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. Kommunstyrelsen 
beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat på ett 

regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. Projektet bör 

istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden.  
 
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål.  
 
Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat om +10 mkr, vilket 
innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits om åtgärder för 9 
mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i balans, 
dvs överskott. Det finns därmed inte tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka 
samhällsbyggnadsnämndens begäran under 2020.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-1-31 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 95.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå samhällsbyggnadsnämnden begäran, då medel saknas i budgeten    
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr SBN 2020/00075  

Begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten 
process för bostadsbyggnad 
Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 
att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra. 
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 
som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 
kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 
  
Det strategiska målet är uppdelat i fyra effektmål 

1. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form 
2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar 
3. Dialogen sker digitalt 
4. Automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden 

 
En förutsättning för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess är att kommunernas 
detaljplaner är digitaliserade och tillgängliga. Uddevalla kommun har cirka 700 
detaljplaner varav endast ett tiotal är digitaliserade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under 2019 avsatt resurser för att påbörja arbetet, men har med nuvarande 
kommunbidragstilldelning inte möjlighet att prioritera arbetet i den utsträckning som 
skulle behövas för att lyckas digitalisera alla planer fram till 2025. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 
kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 
på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 
Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden. 
  
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ansökan ur effektiviseringsfonden 2019-11-14, 
§489 
En digitalt obruten process som stöd för ökat bostadsbyggande, 2019-11-06 
Kommunstyrelsens beslut om beviljade av medel ur effektiviseringsfond 2019-12-18, § 
360 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att äska ett utökat kommunbidrag för perioden 2020-2025 om 4,9 mkr årligen  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2020-02-24 
Mikael Staxäng 
Per-Arne Andersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2020-01-31 Dnr SBN 2020/00075 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Andreas Roos 
Telefon 0522-69 56 79 
andreas.roos@uddevalla.se 

 

Begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten 

process för bostadsbyggnad 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 
att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra. 
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 
som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 
kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 
  
Det strategiska målet är uppdelat i fyra effektmål 

1. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form 
2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar 
3. Dialogen sker digitalt 
4. Automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden 

 
En förutsättning för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess är att kommunernas 
detaljplaner är digitaliserade och tillgängliga. Uddevalla kommun har cirka 700 
detaljplaner varav endast ett tiotal är digitaliserade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under 2019 avsatt resurser för att påbörja arbetet, men har med nuvarande 
kommunbidragstilldelning inte möjlighet att prioritera arbetet i den utsträckning som 
skulle behövas för att lyckas digitalisera alla planer fram till 2025. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 
kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 

på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 

Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden. 
  
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål.     
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ansökan ur effektiviseringsfonden 2019-11-14, 
§489 
En digitalt obruten process som stöd för ökat bostadsbyggande, 2019-11-06 
Kommunstyrelsens beslut om beviljade av medel ur effektiviseringsfond 2019-12-18, § 
360  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att äska ett utökat kommunbidrag för perioden 2020-2025 om 4,9 mkr årligen  
 
   
 
 
Aya Norvell Andreas Roos 
Tf. förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 
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Handläggare 

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

 

Revisionsplan 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har tagit fram en revisionsplan för 2020 års verksamhet. I 
revisionsplanen redogörs för vilka granskningar som ska genomföras, tidplan samt 
arbetsformer för detta. Förutom den grundläggande granskningen som ligger till grund 
för kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska uppföljningar ske av tidigare års 
granskningar av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess och Uddevalla 
kommuns överförmyndare. 
 
En fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer för 
genomförandet av investeringsprojekt ska också utföras.   
 
Kommunens revisorer arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och revisionsplanen 
anmäls till uppdragsgivaren för kännedom.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-22 
Kommunens revisorers antagna revisionsplan för år 2020.      

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen.    
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kommunens revisorer 
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Revisionsplan 2020 för Uddevalla kommun och dess helägda 
bolag och stiftelser 

1. Uppdrag 
Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att 
revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning 
sker också av att verksamheternas redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och 
god redovisningssed - det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. 

Granskningen syftar ytterst till att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för 
bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. 
Dessutom är granskningen ett underlag för uttalande om tillstyrkande eller avstyrkande 
av att årsredovisningen godkänns. 

Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, kommunrevisionens reglemente 
samt god revisionssed1. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till 
rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) 
utger att följas inom revisionen. 

Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i 
den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen skall ske på samma sätt i 
kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer/revisorer som utsetts i bolagen och 
stiftelserna. 

Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verk-
tyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2.        Risk- och väsentlighetsanalys 
Förslag till revisionsplan baseras på genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Analysen 
av risk och väsentlighet utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att fastställa 
väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Väsentliga 
verksamhetsområden är de som kräver en stor andel av resurser och vars mål och uppdrag 
i hög grad bidrar till styrelsens/nämndens ändamål. I risk- och väsentlighetsanalysen tas 
följande områden upp: 

• Lagstiftning och andra regelverk som styr verksamheten. 

• Omvärldsanalys och jämförande nyckeltal per verksamhet. 

• Fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder. 

• Föreskrifter för verksamheten. 

                                                
1 Innebörden av god sed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i 

kommunal verksamhet 2018” utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
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• Tidigare års granskningar. 

• Revisorernas kunskap om verksamheten och dess omvärld. 

• Styrelsens och nämndernas egen analys, värdering och hantering av risker samt 
intern kontroll. 

Revisorerna dokumenterar risk- och väsentlighetsanalysen i ett samlat dokument. De 
identifierade riskerna utifrån analysen bedöms baserat på sannolikhet och konsekvens.  

För granskning av räkenskaperna av nämnder och styrelse kommer granskningen att utgå 
ifrån en separat risk- och väsentlighetsanalys. Därefter väljs en optimal granskningsansats 
med inriktning på finansiella flöden och/eller substansgranskning av enskilda poster. 
Denna görs av revisionens sakkunniga biträden. 

3.  Revision 

Grundläggande granskning 2020 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet 
avser enligt god revisionssed den verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas 
samt fullmäktigeberedningarnas respektive ansvarsområden.  

Den årliga granskningen består av två delar, den grundläggande granskningen och 
fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har utvecklats av 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan 
i revisionsprocessen” vars senaste upplaga utgavs 2018. I skriften framgår bland annat 
att: 

• Revisorerna och de sakkunniga följer verksamheten under året genom att bland 
annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden. 

• Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 
• Revisionens iakttagelser ska sammanläggas och bedömas. Revisorernas 

granskning ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig 
om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt 
avses i Uddevalla kommun kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktiges 
beredningar och valnämnden. 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen genomförs genom löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna: 

• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter bokslut och protokoll. 

• Löpande för en dialog med styrelse, nämnder, beredningar, valnämnden och 
representanter från förvaltningen. 
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Dialoger med kommunens nämnder 

Revisionen kommer under 2020 att genomföra dialoger med presidierna i 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder som en del av den grundläggande granskningen. 
Specifika frågeställningar tillställs presidierna på förhand så att de kan ge en väl förberedd 
information.  

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Som en del av den grundläggande granskningen ämnar revisionen att kontinuerligt och 
efter cirka två år följa upp de fördjupade granskningar som genomförts. Inom ramen för 
årets grundläggande granskning kommer revisionen att följa upp följande fördjupade 
granskningar som genomförts 2018: 

• Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess 
• Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare 

Fördjupade granskningar 

Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen 
centralt eller en eller flera nämnder. Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga 
områden för kommunen som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen. 
Projektplaner utarbetas för varje granskning. 

Inom följande områden planeras fördjupade granskningar under 2020: 
 

• Granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer för genomförandet av 
investeringsprojekt 

• Uppdateras under året 

Förstudier 

Förstudier är inriktade på att ge en översiktlig bild av ett specifikt område och syftar i 
första hand till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta 
granskningsarbetet. Projektplaner utarbetas inför varje förstudie. 

Inom följande område planeras förstudier under 2020: 
 

• Uppdateras under året 

Revisorernas arbete och utveckling 

För att leva upp till den goda sedens riktlinjer om grundläggande granskning av all 
verksamhet förutsätts att de förtroendevalda revisorerna utför granskningsarbete, vid 
sidan om det granskningsarbete som utförs av det sakkunniga biträdet. Samtliga revisorer 
läser kontinuerligt protokoll från kommunfullmäktige. Revisorerna har sinsemellan 
fördelat bevakningsansvar avseende styrelse, nämnder och kommitté enligt nedan. 
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Delårsrapport och årsredovisning Christian Persson (sammankallande) och 

CJ Sernestrand 

Kommunstyrelsen & dess utskott Samtliga revisorer 

Barn- och utbildningsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 
(sammankallande), Kurt Hansson, och Bo 
Sandell 

Kultur- och fritidsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 
(sammankallande), Kurt Hansson och Bo 
Sandell 

Samhällsbyggnadsnämnden Christian Persson (sammankallande), 
Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Socialnämnden CJ Sernestrand (sammankallande), 
Tomas Amlöv och Leif Frisk 

Överförmyndare Christian Persson (sammankallande), 
Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Valnämnd Christian Persson (sammankallande), 
Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Vänortskommittén Inger Gillberg-Carlsson 
(sammankallande), Kurt Hansson och Bo 
Sandell  

 

Ovanstående bevakningsgrupper har ett särskilt ansvar att granska och följa upp berörda 
nämnders arbete. Detta sker genom läsning av protokoll och handlingar från den nämnd 
som bevakas samt genom att löpande ta del av grundläggande dokumentation. 
Sammankallande ansvarar för att gruppen träffas och att det förs enklare 
arbetsanteckningar vid mötet. 

Vad gäller fördjupade granskningar så ska en grupp av revisorer svara för var och en av 
revisionsplanens beslutade fördjupningar. Grupperna skall bestå av revisorer som väljs 
efter intresse och berörda bevakningsområden. 

Besök i verksamheterna 

Som en del i den årliga granskningen ingår kommunikation med nämnderna. Detta 
innebär att revisionen fortsätter att utveckla kontakt och föra dialog med nämnderna och 
deras verksamheter. Under året kommer kontakter att tas genom: 

• Möte med styrelse- och nämndpresidium (utöver de som ingår i grundläggande 
granskning) 

• Inbjudan av tjänstepersoner till revisionens sammanträden 
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• Närvaro vid nämndsammanträden 

• Genomförande av verksamhetsbesök 

Närvaro vid fullmäktigesammanträden 

Ett av revisionens övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela 
organisationen. Revisorerna kommer därför att närvara vid kommunfullmäktiges 
sammanträden och i förekommande fall föredra granskningsrapporter. 

Omvärldsbevakning 

För att fånga viktiga händelser inom kommunen och i omvärlden fordras bevakning. Det 
följer med uppdraget som revisor att på en övergripande nivå följa utvecklingen i 
kommunen och inom områden som påverkar och kan komma att påverka kommunen. 

Kompetensutveckling 

Med rådande utvecklingstakt inom kommunens verksamheter och inom revisionen 
behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Detta sker 
genom deltagande i seminarier och konferenser samt genom riktade utbildningsinsatser. 

Granskning av delårsbokslut  

Delårsbokslutet granskas och en granskningsrapport avlämnas inför behandlingen i 
fullmäktige. Granskningen ska besvara huruvida resultaten i rapporten är förenliga med 
de mål fullmäktige beslutat om i budgeten. Syftet med granskningen är även att identifiera 
och kommunicera eventuella risker, budgetavvikelser och andra problemområden på ett 
tidigt stadium.  

Utgångspunkten för granskningen är kommunallagen och de rekommendationer som 
tagits fram av SKYREV och SKL. Dessutom följs de särskilda riktlinjer för 
delårsrapporter som fastställts i överenskommelse med kommunen.  

En redogörelse lämnas i god tid i de fall vi identifierar risker och problemområden, så att 
eventuella åtgärder kan vidtas före bokslutsarbetet.  

Löpande redovisningsrevision (del av grundläggande) 

Under hösten genomförs en översiktlig löpande granskning. Därtill genomförs också 
övriga granskningsinsatser utifrån en genomförd riskanalys. 

Bokslutsgranskning 

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i 
verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll. 
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Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående 
verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. 

4.   Granskning av kommunens bolag och stiftelser 
Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning av 
stiftelser omfattar en grundläggande granskning av bolag och stiftelser. Utgångspunkt för 
granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra 
styrdokument. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna ska förhålla sig till och bedöma om 
bolagens/stiftelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagens/stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en grundläggande 
granskning av hur bolagens/stiftelsernas verksamhet förhåller sig till det kommunala 
ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för styrning, uppföljning och 
intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- 
och väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende bolagen 
och/eller stiftelserna. 

Resultatet av granskningarna sammanställs i en granskningsredogörelse som utgör grund 
för lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten/revisionsberättelsen. 

 
 
 
 
Uddevalla 2020-03-18 
 
 
Kommunrevisionen 
Uddevalla kommun 
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Bilaga 1 – Preliminär tidplan för granskningar  

Granskningsinsatser Genomförs Behandlas i revisionen 
Granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 

Mars 2020 – juni 2020 Juni 2020 

Granskning av delårsbokslut 
och uttalande 

Aug 2020 Prel. september 2020 

Löpande granskning Prel. aug-sept 2020 Prel. november 2020 

Uppföljning av 2018 års 
granskningar 

Juni 2020 – nov 2020 Oktober 2020 

Granskning av årsbokslut Jan 2020 – mars 2020 Mars 2021 

Grundläggande granskning Juni 2020 – feb 2020 Mars 2021 

Lekmannarevision – 
kommunens bolag 

Sep 2020 – mars 2020 - 

Granskning stiftelser Sep 2020 – mars 2020 - 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KS 2020/00243  

Förslag till nytt vägnamn för Å 1:20 m.fl., Runningebacken  
Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 m.fl., FO 121, är det planlagt för en ny 
väg. Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen 
med bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker förslaget.     
 
Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-03-17 § 139 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 
Karta      

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 med flera.   
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-04 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-04-01 Dnr KS 2020/00243 

  

 

Handläggare 

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

 

Förslag till nytt vägnamn för fastigheten Å 1:20 m.fl., 

Runningebacken  

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker förslaget.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-03-17 § 139 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 
Karta       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 med flera.    
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr SBN 2020/00174  

Nytt vägnamn - Å 1:27-1:46 m.fl. 
Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-28 
Karta 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 mfl. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-03-25 
Mikael Staxäng/Roger Johansson 
Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-03-26 
Kommunstyrelsen  
Ansvarig handläggare  
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Handläggare 

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström 
Telefon 0522-69 73 41 
karin.ahlstrom@uddevalla.se 

 

Nytt vägnamn - Å 1:27-1:46 m.fl. 

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-28 
Karta     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 mfl.  
 
   
 
 
 
 
Aya Norvell Karin Ahlström 
Tf. förvaltningschef Fastighetsregistrerare 

Skickas till 
KS och KF 
Karin Ahlström, samhällsbyggnad 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 2020/00267  

Avsägelse från Per-Erik Holmberg (S) för samtliga uppdrag i 
kommunen 
Sammanfattning 

Per-Erik Holmberg (S) har under sammanträdet lämnat in en avsägelse för samtliga 
uppdrag i kommunen. Uppdragen är följande: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
socialnämnden samt ersättare i Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag. 
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.  
 
Fyllnadsval till socialnämnden och Uddevalla Energi AB kommer förrättas på 
nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-04-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 
 
att bevilja avsägelsen, 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-04-14 av 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M) och Marie-Louise Ekberg (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-04-15 till 
Per-Erik Holmberg 
Personalavdelningen, kommunledningskontoret 
Uddevalla Energi 
Socialnämnden 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

           

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
2019/664  
Marie Olsson föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen lägger ut städ och 
eventuellt tvätt på privata utförare. Det finns ett politiskt beslut för 2020 att försäkra 
kompetensförsörjningen och där är ett uppdrag till förvaltningen att se på möjligheten 
att dela upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter i till exempel service och 
omvårdnad. Under 2020 kommer avdelningen för social omsorg att genomföra en 
utredning om möjligheterna att dela upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och 
utfallet därifrån kommer att bli vägledande i hur frågan hanteras vidare. I nuläget så 
informerar biståndshandläggare brukare om möjligheten att erhålla städ från privata 
utförare via RUT-avdrag samt att LOV skapar förutsättningar att även kunna välja 
privata utförare inom hemtjänsten. Socialnämnden beslutar att med hänvisning till 
socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
2019/674 
Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att stoppa 
mottagandet av flyktingar och migranter i kommunen. Kommunledningskontorets 
bedömning är att kommunen har små möjligheter att lagligen hindra flyktingar att 
bosätta sig i kommunen. Omfattningen av flyktingmottagande och invandring beslutas 
på nationell nivå. Om den asylsökande får uppehållstillstånd så får denne bosätta sig var 
som helst i Sverige, men ordna bostad själv (de allra flesta väljer att göra detta). En 
mindre andel av de som fått uppehållstillstånd behöver hjälp med bosättning. För att få 
en jämnare fördelning i landet, så fördelas dessa till samtliga kommuner enligt 
”Bosättingslagen” från 1 mars 2016. 
 
dok 305009 
Protokoll Årsstämma 2020-03-20 per capsulam Västvatten AB 
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Dok 305117 
Länsstyrelsens beslut 431-6750-2020, arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del, 
Lysekils, Uddevalla och Orust kommuner. 
 
 
Dok 304675  
Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom förskolan 
 
dok 305289 
Protokoll nr 2 2020-04-02  Styrelsemöte Västvatten AB 
 
dok 305288 
Protokoll nr 2 2020-04-02  Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 
 
2019/662 
I  medborgarförslag föreslås det att det byggs gångbana på Anfasterödsvägen, mellan 
Lyckorna GK och anslutningen med den gångväg som går mellan Anfasterödsvägen och 
Solhagavägen. Varje år genomförs ombyggnader i den mån budgeten tillåter. Prioritering 
mellan olika objekt görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal gång- och cykeltrafikanter, 
trafikflöden, närhet till skola med mera. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att önskemålet 
om ny gång- och cykelväg utmed Anfasterödsvägen, delen med kommunal väghållning, 
beaktas i kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Ljungskile  
att i övrigt anse att medborgarförslaget är besvarat. 
 
2019/780 
Olle Johansson skriver i sitt medborgarförslag om att binda samman gång- och cykelväg 
mellan Kärr och centrala Ljungskile. Att det i norra delen av Ljungskile samhälle byggs 
ut och det har flyttat in många barnfamiljer. Avsaknaden av gång- och cykelväg på 
norra delen av Vällebergsvägen, mellan Arendalsvägen och korsningen 
Uddevallavägen/Ulvesundsvägen är en av de brister som finns i kommunens gång- och 
cykelvägnät. Varje år genomförs ombyggnader i den mån budgeten tillåter. Prioritering 
mellan olika objekt görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal gång- och 
cykeltrafikanter, trafikflöden, närhet till skola med mera. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att önskemålet om ny gång- och cykelväg utmed Vällebergsvägens norra del 
beaktas i kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 
Ljungskile, att avslå förslaget om övergångsställe på Arendalsvägen, att i övrigt anse att 
medborgarförslaget är besvarat 
 
 
2019/939 
Förslagsställaren vill att det anläggs ett par övergångsställen på Packhusgatan för att det ska 
vara säkert att korsa gatan. Anledningen är att Packhusgatan är hårt trafikerad vid 
Ridhusgatan efter att Orienthallen har öppnat igen. Vidare skriver hen att granne med 
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Orienthallen ligger en skola och därför behöver hastighetsbegränsningen på gatan sänkas till 
30 km/timme. Ett ytterligare förslag på åtgärd är att norra delen av Packhusgatan stängs av 
för genomfartstrafik. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt 
att genomföra något av de tre önskemålen i medborgarförslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2020/66 
Marika Fjellson föreslår i sitt medborgarförslag att det sätts upp bättre/starkare belysning 
vid övergångsstället på Göteborgsvägen vid utfarten från ICA Kvantum. Då är det större 
chans för bilister som kör där att upptäcka när gångtrafikanter och/eller cyklister ska ta sig 
över övergångsstället. Som det är nu så syns gångtrafikanter väldigt dåligt då de ofta saknar 
reflexer och det är en stor olycksrisk. Platsbesök i korsningen Göteborgsvägen/Junogatan 
utfördes 2020-02-27 efter solens nedgång. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att enbart 
det nyligen utförda utbytet av belysningen på Göteborgsvägen inte till 100 % kan hjälpa 
bilister att upptäcka alla oskyddade trafikanter. Bär en person mörka kläder som inte 
reflekterar ljus alls så hjälper det inte mycket att det finns ny och effektivare belysning på 
en gata.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2018/901 
Christer Carlsson inkom den 14 december 2018 med ett medborgarförslag om att 
kommunen bör förbjuda fasadbelysning på privata bostäder och villor. Christer Carlsson 
skriver att vi måste göra allt vi kan för att möta miljöhotet med global uppvärmning. 
Uddevalla kommun har idag ingen övergripande princip för hur privata fastighetsägare får 
belysa sina fastigheter. Kommunen följer lagstiftningen för plan- och bygglovslagen (PBL) 
och miljöbalken (MB) gällande ljusanordningar. Skulle nämnden ändå vilja tillmötesgå 
förslaget efterfrågar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag för att utreda frågan. 
Bestämmelser för om och hur ljusanordningar får sättas upp inom ett område regleras i en 
eventuell detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget samt 
att uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med representanter från nämnden, ta fram 
riktlinjer för fasadbelysning i Uddevalla kommun. 
 
2018/85 
Emily Ellmarker inkom 23 februari 2018 med ett medborgarförslag om att gräsplätten i 
början på Lelången vid Helenedalsvägen skulle bli en hundrastgård. Uddevalla kommun har 
ingen princip för var hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder kommunen en hundrastgård 
om 1200 m², som är belägen mellan Exercisvägen och Västgötavägen, karta bifogas. 
Förvaltningens syn är att Uddevalla kommun, utöver den generella lagstiftningen till skydd 
för djurlivet under perioden 1 mars till 20 augusti, också har ett bra utbud med 
strövområden och grönytor för hundar och deras ägare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 
 
2018/46 
Marie Forsström inkom 22 februari 2018 med ett medborgarförslag om att få ett inhägnat 
område att släppa hunden fri i Ljungskile. Uddevalla kommun har ingen princip för var 
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hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder kommunen en hundrastgård om 1200 m², som är 
belägen mellan Exercisvägen och Västgötavägen, karta bifogas. Förvaltningens syn är att 
Uddevalla kommun, utöver den generella lagstiftningen till skydd för djurlivet under 
perioden 1 mars till 20 augusti, också har ett bra utbud med strövområden och grönytor för 
hundar och deras ägare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
 
2018/803 
Kurt Ridell inkom den 18 november 2018 med ett medborgarförslag om att kommunen bör 
avlägsna alla reklamskyltar som saknar tillstånd längs med kommunens bilvägar. Åtgärder 
för reklamskyltar som saknar tillstånd hanteras under tillsynsplanen enligt Plan- och 
bygglagen för 2020 – 2022.  Tillsynsplanen innehåller en prioritering av ärenden, där 
överträdelser mot Plan- och bygglagen som innebär en påtaglig fara för liv och hälsa 
prioriteras. Övriga ärenden ska hanteras skyndsamt. I planen framgår också att 
Samhällsbyggnadsnämnden under 2020 - 2022 kommer genomföra en planerad tillsyn av 
tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser samt tillsyn av lekplatser. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/448 
Medborgarförslaget avser de blomsterurnor som finns på den avstängda delen av den norra 
kajen. Förslagsställaren önskar att dessa rensas från ogräs då de inte skötts om sedan kajen 
stängdes av.  
Kajen är dock avstängd på grund av skredrisk. Detta innebär förbud mot att vistas i 
området. Förbudet gäller såväl för allmänheten som för personalen på Gata Parkenheten. 
Detta innebär att man inte kan rensa ogräs eller liknande i det aktuella området på grund av 
att det klassas som en arbetsmiljörisk. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna 
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/318 
Medborgarförslaget är ett förslag om att sätta upp fler papperskorgar för att undvika att 
skräp hamnar i naturen. Förslagställaren föreslår vidare att man tar fram en städplan kring 
hur kommunen ska arbeta med nedskräpning. Kommunfullmäktige antog den 12 september 
2018 en ny avfallsplan för Uddevalla kommun. Ett av planens 7 målområden är att 
förebygga och hantera nedskräpning. I arbetet mot nedskräpning följer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand de åtgärder som finns föreslagna i denna plan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/773 
Förslagsställaren önskar K-märka idrottshallen på Windingsborg. Idrottshallen från 1940 
och simhall från 1970-talet är båda tidstypiska och har arkitektoniska kvaliteter och värden. 
Idrottshallen är värdefull ur flera perspektiv. Dess konstruktion är speciell och arkitekturen 
tidstypisk för slutet av 30-talet. Få liknande byggnader finns kvar i Sverige. Både 
idrottshallen samt badhuset är dock i stort behov av underhåll och anpassning för att kunna 
motsvara dagens krav. Med bakgrund av detta har det av ekonomiska och praktiska skäl 
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bedömts att de inte är lämpliga att bevara eller använda på nuvarande sätt. Den typ av 
skyddsmärkning som förslagsställaren vill belägga idrottshallen med ges inom ramen för en 
detaljplan.  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08 § 33 att nuvarande sim-och idrottshall ska rivas 
innan byggnation av "Framtidens bad" påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/661 
Medborgarförslaget handlar om att sammanlänka olika delar av Fasseröd genom 
övergångsställen och gångvägar, främst över Skidgatan. Kommunen föreslår att en gångväg 
anläggs på södra sidan av Skidgatan och eventuellt en gångpassage över Skidgatan. Detta är 
tillagt i kommunens åtgärdslista över gång- och cykelvägar. Varje år genomförs en 
prioritering av de åtgärder som finns med i listan. Utifrån prioriteringen tas en 
genomförandeplan fram inför kommande år och åtgärderna/projekten beställs. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/262 
Margaretha Olsson föreslår i sitt medborgarförslag att markera ut var man får cykla på 
gång- och cykelbanan utefter Göteborgsvägen. Gång- och cykelbanan på Göteborgsvägen är 
inte separerad, vilket innebär att gående och cyklister ska samsas om utrymmet på gång- 
och cykelbanan.  För att en gång- och cykelbana ska kunna vara separerad måste gång- och 
cykelbanan vara bredare än 4,3 meter utefter hela sträckan. Gång- och cykelbanan utefter 
Göteborgsvägen uppfyller inte dessa krav och kan därför inte göras om till en separerad 
gång- och cykelbana, som med markering anger var man ska cykla respektive gå. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2019/447  
Medborgaförslaget är ett önskemål om att träd ska fällas vid Hafstensklippan för att på så 
sätt skapa utsikt åt alla håll. Kommunen är dock inte markägare på den aktuella platsen och 
har därför ingen rådighet över skogen. Stigen upp till Hafstensklippan ingår i campingens 
verksamhet varför förslagsställaren istället hänvisas dit. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/179 
Förslagsställaren föreslår att man tillskapar ett slags föreningshus för att samla olika 
föreningar. I förslaget nämns kontor, kök, ateljé bland annat. Förslagsställaren önskar också 
att föreningshusets placering ska vara tillgänglig. I dagsläget pågår ett par större arbeten 
kring just stöd till Uddevallas föreningsliv. Det ena handlar om att se över och eventuellt 
revidera kommunens riktlinjer kring föreningsstöd och det andra handlar om lokaler för 
kulturlivet/kulturföreningar.  
Förvaltningen bedömer att den önskan som framförs i förslaget faller inom ramen för den 
redan påbörjade förstudien. Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till att en förstudie i frågan redan är påbörjad. 
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2019/514 
Gunnar Dramsvik har inlämnat ett medborgarförslag om möjligheterna att ge kommunalt 
skydd, eller stöd för bevarande gällande fastigheten Grohed 1:2. Fastigheten Grohed 1:2 
besitter stora kulturhistoriska värden. Frågan är dock om de är synnerligen stora och på 
vilket sätt kan dessa värden i så fall kan bevaras. 2014 ansökte Gunnar Dramsvik om 
byggnadsminnesförklaring för fastigheten. Länsstyrelsen delade Bohusläns museums 
bedömning och ansåg inte att Groheds gästgivaregård och tingshus uppfyllde lagens krav på 
att ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”… Alla typer av skydd för fastigheter 
kräver mer eller mindre samverkan med fastighetsägaren. Kultur och fritidsnämnden anser 
att fastigheten Grohed 1:2 har stora kulturhistoriska värden, men ser inte föreslagen väg till 
bevarandeåtgärder som möjliga och väljer därför att avslå Gunnar Dramsviks 
medborgarförslag. 
 
Vänortsstyrelsens protokoll 2020-04-16 
 
Demokratiberedningens protokoll 2020-04-02 
 
     
2020/264 
Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021. 
Kommunstyrelsen har beslutat att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas 
på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober samt, 
att kommundirektören ges i uppdrag att identifiera eventuella investeringsobjekt som av 
tidskritiska skäl behöver beslutas på kommunfullmäktiges innan dess. Dessa eventuella 
objekt och beslut ska beredas av kommunstyrelsen. 
 
2020/191 
Munkedals kommuns Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-27 § 30 om 
Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



Medborgarförslagets ärende: 
Bastu & kallbad för kommuninvånarna 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hur kan det komma sig att Uddevalla har en enorm kuststräcka men inte en enda bastu + kallbad 
öppet för sina kommuninvånare? Och när ett badhus ALDRIG verkar bli klart?!  
 
Jag önskar att kommunen bygger liknande strandbastu som finns på VANN Spa på följande ställen: 
Ljungskile, Svenskholmen/Gustafsberg, Sund, Bokenäs, Lanesund mfl. 
 
Dagens datum: 
2020-04-15 
 
Namn: 
Ellinor Andersson 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 april 2020 17:40 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Gunga och lampor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Skulle vilja att de fans småbarnsgungor och även lampor på lekplatsen vid opalvägen. 
Den är väldigt välbesökt och tror detta hade gjort den bättre. 
 
Dagens datum: 
4 april 2020 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Skollunch till elever som läser på distans pga corona 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej Uddevalla kommun! 
Mitt namn är NN jag går tredje året på Fordon och transportprogrammet på Östrabo yrkes. Jag har 
lite funderingar om våran distansundervisning då det finns många personer som inte äter lunch 
under skoldagarna hemma för man inte har den ekonomiska möjligheten. Är det något som 
Uddevalla kommun har tänkt på? Då jag vet flertalet skolor i närområdet som erbjuder lunch för 
elever som läser på distans bla Fridagymnasiet i Vänersborgs kommun. Jag själv tycker det är något 
Uddevalla kommun borde börja med. 
 
Dagens datum: 
23/4-2020 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 april 2020 18:38 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Aktivitetsytor i Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Jag föreslår att bygga två utenomhus padelbanor i Ljungskile på ytan mellan Hästhovsvägen och 
Irisvägen. Padel växer sig allt starkare i Sverige och övriga världen och passar såväl stora som små. 
Varför inte göra som många andra kommuner som exempelvis Fiskebäckskil och investera i 
medborgarnas fysiska och sociala hälsa! Aktivitetsytor lyser med sin frånvaro i Uddevalla kommuns  
södra delar. 
 
Dagens datum: 
20200415 
 
Namn: 
Joakim Hedlund 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 april 2020 23:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Rimnersområdet 
 
Ditt medborgarförslag: 
När det nya området byggs med simhall och sportcentrum så föreslår jag att man stänger infarten vid 
edingsvägen och satsar på en stor infart ifrån andra hållet där man kan skylta upp och göra det mer 
synligt ifrån stora vägen. Detta för att minska trafiken för de som bor i hedegärdeområdet och utmed 
edingsvägen bort. Vägen är redan hårt trafikerad och många kör alldeles för fort. 
 
Dagens datum: 
4 april 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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