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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hedegärde/videomöte kl. 09:00 torsdagen den 10 juni 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Utdelning av Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2021 
Dnr KS 2021/00044  

Kl. 09:15 
Camilla Johansson 
(C) 

3.  Kommunens flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 
Dnr KS 2021/00306  

 

4.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Dnr KS 2019/00772  

 

5.  Kollektivtrafikplan för Uddevalla 
Dnr KS 2021/00302  

 

6.  Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 
Dnr KS 2021/00212  

 

7.  Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Rotvik 

1:9 
Dnr KS 2021/00269  

 

8.  Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst samt fråga om 

ansvarsfrihet 
Dnr KS 2021/00245  

 

9.  Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2022 med plan 

2023-2024 
Dnr KS 2021/00265  

 

10.  Miljöredovisning 2020 
Dnr KS 2021/00273  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Begäran från samhällsbyggnad om förnyat igångsättningsbeslut 

utifrån reviderad budget för översvämningsskydd 
Dnr KS 2021/00214  

 

12.  Ökning av Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget 2021  
Dnr KS 2021/00268  

 

13.  Förslag på nytt vägnamn för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. inom 

detaljplan HE 123  
Dnr KS 2021/00275  

 

14.  Antagande av nya riktlinjer för ärendehantering samt upphävande av 

nu gällande 
Dnr KS 2021/00279  

 

15.  Svar från kommunstyrelsen och överförmyndaren på revisionsrapport 

grundläggande granskning 2020 
Dnr KS 2021/00244  

 

16.  Valdistriktsförändringar i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00298  

 

17.  Delårsrapport april 2021, Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00307  

 

18.  Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs koncern, 

uppdrag från kommunfullmäktige  
Dnr KS 2021/00118  

 

19.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med idéburen sektor 
Dnr KS 2021/00277  

 

20.  Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan integration 

2030 
Dnr KS 2021/00174  

 

21.  Avsägelse från Stig Marklund (MP) för uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/00326  

 

22.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

23.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
Dnr KS 270387  
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Deltagande på distans m.m.  
Mot bakgrund av pågående smittspridning av covid-19 uppmanar ordförande samtliga 
ledamöter och ersättare att delta på distans. För mer information hänvisas till 
kommunledningskontorets brev daterat 2021-05-31 
 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. 
till Kajsa Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 
doftande hygienartiklar. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och 
kommunfullmäktiges presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av 
personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter 

 
. 
 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

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

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 

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

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktige ber allmänheten att endast följa sammanträdet via 
webbsändningen för att undvika smittspridning. 
 
Information med anledning av deltagande ledamöter och ersättare på 

distans 

Ordförande har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium beslutat 
att nästkommande sammanträde ska ske enbart genom deltagande på 
distans via videomöte i Microsoft Teams. 
 
Närmare information om detta har meddelats genom brev från 
kommunledningskontoret 2021-05-31 
 
Det är mycket viktigt att eventuella förhinder att deltaga meddelas 
kommunledningskontoret. 
 
Arvode för kommunfullmäktige 10 juni 
Eftersom mötet äger rum under dagtid kommer ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgå till samtliga närvarande. Har ni inte behövt ta ledigt ska 
detta meddelas sekreteraren. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KS 2021/00306  

Kommunens flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 
Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi  
framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 
skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 
Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna 
vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten 
störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet 
äldre.  
  
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 
mest strategiska frågor, vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 
dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 
än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 
Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 
förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 
skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 
minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 
omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 
genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 
nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 
kommande planperiod ser relativt bra ut.   
  
Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad 
skattesats om 22,16 kronor.  
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18. 
Förslag till Flerårsplan 2022-2024 med budget 2022. 
Budgetförslag från Sverigedemokraterna. 
Budgetförslag från Uddevallapartiet. 
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Forts. § 131  
 
Budgetförslag från Kristdemokraterna. 
Budgetförslag från Vänsterpartiet. 
Budgetförslag från Miljöpartiet.  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
Christer Hasslebäck (U): bifall till Uddevallapartiets budgetförslag. 
David Sahlsten (KD): bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 
Jarmo Uusitalo (MP): att budgetförslaget i handlingarna kompletteras med tillägget att 
de tankar om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för 
Miljöpartiets budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida 
arbete inom berörda områden. 
Kerstin Joelsson Wallsby (V): bifall till Vänsterpartiets budgetförslag med biträdande 
av Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Martin Petterssons (SD) yrkande, Christer 
Hasslebäcks (UP) yrkande, David Sahlstens (KD) yrkande, Kerstin Wallsbys (V) 
yrkande, samt förslaget i handlingarna (utgörande majoritetspartiernas budgetförslag) 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget i handlingarna.  
 
Ordföranden ställer proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Joelsson Wallsbys (V) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 670,2 mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 5 043 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 131 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2022 senast under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022 och 2023 får påbörjas, under förutsättning att 
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Kerstin 
Joelsson Wallsby (V) och Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-05-28 
Kultur och fritidsnämnden 
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Kommunens flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi  
framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 
skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 
Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna 
vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten 
störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet 
äldre.  
 

Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 
mest strategiska frågor, vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 
dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 
än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 
Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 
förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 
skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 
minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 
omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 
genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 
nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 
kommande planperiod ser relativt bra ut.   
  
Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad 
skattesats om 22,16 kronor.  
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till Flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 670,2 mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 5 043 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2022 senast under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022 och 2023 får påbörjas, under förutsättning att 
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
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Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 

 

 

 

Förslag till 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Förslaget till budget är framarbetat i skuggan av konsekvenserna från pandemin. Drygt 

ett år av en stor smittspridning, många som avlidit och ännu fler som insjuknat med 

olika grad av komplikationer. 

 

Rent budgetmässigt skapar det stora osäkerheter. Vi vet så här långt att många företag 

kommit i kläm, och arbetslösheten har ökat främst bland våra ungdomar. Glädjande är 

dock att de ekonomiska prognoserna är betydligt bättre än vad som kunde förväntas. 

 

Den här bakgrunden formar självklart hur vi satsar på de närmaste åren, ungdoms-

arbetslösheten och utbildningsskulden är våra viktigaste prioriteringar. Eftersom vi fått 

en ekonomisk prognos som är gynnsam har vi ändå skapat utrymme för några framtids-

satsningar som vi är väldigt nöjda över. Mer heltider, förstärkt förebyggandeverksamhet 

och en satsning på trygghet och upplevelser i vår största kommundel Dalaberg är 

framtidsinvesteringar som är viktiga för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun. 

 

 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2020-2022 
 

Riktningar 
 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som 

stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika 

transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) 

och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och 

företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra 

och idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre 

välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill 

fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som 

möjligt. De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, 

företagande eller anställning. 

 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya 

miljöer möts och samspelar  

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats 

genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi 

värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. 

Arv och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 
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Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer 

och är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan 

naturskydd, vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas. 

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd 

sjöar och vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat.   

 

Övergripande strategier 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta 

innebär en strävan mot för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 

2030 till Uddevalla kommuns lokala förhållanden.  

 

Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar 

ekologisk utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med 

målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att 

minska utsläppen från koldioxid och andra växthusgaser och satsa på fossilbränslefria fordon, en 

övergång till förnybar energi samt skapandet av kolsänkor, t.ex. via byggprocesser med ökat 

inslag av trä i konstruktionerna. Andra viktiga åtgärder är tydligare upphandlingsförfarande och 

klara kravspecifikationer som styr mot de politiska målsättningarna tex. ekologiska och 

lokalodlade livsmedel i kommunernas kök men även genom att stimulera en ökad produktion av 

fossilfri energi. Kommunen anpassas till effekterna av ett förändrat klimat genom bland annat 

byggnation av översvämningsskydd och andra åtgärder som skyddar mot ett mer extremt väder. 

Förutom klimatåtgärder arbetas det även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.     

 

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara 

naturupplevelserna och göra friluftslivet tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa 

attraktiva boendemiljöer och ge förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett 

stadigvarande boende och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta 

utvecklas.   

 

Både hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. I kommunen 

utvecklas den t.ex. genom att cykelvägar och kollektivtrafik knyts ihop och utvidgas, likaså pågår 

arbete för en successiv utbyggnad av Bohusbanan med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg 
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och Uddevalla samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt arbetas 

det vidare med att hitta smidiga lösningar för stadens trafik.  

 

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att 

företag och individer får ett positivt bemötande av kommunen och får sina ärenden snabbt och 

rättssäkert hanterade skapar kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans 

med lyhördhet och nytänkande, hjälper att skapa en företagsvänlig stad vilket i sin tur lockar 

fler företag till kommunen.    

 

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk 

hushållning. Varje använd kommunal skattekrona ska syfta till att uppfylla det övergripande 

politiska målet att skapa förutsättningar till en god livskvalitet. Varje möjlighet till 

rationaliseringar som inte går ut över kvalitén ska tas tillvara och med hänsyn till de ekonomiska 

utmaningar kommunen står inför ska resurserna användas med maximal effektivitet. Detta ska 

ske genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens verksamhetsområden, ny 

teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler. 

 

Kommunen ska ha en säkrad kompetensförsörjning som syftar till att skapa en inkluderande och 

rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta skapar möjligheter att 

bättre tillvarata organisationens samlade kompetens och upplevas som en attraktiv arbetsgivare 

där bland annat heltidsresan, hälsoresan och processerna för färre anställda per chef ges större 

förutsättningar. Förändringsvilja och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder 

uppmuntras som till exempel 80-90-100 konceptet (80% arbetstid 90% lön 100% pension).  

 

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska 

bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke ska utvecklas och stärkas för 

att synliggöra våra besöksmål.  

 

Den kommunala omsorgen skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Kommunens 

vård och omsorg präglas av omtanke, värdighet och integritet, den är god, värdig och skapar ökad 

livskvalitet.  

 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastruktur-investeringar samt 

platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära 

kommunal service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

 

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ges kommunens alla invånare, föreningar och 

näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv 

riktning. Det förebyggande arbetet ska stärkas och utvecklas med fokus på barns och ungas 

psykiska ohälsa, den ökande droganvändning och ensamhetsproblematiken bland främst äldre. 
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Arbetsmarknads- och integrationsarbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med 

civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning, nyanlända och ungdomar ska snabbt lotsas in i 

arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero och förbättrade 

studieresultat. 

 

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga 

miljöerna. Genom ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapas trygghet på gator 

och torg. En fortsatt utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet 

och trivsel i de offentliga miljöerna. Ett starkare och stabilare samhälle skapas om vi tillsammans 

arbetar för att åstadkomma jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde samt inser att 

mångfald är en tillgång.     

 

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre 

hälsa och välmående. Därför är strävan att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. 

Detta sker genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder men även genom 

att stötta kulturverksamhet, föreningar samt att stärka samarbetet med den idéburna sektorn som 

gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

 

Den politiska organisationen ska utformas utifrån behovet att leda kommunen och strävar efter 

att genom ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda politiska 

överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor med öppenhet, respekt och professionalitet som 

riktmärke. 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2022-2024. Skrivelsen 

innehåller bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till 

flerårsplan innebär.  

 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi  

framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 

skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 

Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna vilket ökar 

efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre 

åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.  
 

Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  

Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  

förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest 

strategiska frågor vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner dels att 

attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna.  

  

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  

de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  

Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  

ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  

kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än 

skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 

utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills 

vidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska 

inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan minskade nettokostnader och ökad skatt tas i 

beslutet till flerårsplanen i juni.  

  

För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  

nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande 

resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora 

förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt nettokostnaderna betydligt. De 

förändringarna medför att förutsättningarna inför kommande planperiod ser relativt bra ut.   

  

Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 

22,16 kronor. Detaljer och förändringar till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 

budget och verksamhet”. 
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Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

 

Följande tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 

ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är 

markerat med rött uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för 

ett genomsnitt av fyra år.  

 

 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 

återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga månaden 

snabbt har eskalerat likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i 

återhämtningen och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 har påbörjats i 

Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året och 

än mer utsikterna för 2022.   
 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 

samhällsekonomin, ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i 

nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart 

igen. Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023).  

Detta beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen liksom det kommunala skatteunderlaget. 

Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas 

ligga omkring 9 % de kommande två åren. (SKR december 2020).  
 

Diagrammet nedan är från SKR ekonomirapport och beskriver vad som händer när de förväntade 

kostnaderna för demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar). 

 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Mål

2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 97,7% 98,9% 99,0% 98,7% 99,0

Soliditet (%) 12,2% 10,5% 11,8% 11,8% 11,6% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 38,8% 24,6% 24,4% 24,9% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 587 804 911 1 101

Låneskuld (mkr) 3 606 4 409 5 043 5 810 6 684

Egen låneskuld (mkr) 452 949 1 533 2 250 3 074

Resultat (mkr) 71 88 43 39 54

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte
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Diagram: Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck 
 

Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. När 

ekonomin nu övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara 

tillräcklig för att klara behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som 

följer av befolkningsutvecklingen. 

 

Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. 

Den ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäkts-

ökning som inte ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens 

ekonomi och ett växande behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  

 
Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP -2,8 3,3 3,4 1,6 2,0 

Sysselsättning, timmar -3,8 1,8 2,4 0,9 0,8 

Relativ arbetslöshet 8,6 8,8 8,2 7,8 7,5 

*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,1 2,6 2,2 2,3 2,4 

*Konsumentpris, KPIF 0,5 1,8 1,4 1,8 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 
*  

 

*Enligt SKRs bedömning maj. 
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Utgångsläge inför planeringen 
2020 års resultat uppgick till 71 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via 

försäkring med ca 100 mkr. År 2020 var ett speciellt år på många sätt där Covid-19 situationen har 

präglat större delen av året, ur finansiell synvinkel har flera kompensationsåtgärder genomförts för 

att möta statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga förändringar. Kompensationsåtgärderna har i 

hög grad bidragit till att merparten av Sveriges kommuner redovisar ett överskott under 2020, så 

även Uddevalla.  

  

Kompensationsåtgärderna till trots så bedöms kommunens verksamheter ha en budget i balans, 

mycket tack vare att kommunen genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-

2022 som har sänkt nettokostnaderna betydligt. Vilket medför att kommunens förutsättningar 

inför kommande planperiod ser relativt bra ut förutsatt att planerade förändringar inför 2022 

genomförs.   

  

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2021-2023. Planen 

är antagen november 2020 eftersom budgetprocessen senarelades vilket medför att förutsätt-

ningarna inte förändrats så mycket inför kommande år. Grundförutsättningarna med en ökad 

efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en svag 

tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår, dock har den tidigare relativt stabila 

befolkningsökningen förändrats. Under 2020 ökade kommunens befolkning med 84 personer 

jämfört med 400-500 personer tidigare år. Om den befolkningsutvecklingen permanentas 

framöver kommer det få stora konsekvenser för kommunens verksamheter och skatteintäkter.   

  

Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka till 

sig framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala 

tjänster ökar är en fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner 

och Regioner skriver ofta om denna viktiga framtidsfråga.  

 

Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2021 visar att uppgången av arbetslösheten vid 

pandemins början minskat något för att sedan stabiliseras på en nivå som är högre än före 

pandemins start. I april låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 9,2 %, vilket är högre än 

riket (8,2 %) och Västra Götaland (7,7 %). Arbetslösheten är fortsatt högre för män (9,8 %) än 

för kvinnor (8,6 %).  
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Även om den totala arbetslösheten sjunker sakta så ökar långtidsarbetslösheten. I en 

lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. 

Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på 

arbetsmarknaden fortsätter att öka i riket. Det handlar framför allt om personer som saknar 

gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre. 

Men pandemin har även medfört att personer som normalt sett haft en relativt stark förankring 

till arbetsmarknaden blivit arbetslösa och dessutom har svårare att komma tillbaka. En förklaring 

som lyfts är strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras eller försvinner, vilket 

ställer krav på nya eller förändrade kompetenser bland arbetstagare. 

 

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare 

anknytning till arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt 

bland just ungdomar. Den kraftiga uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens nivå är 

fortsatt högre än före pandemin. I april låg ungdomsarbetslösheten på 10,9 % i Uddevalla vilket 

är högre än riket (10,5 %) och Västra Götaland (9,8 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan 

könen större (män 12,9 % och kvinnor 8,7 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2020 hade Uddevalla kommun 56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 

befolkningen med 84 personer, befolkningsökningen var lägre än väntat och vi får gå så långt 

tillbaka som till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolkningsutvecklingen. Det låga utfallet 

beror framför allt på att utflyttningen var hög under hösten och det var framför allt unga vuxna 

som flyttade ur kommunen. Detta resulterade i ett negativt flyttnetto om –4 personer. Under 

2020 föddes det 631 barn och 551 kommuninvånare avled. Befolkningsökningen under 2020 

förklaras därför av ett födelseöverskott om 80 personer 

 

Osäkerheten i befolkningsutvecklingen framåt är särskilt stor under pandemin. Kommunens 

prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att vara dämpad de närmaste åren för att 

sedan återgå till mer normala nivåer. Under kommande år väntas antalet nya färdigställda 

bostäder vara relativt hög. Antalet nyanlända väntas vara låg jämfört med tidigare år. 

Fruktsamheten väntas vara något lägre de närmaste åren för att sedan öka under slutet av 

prognosperioden. Detta beror på att de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar 

sig 30-årsåldern, men att trenden är att allt fler är äldre är de får sitt första barn. 

 

Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes 

våren 2021. Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet 

asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört 

med våren 2016. Migrationsverkets prognos är att det lägre antalet nyanlända med 

uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. 
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Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med 

uppehållstillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning 

av kommunens andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli cirka 

75 personer 2021 och cirka 70 personer 2022. 

 

 

Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 
 

Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, 

hela 2016 och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå 

med tiden före denna period medan den minskade kraftigt under 2020. Prognosen visar att 

befolkningsutvecklingen förväntas vara dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer 

normala nivåer. 
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Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 
2000-2020 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030. 
 

Jämfört med 2020 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i 

stort sett bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2030 jämfört med 

2020. 

 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020, jämfört med prognos 
för 2030. 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och 

hur denna utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2010-2030, 

men sammansättningen ändras något. Det är framförallt andelen äldre som ökar medan andelen 

som är mellan 20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt.  
 

Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den 

andel som genererar skatteintäkter minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i 

den resursfördelning som ska ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom 

omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom samma nämnds område men även 

omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  
 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2010, 
2015 och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt befolkningsprognos 2021 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 621 9 0 5 3 10 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 

6-15 6 928 91 174 256 344 398 

16-19 2 520 46 131 187 171 204 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 

80-84 1 741 15 65 146 236 346 

85-w 1 734 19 45 62 98 133 

Summa 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2020.  
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Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska 

kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för 

verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende 

särskilt boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas 

som ett genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service 

från nämnden. Det bör observeras att demografin kan påverka ytterligare verksamheter 

härutöver. 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommunen. 

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 

och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhälls-

ekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 

ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. 

Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är 

överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 

och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och 

kommunförbund har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god 

ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund 

har god ekonomisk hushållning 

 

FINANSIELLA MÅL 2019-2022  

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är 

endast en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt 

stark ekonomi även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste 

därför även fortsättningsvis prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 

hushållning. Enligt styrprinciperna ska de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och 

prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget.  
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Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022. För 2023 och 2024 antas samma nivåer 

tills vidare. 

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld 

• Egenfinansiering av investeringar 
 

 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 

 
Mkr 2021 2022 2023 2024 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 37 39 40 41 

Maximal investeringsnivå 590 653 720 890 

 

För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser 

så kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som förslaget till flerårsplan får på finansiella mål och övriga nyckeltal. 

Det kan konstateras att merparten av de finansiella målen uppnås för perioden 2022-2024 tack 

vare omfattande åtgärder som leder till minskade nettokostnader samt ökade skatteintäkter. För 

samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då det är för tidigt att skarpt bedöma skatte-

intäkterna på grund av rådande coronapandemi. De tillskott som staten beslutat tillskjuta fram till 

och med maj 2021 är med i denna beräkning. 

 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande 

tabell visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

 

Finansiella mål enligt strategisk plan 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. Den 

finansiella beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med 

underlaget för skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer 

att avgöra nivån på de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. 

Reserven bygger på att arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt 

finansierad löneökningstakt medan inflationen pendlar runt 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den 

kommande perioden (ackumulerade belopp): 

 
Mkr 2022 2023 2024 

Lönereserv 144 215 304 

Prisreserv (varor och tjänster) 13 27 41 

Summa 157 242 345 

Ändring jämfört med gällande plan 12 25 - 

 

Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av 

de framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 97,7% 98,9% 99,0% 98,7% 99,0% 98,8% 99,0

Soliditet (%) 12,2% 10,5% 11,8% 11,8% 11,6% 11,3% 11,4% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 38,8% 24,6% 24,4% 24,9% 40,2% 117,3% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 587 804 911 1 101 724 269

Låneskuld (mkr) 3 606 4 409 5 043 5 810 6 684 7 165 7 167

Egen låneskuld (mkr) 452 949 1 533 2 250 3 074 3 505 3 457

Resultat (mkr) 71 88 43 39 54 41 52

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte

% 2022 2023 2024 

Löneökningstakt  2,3 2,5 3,0 

Löneökningstakt gällande plan 2,3 2,5 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,6 2,0 2,0 

Prisutveckling gällande plan 1,9 2,0 - 
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Resultatet av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar 

särskilt mycket och ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension 

till de anställda. 

 
Mkr 2021 2022 2023 2024 

Pensionskostnader (brutto) 150 169 163 177 

 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2021 till 2022 ska vara begränsad och en höjning bör 

maximalt uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2022 - 

2024. Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och 

prisutveckling som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån 

kommunens övergripande kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader 

är det sammanvägda indexet för 2021 beräknat till 1,9 %.  Förändringar av taxor och avgifter 

utöver denna uppräkning ska särskilt redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor 

och avgifter oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna 

avgifter gäller motsvarande begränsningar för personal- och övriga kostnader vid den interna 

prissättningen. 

 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

som används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-

2022 är max 99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för 

bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 39 mkr.  

I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan 

för åren 2022-2024.  

 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2021 års nivå om 

22,16 kronor.  

 

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och 

homogen grupp med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nettokostnadsandel  98,1 97,9 98,9 99,0 98,7 



  22 (40)  

 

 

 

kommunerna och regionen. Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 

öre (2013). För 2020 uppgår den till 38 öre. 
 

 

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

 

Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i april, samt de tillskott i 

generella statsbidrag som utlovats i vårens budgetproposition. 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i 

förhållande till bokslut 2020.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna 

skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäkts-

beräkningen har använt en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med kommunens 

befolkningsprognos i juni 2021. 

 

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är 

respektive nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga 

för nämndens verksamhet.  

 

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 

finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 664 3 783 3 915 3 993 4 122 

Förändring %  3,7 % 6,0 % 3,3 % 3,1 % 

Ackumulerad förändring %  103,7 % 109,7% 113,0% 116,1% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +45 +88 +30  
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Finansnettot budgeteras till -9 mkr för 2022, vilket är 17 mkr lägre än prognosen för 2021. För 

2023 beräknas finansnettot till -9 mkr och för 2024 till -19 mkr. De höga investeringsnivåerna, 

som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella 

kostnader på sikt. 

 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 

 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att 

dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar 

innebär en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre 

begränsning på längre sikt är också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 

Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2022, 2023 och 2024 i planeringsperioden. 
 

Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  

 

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, 

ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, 

upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se 

”Kommunens investeringar 2022-2031”. 

 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 

investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt 

kommunbidrag. En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Investeringsnivå 525 587 806 911 1 101 

Resultat och avskrivningar 191 227 196 216 267 

Självfinansieringsgrad % 60 % 39 % 30 % 25 % 24 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  590 653 720 890 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  3 -153 -191 -211 



  24 (40)  

 

 

 

 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2021-2031 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad 

för 2022-2024 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har 

utgjort underlag för nämndernas investeringsbudget för 2022-2024. 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna 

medel. Målet i strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2022-2024 

kommer istället att vara oförändrad eller minska, främst på grund av höga investeringsnivåer.  

 

 

Skulder och räntor 

 

Upplåning  

 

 

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 3 100 mkr under perioden 2020-2024. 

Kommunens andel av detta är ca 2 600 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande 

avser bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 450 mkr i planen.  

 

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 

tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2020. 

Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  

 

Externränta 

Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2022-2024 vilket är i nivå med 

föregående flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2020 blev 1,46 %. 

 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Soliditet inkl. pensionsskuld 12,2 10,5 11,8 11,8 11,6 

 
Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Total låneskuld 3 606 4 409 5 043 5 810 6 684 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 154 3 460 3 510 3 560 3 610 

Varav kommunens egen låneskuld 452 949 1 533 2 250 3 074 
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Internränta 

För 2022 föreslås att internräntan sänks från 1,25 % till 1,00 %.  Detta är ungefär i linje med 

kommunens genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och 

regioners rekommendation.  

 

 

Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter 

dock i något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 

2040 är att klara de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre 

åldrarna. Det kommer att leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska 

förändringarna än vad som hittills varit fallet. En uppväxling har redan skett och det kommer att 

fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för investeringarna är också en orsak till högre 

kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta detta med den normala tillväxten utan 

kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service som leder till lägre 

kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de 

effekter som händelserna har: 

 
Händelse Årseffekt 2022, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   46 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   39 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 

+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
  



  27 (40)  

 

 

 

RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  

 

RESULTATBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter 925 904 911 920 939

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 476 -4 619 -4 682 -4 767

Avskrivningar -120 -140 -155 -184 -221

Jämförelsestörande poster -109 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 602 -3 712 -3 862 -3 945 -4 049

Skatteintäkter 2 673 2 781 2 882 2 978 3 069

Generella statsbidrag och utjämning 991 1 010 1 032 1 015 1 053

VERKSAMHETENS RESULTAT 62 79 53 48 73

Finansiella intäkter 63 64 59 64 61

Finansiella kostnader -54 -56 -68 -73 -80

ÅRETS RESULTAT 71 88 43 39 54

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 97,7% 98,9% 99,0% 98,7%

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,2% -0,2% -0,2% -0,5%

Resultat i % av skatter och bidrag 1,9% 2,3% 1,1% 1,0% 1,3%

BALANSBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Anläggningstillgångar 5 883 6 636 7 336 8 113 9 043

- varav långfristiga fordringar 3 154 3 460 3 510 3 560 3 610

Omsättningstillgångar 310 418 408 408 408

- varav kassa, bank och korta placeringar 35 91 91 91 91

SUMMA TILLGÅNGAR 6 193 7 054 7 744 8 521 9 451

Eget kapital 1 765 1 853 1 896 1 935 1 988

- varav årets resultat 71 88 43 39 54

Avsättningar 87 75 79 51 53

- varav pensionsskuld 39 29 28 30 32

Skulder 4 341 5 127 5 769 6 535 7 410

- varav långfristiga lån 3 606 4 409 5 043 5 810 6 684

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 6 193 7 054 7 744 8 521 9 451

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 452 949 1 533 2 250 3 074

Soliditet inkl pensionsskuld 12,2% 10,5% 11,8% 11,8% 11,6%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Finansieringsbehov

Investeringar -525 -587 -804 -911 -1101

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -525 -587 -804 -911 -1101

Finansiering

Från den löpande verksamheten 234 146 219 194 276

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -50 -50 -50

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 100 803 635 767 875

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -9 -56 0 0 0

Summa finansiering 240 893 804 911 1 101

Egenfinansiering investeringar 60,1% 38,8% 24,6% 24,4% 24,9%
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DRIFTSBUDGET 

 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2020 2021 2022 2023 2024
Kommunfullmäktige och revision -9,2 -11,8 -11,8 -11,8 -11,8

Kommunstyrelse -310,6 -366,6 -306,6 -291,1 -289,4
KS Försörjningsstöd -77,0 -74,0 -74,0
Barn och utbildningsnämnd -1 513,3 -1 537,8 -1 548,3 -1 528,3 -1 528,3

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,7 -14,6 -20,0

Socialnämnd -1 374,1 -1 384,7 -1 393,7 -1 393,7 -1 393,7

Socialnämnd demografi -10,7 -21,5 -34,4
Samhällsbyggnadsnämnd -111,5 -110,4 -118,4 -117,4 -117,4

Kultur- och fritidsnämnd -147,0 -146,3 -147,7 -144,7 -144,7

Valnämnden -0,1 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1

Driftreserv för nytt badhus -20,0 -25,0 -25,0 -25,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -10,1 -32,5 -65,0 -104,0

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0

Nämndernas över/underskott -32,1
Behov av minskade nettokostnader 0,0 10,0 55,0

Summa nämnder/styrelser -3 465,8 -3 619,9 -3 673,0 -3 670,2 -3 680,8

Övriga ej fördelade poster *** -168,3 -122,0 -220,2 -310,2 -416,8

Eliminering internt finansnetto 32,2 29,0 31,1 35,3 48,8

Summa verksamhetens nettokostnad -3 601,9 -3 712,9 -3 862,1 -3 945,1 -4 048,8

Skatteintäkter 2 673,0 2 772,0 2 882,4 2 978,1 3 069,4

Generella statsbidrag och utjämning 991,0 1 011,0 1 032,3 1 015,1 1 052,7

Verksamhetens resultat 62,1 70,1 52,6 48,1 73,3

Finansiella intäkter 63,0 54,0 59,2 63,7 60,7

Finansiella kostnader -54,0 -45,7 -68,4 -73,0 -80,2

Resultat efter finansiella poster 71,1 78,4 43,4 38,8 53,8

REDOVISAT RESULTAT 71,1 78,4 43,4 38,8 53,8

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 97,9% 98,9% 99,0% 98,7%

***

Specifikation ej fördelade poster:

Arbetsgivaravgifter 6,9 14,7 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -113,0 -54,7 -61,8 -66,8 -70,0

Pris och lönereserv 17,3 -78,8 -156,8 -241,8 -344,8

Riktade statsbidrag tillskott 6,4 -5,6 -5,6 -5,6 -6,0

Övriga poster -85,9 2,4

Summa ej fördelade poster -168,3 -122,0 -220,2 -310,2 -416,8
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr).   

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat under planeringsperioden. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +17,0 mkr för 2022 och minskar med -1,5 mkr för 

2023 och -3,2 mkr för 2024.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. För 

2022 utökas anslaget tillfälligt med 3 mkr till 77 mkr. Över- eller underskott rapporteras särskilt i 

kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 5,0 mkr för sociala investeringsmedel 

och Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. De sociala investeringsmedlen fördelas till nämnd efter 

att projekten har godkänts av kommunstyrelsen.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 11,8   - 

2022  0,0 11,8 - 

2023  0,0 11,8 - 

2024  0,0 11,8 - 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 366,6   50,6 

2022  17,0 383,6 94,5 

2023  -1,5 365,1 45,2 

2024  -3,2 363,4 3,4 
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I pandemins spår har främst ungdomsarbetslösheten ökat. För att inte få en förlorad 

covidgeneration utökas kommunstyrelsens kommunbidrag med +5,0 mkr avseende 

arbetsmarknadsinsatser och +1 mkr för att säkerställa ett utökat antal sommarjobb och 

ferieplatser. 

 

Konsekvenserna för näringslivet är inte homogent. De flesta företag har tagit sig igenom detta 

besvärliga år ganska bra. Dock går det att se vad gäller besöksnäring och handel att många har 

haft starkt sjunkande omsättning. För att stimulera en nystart har +5 mkr avsatts för näringslivs-

insatser. Det handlar inte om direkta stöd till enskilda företag, utan allmänna insatser för att 

stimulera exempelvis besöksnäringen genom olika event. 

 

Sjukfrånvaron har ökat och är nu på en hög nivå som inte är långsiktigt rimlig för berörda 

individer och kommunen som organisation. Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas därför 

med +2,2 mkr, dels för att öka friskvårdsbidraget till en nivå som ger effekt hos de personal-

grupper som behöver det mest samt till att anställa en rehabsamordnare. Därutöver utökas 

kommunbidraget för 2022 med +2,0 mkr till särskilda insatser för att minska rehabskulden och 

förbättra personalens hälsa. 

 

För att utöka upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med 

+2,0 mkr. 1,0 mkr av dessa avser utökning av ordningsvakter, främst för Dalabergsområdet. 

Ordningsvakterna samordnas med insatserna i centrum för att få optimal effekt. 0,5 mkr avser 

försök med utökat öppethållande på fritidsgården och 0,5 mkr avser medel för att tillsammans 

med övriga fastighetsägare utveckla utemiljöerna kring Dalabergs centrum. 

 

Därutöver utökas kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med +3,2 mkr avseende 

digitaliseringsåtgärder för att möjliggöra effektiviseringar, +1,6 mkr två upphandlingstjänster 

samt +0,8 mkr dokumenthanteringssystem. 

 

Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar för områdesplan Bäveån -3,4 mkr, upphandling nytt 

HR-system -2,7 mkr och justering pga. LKBR -2,7 mkr.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 10,0 mkr för stadsutvecklingsprojektet 

avs. översvämningsåtgärder. Dessa medel överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand 

som åtgärderna och insatserna genomförs. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +17,2 mkr för 2022, +5,1 mkr för 

2023 och +10,5 mkr för 2024. 

 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och 

elever i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och 

gymnasieskola ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett 

ökat behov av kommunbidrag på 6,7 mkr för 2022, 14,6 mkr för 2023 och 20,0 mkr för 2024. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar 

uppgår till -34,5 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +20,0 mkr för 2022 för att kunna möta upp de elever som 

under pandemin inte kunnat ges den kvalitativa undervisning som normalt sker. Insatserna ska 

riktas så att alla elever som lämnar gymnasieskolan ska ha förväntad kunskapsnivå. 

 

Därutöver utökas kommunbidraget med +12,0 mkr för 2022-2024 för att säkerställa kvaliteten 

inom vuxenskolan, +8,0 mkr för att öka bredden inom gymnasieskolan samt +5,0 mkr för 

aktiviteter inom Nike, VI med mera. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 537,8   197,0 

2022  +17,2 1 555,0 174,0 

2023  +5,1 1 542,9 263,0 

2024  +10,5 1 548,3 548,0 
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SOCIALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag ökar med +19,7 mkr för 2022, +30,5 mkr för 2023 och +43,4 

mkr för 2024.  

 

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). 

Det är framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt 

beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag på 10,7 mkr för 2022, 21,5 mkr för 2023 och 34,4 

mkr för 2024. Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar 

uppgår till -8,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2022-2024 för att skynda på utvecklingen 

med fler heltidstjänster. Övergången till heltid ger en kvalitetsförstärkning och vissa tjänster 

klassas samtidigt om och får en högre lönekostnad.  

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för att samordna och genomföra en utökad 

förebyggande verksamhet. Socialnämnden ska samordna tvärsektoriella insatser. Inriktningen är 

av allmän karaktär men med särskilt beaktande av våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt 

förstärkt drogförebyggande verksamhet. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för 2022-2024 för att kunna förlägga samtliga 

arbetsplatsträffar på dagtid.  

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 

 
  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 384,7   80,3 

2022  +19,7 1 404,4 8,0 

2023  +30,5 1 415,2 55,5 

2024  +43,4 1 428,1 154,0 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar +8,0 mkr för 2022 och +7,0 mkr för 2023 och 

2024.  

 
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar 

uppgår till -3,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas 2022 med +1,0 mkr för att skynda på utvecklingen med fler 

heltidstjänster. Därutöver utökas kommunbidraget med +5,0 mkr för utökat underhåll av gator 

och parker, samt +5,0 mkr för kostnader relaterat till stadsutvecklingsprojekten. Avsikten är 

bland annat att resurserna för planering och exploatering inte ska hämma andra löpande 

verksamheter. Ytterligare 10 mkr finns sedan tidigare i KS ram för stadsutvecklingsprojekten. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 

 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 110,4   206,0 

2022  +8,0 118,4 277,3 

2023  +7,0 117,4 239,0 

2024  +7,0 117,4 290,0 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +1,4 mkr för 2022 och minskar med -1,6 

mkr för 2023 och 2024. 

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar 

uppgår till -3,6 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.  

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet. 

Denna summa avser inte generella föreningsstöd utan riktar sig till föreningar där kommunen har 

särskilda avtal med. Det handlar om föreningar med sponsring av representationslag, cuper och 

event. Men kan också under särskilda omständigheter riktas till andra delar av föreningslivet, 

som på grund av pandemin tappat viktiga intäkter för sin verksamhet. 

 

Därutöver utökas nämndens kommunbidrag med +2,0 mkr för 2022-2024 som en allmän 

förstärkning till föreningarna. 

 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 25 mkr för 

2022 och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt 

badhus inkl. Rimnersområdet. Under 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader 

utan uppstår först den dag då badhuset tas i drift. 
 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 146,3   51,0 

2022  1,4 147,7 101,8 

2023  -1,6 144,7 253,0 

2024  -1,6 144,7 106,0 
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VALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är 2022. 

 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 0,1   - 

2022  1,5 1,6 - 

2023  0,0 0,1 - 

2024  0,0 0,1 - 
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2022-2031 
 

 

Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Investering som tidigare erhållit igångsättningstillstånd:
KS Brandstation Uddevalla  181,0 50,2 90,0 40,8 3,8

BUN Ramnerödskolan 303,0 266,0 37,0 10,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 16,0 11,0 2,0

BUN Blekets förskola (fd Killingen) 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,5

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd/Störtloppsgatan 26,0 22,0 4,0 3,9 7,7

SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 1,0 14,0 1,1 1,1

SBN Å-rummet 30,0 1,0 5,0 5,0 5,0 14,0 0,3 1,4

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten 1 069,0 60,0 20,0 100,0 120,0 713,9 3,9 51,3

KFN Ny simhall Rimnersområdet 466,0 72,0 72,0 230,0 92,0 ?

SUMMA 2 240,0 544,2 312,0 383,8 217,0 727,9 19,2 96,8

Reinvesteringar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
SBN Planerat underhåll - fastigheter 566,3 71,3 55,0 55,0 385,0 0

SBN Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark 272,1 32,8 23,3 25,0 191,0 1,1 9,4

KFN Konstgräsplan, Fridhem 4,0 4,0 ?

KFN Konstgräsplan, Sommarhemmet 9,1 6,6 2,5 0,6

KFN Konstgräsplan, Undavallen 4,0 4,0

SUMMA 855,5 6,6 104,1 78,3 84,0 582,5 1,7 9,4

Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen 37,4 4,2 4,0 3,4 25,8

KS Nytt dokument- och ärendehanteringsssystem 0,7 0,3 0,4

BUN Reinvesteringar Mask/Inv/Fordon 40,0 20,0 10,0 10,0

SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 19,3 1,0 1,0 2,5 1,0 13,8 0,1

SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 27,3 2,3 2,5 2,5 2,5 17,5

SOC Återinvesteringar ombyggnationer 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 20,0 2,0 2,0 2,0 14,0

KFN Maskiner och Inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

SUMMA 200,2 3,8 35,5 26,9 24,4 109,6 0,1 0,0

Profilinvestering:
SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2

SBN Kålgårdbergs-, Torg-, Trädgårds- och Skolgatan 10,0 10,0 0,4 0,4

SBN Stadsparkerna och stadsbergen 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 0,3

SBN Kilbäcksgatan och Hultmans gränd 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Konstnärlig gestaltning 33,0 3,0 4,0 5,0 21,0 0,1

SUMMA 59,0 0,0 18,0 6,0 12,0 23,0 0,6 1,2
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Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Expansionsinvestering:
BUN Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 80,0 10,0 30,0 40,0 7,0

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 3,5

BUN Äsperödskola F-6 300,0 20,0 100,0 150,0 30,0 20,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

SOC Gruppbostad LSS 1 26,0 13,0 13,0 7,7

SOC Gruppbostad LSS 2 26,0 26,0 7,7

SOC Vård och omsorgsboende, Hovhult 80 platser 284,0 50,0 130,0 104,0 81,6

SOC Nytt Äldreboende 1 40 platser 180,0 180,0 41,8

SOC Psykiatri/Missbruksvårdsboende 15,0 7,0 8,0 5,4

SBN Mindre invest. för genomförande av handlingsplaner 102,0 12,0 10,0 10,0 70,0 0,6 4,8

SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,0 1,0 6,0 0,4

SBN Rydingsberg 9,5 2,0 7,5 0,1 0,4

SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2

SBN Hemsö: Ljungskileskolan - Gc väg, säkra skolvägar 2,5 1,3 1,3 0,1 0,1

SBN
Hemsö: Ljungskileskolan - parkering personal/ A-traktorer 

utanför skolomr 3,0 1,5 1,5 0,1 0,2

SBN
Hemsö: Ljungskileskolan - allmän väg igenom 

skolområdena inkl bommar

2,0 1,0 1,0
0,1

SBN
Hemsö: Ljungskileskolan - tillbyggnad bussficka fr. 3 till 5 

bussar 1,0 0,5 0,5 0,1

SBN
Hemsö: Skäretskolan - tillbyggnad infartsväg t. skolan inkl 

gc o dike 4,0 2,0 2,0 0,1 0,2

SBN
Hemsö: Skäretskolan - Trafikverket trafikplan för utfart till 

riksväg 3,0 1,5 1,5 0,1 0,2

SBN
Hemsö: Förskolan Hälle 2 - etapp 1 tilll skolan?  Skarsjöomr 

nya väg + gc 5,8 2,9 2,9 0,1 0,3

SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen 13,0 1,0 12,0 0,7 0,7

SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,5

SBN Gatuombyggnad VA sanering 22,0 4,0 2,0 2,0 14,0 0,2 0,9

SBN Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,2 1,5

SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,5

SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 1,0

SBN Skarsjövallen gator 56,0 42,0 14,0 3,4

SBN Ljungskile strandpromenad, park mm 5,0 5,0 0,3 0,3

SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 20,0 0,9

SBN Temalekplats centrala Uddevalla 7,0 7,0 0,4

SBN Julbelysning 2,5 0,5 1,0 1,0 0,2 0,3

SBN Ställplats Bodele 5,0 5,0 0,4 0,4

SBN VA-anslutning fritidshus Bodele 1,0 1,0 0,0

SBN Skredsäkring Lyckornavägen 31,5 1,5 30,0 1,0 1,0

SBN Skredsäkring Badö - arrendemark (kund Exxon) 20,0 20,0 0,7 0,7

SBN Skredsäkring Badö/Bäve 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Hus för kultur 30,0 1,0 15,0 14,0 3,7

KFN Inventarier, Hus för kultur 6,8 6,8 0,8

KFN Rimnersvallen 205,0 150,0 55,0

SUMMA 2 483,6 4,0 336,0 415,7 764,0 964,0 5,0 256,6

5 838 559 806 911 1 101 2 407 27 364

Summa per nämnd:

Kommunstyrelsen 219,1 50,2 94,5 45,2 3,4 25,8 0,0 3,8

Barn och utbildning 1 733,0 338,0 174,0 263,0 548,0 410,0 10,0 119,0

Socialnämnden 609,1 25,8 8,0 55,5 154,0 365,8 4,0 151,9

Samhällsbyggnad 2 414,1 65,0 277,3 239,0 290,0 1542,9 15,2 88,1

Kultur och Fritid 807,9 79,6 251,8 308,0 106,0 62,5 0,6 4,9

TOTAL 5 783,2 558,6 805,6 910,7 1 101,4 2407,0 29,8 367,6

SUMMA INVESTERINGAR



  38 (40)  

 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 670,2 

mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 5 043 

mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 

2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven 

besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt 

eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 

investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2022 senast 

under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 samt         

1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022-2024 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 

behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 

förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1 Beräkning demografi  

 

BERÄKNING DEMOGRAFI 2022 - 2030

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 165 43 119 137 212 212 212 979 979 979

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 58% 100% 95% 8% 19% 18% 4% 12% 13%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån prognos juni 2019

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+

2021 (föreg prognos) 3 465 5 045 7 100 2 005 8 715 1 755 1 720

2021 ny prognos -30 -35 -80 -35 60 0 30

2022 -15 35 80 20 85 50 25

2023 -20 15 85 40 35 80 15

2024 -10 5 85 0 20 90 30

2025 0 15 55 25 -15 110 35

2026 30 -15 -25 70 0 100 25

2027 20 10 0 65 85 30 55

2028 30 10 0 35 20 70 70

2029 30 0 0 -5 115 0 85

2030 30 -10 20 -5 155 -25 100

3 530 5 075 7 320 2 215 9 275 2 260 2 190

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -2 226 274 6 512 3 264 7 825 1 264 7 944 1 599 10 807 18 632

2024 -1 113 91 6 512 0 5 491 722 8 937 3 198 12 858 18 349

2025 0 274 4 214 2 040 6 528 -542 10 924 3 731 14 113 20 641

2026 3 339 -274 -1 915 5 713 6 861 0 9 930 2 665 12 596 19 457

2027 2 226 183 0 5 305 7 713 3 069 2 979 5 864 11 912 19 625

2028 3 339 183 0 2 856 6 378 722 6 951 7 463 15 136 21 514

2029 3 339 0 0 -408 2 931 4 153 0 9 062 13 214 16 145

2030 3 339 -183 1 532 -408 4 280 5 597 -2 483 10 661 13 775 18 055

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -3 895 914 12 641 4 896 14 557 4 333 12 910 4 264 21 507 36 064

2024 -5 008 1 006 19 153 4 896 20 048 5 055 21 847 7 463 34 365 54 413

2025 -5 008 1 280 23 367 6 937 26 576 4 514 32 771 11 194 48 478 75 054

2026 -1 669 1 006 21 452 12 649 33 438 4 514 42 701 13 859 61 074 94 512

2027 556 1 189 21 452 17 954 41 151 7 583 45 680 19 723 72 986 114 137

2028 3 895 1 372 21 452 20 810 47 528 8 305 52 631 27 185 88 122 135 651

2029 7 234 1 372 21 452 20 402 50 459 12 458 52 631 36 247 101 337 151 796

2030 10 572 1 189 22 984 19 994 54 739 18 055 50 149 46 908 115 112 169 851

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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Till innehållssidan ⬆

Kristdemokraterna i Uddevalla

FÖRORD

Kristdemokraterna, KD, anser att Uddevalla behöver en ny borgerlig regering som tar tag i de stora utmaningar som 
finns. När vi rör oss i vår kommun kan vi konstatera att det finns stora utmaningar. I centrum ser vi att flera butiker 
har försvunnit, och att utelivet har försämrats och vi ser att det finns ungdomar som har fastnat i kriminalitet. Vi 
kommer därför att prioritera frågor som lyfter centrum och gör det till allas vårt vardagsrum.

Vi ser också att Dalaberg, Hovhult, Tureborg och Skogslyckan har problem med många som är arbetslösa och bristen 
på trygghet. Även här kommer vi att prioritera frågor som ger alla våra medborgare bättre förutsättningar att komma 
i jobb och får en vardag som präglas av framtidstro.

Vi ser hur Ljungskile, Bokenäset, Fräknestranden, Hogstorp, Herrestad, Kissleberg, Lane Ryr och Forshälla har stora 
behov av att utvecklas. Nya bostäder, förskolor och skolor behöver utvecklas i dessa delar av kommunen. För oss är 
det självklart att hela Uddevalla skall leva.

Magnus Jacobsson Karin Johansson

Ordf. KD UA  Vice. Ordf. KD UA

David Sahlsten  Christina Nilsson

Gruppledare KD UA Vice Gruppledare KD UA
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

SKATTEUTTAG

Uddevalla har en hög kommunalskatt. Det missgynnar invånarna som tvingas betala mer för den kommunala servicen 
i Uddevalla än invånarna i andra kommuner. När företag, företagare och enskilda personer funderar på att etablera 
sig eller flytta till Uddevalla så tittar man på skatter, avgifter, skolor, äldreomsorg m.m. Vi genomför därför en skat-
tesänkning på 20 öre. Detta är en god början men vi behöver arbeta med kommunens kostnader vilket gör att vi på 
sikt kan fortsätta sänka skatten. Ett mål borde vara att Uddevalla ligger i den nedre tredjedelen jämfört med Sveriges 
kommuner. Vid sidan av skattesatsen behöver vi arbeta med våra avgifter så att vi blir en attraktiv kommun.
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

Kristdemokraterna i Uddevalla

Budgetförslag

Kristdemokraterna sänker skatteuttaget med 20 öre, vilket motsvarar en skattesänkning med -24 mkr. Detta innebär 
att summan av skatteintäkter och generella statliga stöd minskar från 3914 mkr till 3890 mkr.

Skatteintäkter

Majoriteten  / KD anslag 

2022 – 2 882 mkr  2 858 mkr

2023 – 2 978 mkr  2 954 mkr

2024 – 3 069 mkr  3045 mkr
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

KOMMUNSTYRELSEN, KS

Kommunstyrelsens viktigaste uppdrag är att hålla samman den kommunala organisationen. Kristdemokraterna anser 
därför att förvaltningen bör arbeta så övergripande som möjligt, samt att de flesta operativa ärenden hanteras av 
facknämnderna. Vi anser att kommunen bör genomföra rationalisering i syfte att minska de administrativa kostnad-
erna för de övriga förvaltningarna.

KD anser att kommunen bör utveckla en arbetsmetod avseende upphandlingar där man går ifrån en upphan-
dlingsstrategi till en inköpsstrategi. Istället för en upphandlingschef bör vi rekrytera en inköpschef. Detta kan låta som 
semantik men ofta får vi information om att man har gjort en upphandling och den som hade bästa pris vann. I stora 
företag är det dock vanligt att man gör en upphandling där efter får de två tre underleverantörer som ligger bäst till 
vara med och förhandla om pris och kvalité där efter väljer man den som är bäst utifrån denna process. Denna typ av 
förhandlad upphandling bör kommunen arbeta mer med då det ökar förutsättningarna att man får ett bra pris och en 
god kvalité. KD föreslår att man upphandlar städ i hela kommunen samt att man genomför en omorganisation av våra 
nämnder vilket kommer att öka effektiviteten samt leda till administrativa besparingar.

Vi anser också att försörjningsstöd och andra ersättningar skall i så stor utsträckning som möjligt vara kopplade till 
någon motprestation i form av utbildning eller arbetsinsats inom kommunen.

Kommunen hade under en period en internationell stödfunktion på KS förvaltningen som hade koll på internationella 
åtagande, samt stöttade de övriga förvaltningarna med att söka ex EU-bidrag vid olika former av näringslivs-, kultur- 
och utbildningssamarbeten. Denna tjänst var i praktiken självfinansierad då förvaltningarna betalade för stödet via 
de externa intäkter kommunen fick. KD anser att man skall återskapa detta, då kommunen idag har bristande koll på 
vilka olika internationella avtal som finns. Det är också viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sina internatio-
nella relationer, då vi lever i en allt mer global värld och våra ungdomar kommer att arbeta på arbetsplatser som har 
relationer med hela världen.

Kristdemokraterna ser tyvärr hur delar av organisationen utsätts för hot och att en del av våra anläggningar utsätts 
för förstörelse. Därför anser vi att kommunens säkerhetsorganisation skall förstärkas med ytterligare en tjänst så 
att kommunen kan ha ett bra förebyggande arbete samt att KS-förvaltningen kan bistå övriga förvaltningar med de 
trygghetsskapande arbete som de behöver. Det är positivt att det har bildats en Enhet för trygghets- och samhällss-
kydd. KD anser dock att det är viktigt att man avsätter resurser för insatser ex digital övervakning m.m. Säkerhetsa-
vdelningen behöver också en egen budget så att man kan beställa extra bevakningstjänster vid akuta insatser utan 
att man skall behöva ”förhandla” med berörd nämnds förvaltning vid ett akut skede. Arbetsmarknadsenheten behöver 
förstärkning för att kunna arbeta mer operativt med praktik och integrationssatsningar. 

KD anser också att kommunen skall ha en tydlig strategi för både bredd- och elitidrott. Båda dessa perspektiv är 
viktiga om man skall ha ett levande och väl fungerande idrottsliv. Kommunen skall arbeta mer strategiskt med våra 
internationella och nationella evenemang. Oavsett vilka elitklubbar man samtalar med så konstaterar dessa att kom-
munen ger viss sponsring, men det finns inget aktivt arbete för att dra nytta av elitklubbarnas tävlingar samt event 
för att marknadsföra kommunen. Detta arbete måste förbättras vilket gör att sponsring till elitklubbar ger en större 
nytta för skattekollektivet.
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

Kristdemokraterna i Uddevalla

Budgetförslag

Arbetsmarknadsåtgärder     + 2 mkr

Stärka säkerhetsavdelningen inkl. trygghetsskapande åtgärder + 1 mkr

Utökat elitstöd då fler klubbar ingår i systemet   + 1 mkr

Besparingar

Upphandling av städ i hela kommunen    - 10 mkr

Förändrad nämndsorganisation     - 6 mkr

Totalt anslag

Majoriteten / KD-anslag 

2022 – 370.6 mkr 358.6 mkr

2023 – 363.1 mkr 351.1 mkr

2024 – 362.4 mkr 350.4 mkr
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

SOCIALNÄMNDEN, SOC

För Kristdemokraterna är det viktigt att socialnämndens verksamhet präglas av professionalitet, trygghet och valfri-
het. Den som behöver omsorg skall kunna välja utförare samt vara trygg med att man får den service man har rätt 
till. KD vill också att kommunen utarbetar en strategi för att öka samverkan mellan kommunen och olika vårdgivare. Vi 
vill återuppta utlokaliseringen av äldreomsorg och hemtjänst i Ljungskile. Gärna med en icke vinstdrivande part.

I socialförvaltningen har oftast cheferna ansvaret för ett flertal medarbetare. För att avlasta chefens tuffa arbets-
situation vill vi förstärka organisationen på samma sätt som man tidigare har gjort inom BUN där man jobbar med 
lektorer och förstelärare. Vi har idag många duktiga   undersköterskor som kan fungera som arbetsledare under sin 
chef. Genom att dessa får utökade befogenhet samt en löneförhöjning önskar vi förstärka ledningsfunktionen inom 
organisationen.

Vi vill också att kommunen arbetar mer med IOP-avtal för att skapa goda möjligheter till aktiviteter på våra äldrebo-
enden.

Vi vill även arbeta med IOP-avtal för att möjliggöra öppen förskola i centrum, Herrestad, Ljungskile och Dalaberg. 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället gör att vi kan bedriva mer verksamhet till en lägre kostnad.

Vi önskar att förvaltningen undersöker möjligheten att söka pengar ur sociala investeringsfonden till ett projekt, med 
boendepedagoger, för att utveckla verksamheter.

KD vill att kommunen undersöker tillsammans med regionen möjligheten att starta familjeförskola, som kan stärka 
familjer och göra det möjligt för barn att utveckla alla sina färdigheter. Vi anser också att kommunen och regionen 
skall samverka vid lokalplanering så att ex. vårdcentraler hamnar i närheten av äldreboenden vilket underlättar 
vården av våra äldre. Ytterligare anser vi att kommunen skall verka för att regionen i en allt större grad skall använda 
sig av Uddevalla sjukhus via ex. etablerandet av en vårdcentral som har öppet under en längre tid på dygnet i sjukhu-
sets lokaler. Här finns god tillgång på parkeringsplatser och en god tillgänglighet.

Hemtjänsten bör utvecklas så att de som så önskar kan bo hemma så länge som möjligt. Vi önskar också utveckla 
omsorgen för de som har olika former av funktionsvariationer. 

Alternativa driftformer skall användas i större utsträckning och vi vill genomföra samarbets- och studieprojekt till-
sammans med borgerliga kommuner för att se hur vi kan utveckla en omsorg med hög kvalitet och stor valfrihet. 
Kommunen skall även underlätta så att äldre människor får större möjlighet att bosätta sig i ex trygghetsboenden 
samt att man i så stor utsträckning som möjligt skall kunna få möjlighet att bo tillsammans med den man lever med   
vid flytt till ett äldreboende.

KD anser att det är positivt att de som önskar får större förutsättningar att arbeta heltid. Samtidigt är vi medvetna 
om att inte alla önskar att gå upp till heltid. Vi gör därför en annan bedömning än majoriteten avseende vad ”heltids-
resan” kommer att kosta. 
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

Kristdemokraterna i Uddevalla

Budgetförslag

Underlätta chefernas arbetssituation      + 1 mkr 

Öppen förskola via IOP       + 0.5 mkr

Besparingar

Upphandling av särskilda boenden och hemtjänst    - 10 mkr

Heltidsresan         - 3 mkr

Totalt anslag:

Majoriteten/KD anslag

2022 – 1 393.7 mkr  1 382.2 mkr

2023 – 1 393.7 mkr  1 383.2 mkr

2024 – 1 393.7 mkr  1 383.2 mkr
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Kristdemokraternas Budget 2022 med plan 2023 och 2024

Till innehållssidan ⬆

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, BUN

Uddevallas vuxenutbildningen har fokuserat på utbildningar som kan leda till jobb. Detta är bra, vi avsätter ytterligare 
resurser för att vuxenutbildning skall få möjlighet att utveckla fler yrkesinriktade utbildningar vilket gör att fler arbet-
slösa kan bli anställningsbara och gå från försörjningsstöd till egen försörjning.

Skolan skall präglas av kunskap och bildning. Tidiga åtgärder samt stöd till de som kommer nya till Sverige är viktiga 
åtgärder om studieresultaten skall förbättras över tid. ”Kosmetiska” åtgärder räcker inte utan de problem vi har med 
att framför allt pojkar, oavsett bakgrund, halkar efter i skolan måste hanteras genom en långsiktig målmedveten 
strategi. Med fokus på kunskap, bildning och förebyggande åtgärder kan studieresultaten förbättras och ge våra ung-
domar bättre förutsättningar inför framtiden.

De två viktigaste åtgärderna för att lyckas med att skapa en väl fungerande skola är att man stärker rektorernas roll, 
samt att man lyfter fram vikten av lärare som goda förebilder och pedagoger. I princip alla studier visar att detta är 
de två faktorer som, vid sidan av föräldrarnas studienivå, avgör hur elever lyckas i skolan. Sen skall vi givetvis arbeta 
både förebyggande och stödjande, men fokus skall och måste vara på lärande och bildning. Detta  sker bäst när man 
har bra rektorer och lärare.

För Kristdemokraterna är det viktigt att valfriheten ökar. I Göteborg finns idag 36 fristående gymnasier samt 12 kom-
munala. Det innebär att eleverna har goda möjligheter att välja en skola med en profil som passar för just dem. I 
Uddevalla har vi en kommunal gymnasieskola  som är dominerande vilket innebär att vi har mindre valfrihet samtidigt 
som skattebetalarna i  Uddevalla tar en stor risk i form av kostnader för lokaler och personal.

Kommunen skall aktivt arbeta för att underlätta etablering av nya friskolor samt avknoppning    som gör att valfri-
heten ökar samt att risken för skattebetalarna minskar över tid.

KD vill också förstärka föräldrarnas möjlighet att påverka valet av barnomsorg och skola. Mer valfrihet ser vi som 
en viktig strategi för att skapa bättre kvalité över tid. I dag ser vi hur alla friskolor har etablerat sig i centrum vilket 
gör att de som väljer en friskola automatiskt lämnar sitt bostadsområde. Detta bidrar till ökad segregation även om 
det är bostadssituationen som är huvudorsaken till dagens segregationsproblem. Ett sätt att lösa detta är att man 
driftupphandlar en av skolorna på norr. Genom att en av skolorna får en annan huvudman än kommunen, kommer 
eleverna på norr att få större möjlighet att välja vilken skola de önskar gå på.

Kristdemokraterna anser också att förskolan skall ha goda förutsättningar att utvecklas, det   bör inte vara mer än 15 
barn i en grupp för äldre barn och helst färre än 10 i en grupp för yngre barn. Detta är svårt att leva upp till då man 
även måste ta hänsyn till ekonomin inom förskolan. Vi kommer därför att fokusera på att det framför allt är i de yngre 
åldrarna som man har mindre barngrupper. 

I Täby finns ca 74 förskolor av dessa är 4 kommunala. Föräldrarna har goda möjligheter att välja en förskola som pas-
sar deras barn. Samtidigt innebär det att kommunen kan ha en liten och effektiv förvaltning. Enligt vår uppfattning 
är det inte i första hand kommunen som skall utföra all verksamhet. Kommunen skall säkerställa kvalitén i verksam-
heten och en trygg samt rättvis finansiering.

 Vi anser därför att kommunen skall överföra driften av en del av förskolorna till andra huvudmän vilket gör att vi 
ökar valfriheten samtidigt som vi minskar den kommunala organisationen. På sikt kommer det att resultera i en lägre 
kommunal kostnad samtidigt som vi får en organisation som fokuserar på kvalitetsutvecklingen bland alla förskolorna 
i kommunen. (https://skolkollen.se/taby-kommun/forskolor)

Alla barn trivs inte i stora grupper och forskningen visar även att barn har behov av en väl fungerande anknytning 
framför allt under tidigare år. KD vill därför underlätta för dagbarnvårdare att arbeta och verka i Uddevalla. Vi vill 
därför genomföra en översyn av regelverk samt ersättningar i syfte att underlätta för dagbarnvårdarna.
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Budgetförslag

Vux        + 2 mkr

Gymnasiet       + 2 mkr

Satsning på högre måluppfyllelse    + 10 mkr

Familjevänliga regler för pedagogisk omsorg    + 0,5 mkr

Besparing

Totalt anslag:

Majoriteten/KD anslag

2022 – 1 548.3 mkr 1 562.8 mkr

2023 – 1 528.3 mkr 1 542.8 mkr

2024 – 1 528.3 mkr 1 542.8 mkr
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN, SBN

För Kristdemokraterna är det viktigt att vi inom SBN arbetar med ett antal viktiga strategier.

Planarbetet

SBN är en intern motor som måste vara bemannad på ett sådant sätt att man kan stödja alla andra förvaltningar av-
seende fastigheter på både lång- och kort sikt. För att klara av både de interna och externa förväntningarna behöver 
vi använda modern teknik som leder till bättre styrning av arbetet samtidigt som det på sikt sänker kostnaderna. KD 
anse därför att det är positivt att förvaltningen fortgående arbetar med att digitalisera arbetet inom förvaltningen.

Detta är särskilt viktigt om vi ska kunna ge våra medborgare enkla och sökbara hanteringar av olika myndighetsbeslut 
som bygglov, startbesked med mera. Kommunen behöver ha en speciell ingång för företagare som vill expandera, 
förändra eller bygga nytt. Snabbt och enkelt.

Genom att se över alla översiktsplaner och detaljplaner på ett sådant sätt att man avvecklar    gamla planer samt 
prickmark där det inte finns ett tydligt behov, önskar vi underlätta för byggnation inom hela kommunen. Vi anser 
också att det är bra att kommunen digitaliserar dessa vilket underlättar för kommunen, näringslivet och privatper-
soner.

Vi anser också att det är positivt att förvaltningen har kortat ner sina handläggningstiderna vilket är positivt för alla 
som är behov av kommunala beslut. Utifrån KD:s perspektiv är SBN en strategisk nämnd som behöver ha en personal-
bemanning som gör att man kan genomföra alla de processer. Vi gör därför ytterligare en satsning på SBN.

Trafiksituationen i centrum

Vi anser att det skall finnas möjlighet till tidsbegränsad fri parkering i centrum. Ytterligare anser vi att det skall vara 
lätt att göra rätt. Idag finns det kameraläsare som kan läsa av nummerplåtar och vi bör undersöka om det går att 
använda denna teknik på våra parkeringar i   centrum.

Vi behöver se över kravet på antal bilplatser (P-normen) när det ges bygglov. I centrum är det svårt att bygga med 
fasta parkeringar samtidigt som det finns väldigt ont om befintliga parkeringar.   Det pågår ett arbete inom SBN där 
man vill sänka dagens 1,4 p-platser per lägenhet till 0,8 eller 1 p-plats per lägenhet. Detta är ett förslag som kan sänka 
byggkostnaderna i centrum men det kommer också att leda till mindre tillgänglighet för de som är beroende av bilen 
i vardagen.

KD anser att det behövs tas fram prioriteringsförslag för alla trafikslag. Vi behöver också   arbeta vidare med idén om 
en bro längre ut i hamninloppet. 
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Kristdemokraterna i Uddevalla

Utveckla hela kommunen

KD anser att det är bra att kommunen investerar i Uddevalla centrum samtidigt är det viktigt att vi förbättrar 
förutsättningarna i hela kommunen. Vi behöver arbeta vidare med att få till en gång och cykelväg längs med Ulvesund 
samt Fräknestranden, vilket kommer att öppna upp området för fler bostäder. Vi behöver också ta fram en strategi 
för Råssbyn då detta är en naturlig plats för samhällsservice, butik och café. Vi bör rusta upp strandpromenaden i 
Ljungskile samt utveckla hamnområdet på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för både handel, rekreation 
och boende.

På Bokenäset bör vi arbeta för att vägarna förbättras samt att vi får fram fler gång- och cykelvägar till våra skolor. Vi 
bör även släppa fram fler bostäder och annan bebyggelse vid

 Rotviksbro då det är en plats som har bra infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik. Kristdemokraterna ser my-
cket positivt på ett utökat Skarsjöområde i Ljungskile.

Kommunens markinnehav

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med markfrågor. Enligt   vår uppfattning skall 
fokus ligga på att införskaffa mark där vi vet att det kan bli aktuellt med industrietableringar samt inom tätbebyggda 
områden.

KD anser också att beslut om markreserv, fastighetsförsäljning samt fastighetsförvärv skall återgå till SBN med till-
hörande ekonomi, vilket gör att man kan agera på ett mer operativt sätt. Större affärer (ex över 10 miljoner) bör dock 
ske efter samråd med KS vilket gör att kommunen agerar på ett operativt sätt samtidigt som KS är informerad om 
alla större projekt.

Avseende bostäder, jordbruks- och skogsmark anser vi att kommunen skall vara försiktig med inköp av denna typ av 
mark, då det i första hand är privatpersoner och näringslivet som bör utveckla bostads-, jordbruks- och skogsnärin-
gen.

KD anser att kommunen skall se över sitt fastighetsbestånd och dela in alla fastigheter i tre   kategorier:

Fastigheter som behövs för den kommunala organisationen,
Fastigheter som kan vara bra att äga utifrån historiska eller kulturella skäl
Fastigheter som kommunen bör avyttra.

Enligt vår uppfattning bör kommunen i så liten del som möjligt konkurrera om fastigheter genom att köpa in objekt 
som privata intressenter lägger bud på eller har visat intresse för att   utveckla.

Avseende de fastigheter som kommunen äger är det väsentligt att man agerar som en professionell förvaltare. 
Det finns tyvärr flera exempel på att kommunen köper in och äger  fastigheter i syfte att genomföra framtida ut-
vecklingsprojekt, men där man inte hanterar hyresgäster på ett korrekt sätt under tiden som kommunen förvaltar 
fastigheten, innan det framtida projektet genomförs. Det leder till att man tappar intäkter som annars hade kunnat   
vara med och finansiera delar av det kommunala beståndet.

På samma sätt så leder ett stort ägande av kommunal skog till att skogen förvaltas utifrån ett   mer storskaligt per-
spektiv vilket på sikt leder till en sämre skötsel utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi ser också att kommunen inte han-
terar jakträttigheter på ett professionellt sätt vilket leder till att kommunen förlorar intäkter.

Kristdemokraterna anser att kommunen bör avyttra skogsfastigheter för att på så sätt minska    den kommunala 
dominansen inom skogsbruket samt stärka mångfalden och den privata äganderätten.

Kristdemokraterna anser att kommunen alltid skall agera utifrån en stor försiktighet avseende   det privata ägandet. 
Enligt vår uppfattning skall krav på ex VA-system vara teknikneutrala. Vid krav på översyn och reinvestering i VA så är 
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det kommunen som har bevisbördan, avseende miljöutsläpp, innan man tvingar på enskilda hushåll olika former av 
tekniklösningar.

Kristdemokraterna anser också att vi skall vara försiktiga med att använda jordbruksmark för ex bostads- och indus-
tribebyggelse. Det är viktigt att kommunen inte tar fram olika former av planer (ex översiktsplaner) som påverkar pri-
vata fastighetsägare på ett otillbörligt sätt. Om denna typ av begränsningar görs bör ersättning utgå för den faktiska 
värdeminskningen/kostnaden.

Ytterligare anser vi att kommunen gentemot Länsstyrelsen skall vara tydliga med att Uddevalla är en kommun med 
27 mil kust vilket gör att vi är positiva till möjligheten att bygga vid kusten. Vi anser därför att kommunen skall arbeta 
aktivt för att den gamla 100 m regeln skall vara rådande i större delen av kommunen.
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Budgetförslag

För personal för att korta ansökningstider   + 1 mkr

För att klara statliga krav på digitalisering ex detaljplaner + 2 mkr

Utveckling av Ljungskile tätort     + 2 mkr

Besparingar

Heltidsresan       - 0.4

Totalt anslag:

Majoriteten/KD anslag

2022 – 118.4 mkr 123 mkr

2023 – 117.4 mkr 122.4 mkr

2024 – 117.4 mkr 122.4 mkr
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN, KFN

För Kristdemokraterna är det viktigt att kommunen har en väl fungerande verksamhet avseende kultur, fritid, och 
idrott. Vi anser att man bör göra en ny översyn av våra regler för idrottsstöd samt sponsring utifrån perspektivet att 
det skall vara mer rättvist mellan de som hyr en anläggning av kommunen och de som själva ansvarar för driften av 
en anläggning i egen regi.

Inom kulturområdet vill KD stärka kulturlivet via stöd till lokala aktörer och samverkan med andra aktörer samt re-
gionen. Uddevalla har förmåga att vara en levande kulturstad. Även här   behöver vi dock se hur vi kan förstärka vårt 
engagemang gärna tillsammans med andra aktörer för att kulturlivet skall få en starkare ställning. KD tror också att 
det borde vara möjligt att få till en levande kultur och musikscen i centrum. Detta kan ske i egen regi eller via någon 
form av samverkan med någon av våra restauratörer. Det viktiga är att unga kulturarbetare får möjlighet att lyfta 
fram sin konst i offentligheten. Vi anser därför att det är positivt att kommunen gör en förstärkning av förenings-
bidragen vilket underlättar arbetet med dessa frågor.

KD vill ha samtal med Regionen om Bohusläns museum och Regionteater Väst så villkoren    för verksamheterna kan 
utvecklas för båda parters bästa. Avseende fritidsverksamhet så är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vandring-
sleder, utegym och andra åtgärder som underlättar för en positiv fritid. KD vill ta kontakt med de föreningar som an-
vänder Bowlinghallen och undersöka intresset av   att ta över driften i ett IOP.

Vid sidan av fritidslivets mjuka värden i form av aktiviteter så måste vi också arbeta fram en långsiktig strategi för 
hur man utvecklar fritidsanläggningar. KD anser att man bör arbeta utifrån ett ”kluster” tänk ex Rimnersområdet, 
Fridhem och Skarsjöområdet med en kombination av utomhus och inomhusanläggningar.

Samma tänk bör finnas när vi bygger skolor så att vi kombinerar skolan med möjlighet för näridrottsplats, kulturscen, 
skol- och allmänt bibliotek m.m. Genom att kombinera olika anläggningar samt olika nämnders behov kan vi skapa en 
bättre effektivitet.

Enligt vår uppfattning bör man se över KFNs organisering. Vid en sådan översyn bör man fundera på vilka samband 
som måste finnas mellan olika verksamheter ex så finns det ett tydligt samband mellan kulturskolan och BUNs utbild-
ningsverksamhet. Det finns samband mellan fysisk gestaltning och kulturella utryck över tid. Det finns också samband 
mellan föreningsbidrag och sponsring samt den kommunala marknadsföringen. Alla dessa aspekter   bör analyseras 
vid en översyn av KFN.

KD säger nej till en ny kommunal ridskola i Uddevalla. Istället vill vi införa ridpeng som fungerar som ett extra stöd till 
denna verksamhet och som fördelas utifrån hur många elever man har.
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Budgetförslag

Ridpeng       + 0.2

Besparingar

Totalt anslag:

Majoriteten/KD anslag

2022 – 144.7 mkr 144.9 mkr

2023 – 144.7 mkr 144.9 mkr

2024 – 144.7 mkr 144.9 mkr
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BOLAG

Uddevalla Vatten/ Västvatten, VA

Avseende VA-bolagen ser Kristdemokraterna gärna att man fortsätter att utveckla dessa. Utifrån vårt perspektiv bor-
de vi samverka med alla kommuner inom Fyrbodal samt etablera en ledning från Vänern så att vi säkerställer vatten 
för hela vår delregion för lång framtid framöver. KD anser också att VA-bolagen skall agera med stor försiktighet när 
man tvingar in enskilda i det offentliga. Vi anser också att man skall vara generös när bostadsområden önskar anslu-
ta sig. Utifrån vårt perspektiv är det den enskilde som skall vara den aktiva vid en eventuell anslutning och VA-bolagen 
skall använda sig av så lite tvång som möjligt.

Man bör dela upp kommunen i olika skyddsvärda zoner utifrån faktisk risk. Ex vid kustbandet    är viktigt att vi inte får 
saltvattensinträgning vilket gör att det i dessa områden kan vara motiverat med ett större tvång av anslutning än i 
områden där det bor få och där det är väldigt   långt mellan en enskild Va-anläggning och en ev. vattenrecipient.

KD anser också att VA-bolagen skall arbeta för att breddning sker vid så få tillfällen som möjligt. Det blir svår att mo-
tivera för den enskilde att de skall ansluta sin anläggning till VA- systemet av miljöskäl, när kommunens anläggningar 
med jämna mellanrum väljer att låta det   bredda.

UA Energi AB

KD anser att värme och renhållning är en del av ett naturligt monopol. Vi anser således att UA Energi skall vara kvar 
i kommunal ägo och att kommunen som ägare ska arbeta fram en strategi för bolaget. Enligt vår uppfattning bör en 
sådan strategi omfatta ett uppdrag att utveckla verksamheten både i Uddevalla och i andra kommuner.

Ett stark lokalt energibolag kan också bidra till att man gör Sverige mindre sårbart vid ofärd.  KD anser även att bo-
laget skall delta i olika framtidsprojekt ex så har man i Mariestad byggt   upp en vätgasstation som driftas med solen-
ergi. Detta är ett exempel där UA Energi kan vara med och bygga upp en fungerande infrastruktur för ex vätgasfordon 
i vårt område.

Turisttrafik AB

De vita båtarna kommer troligtvis aldrig bära sig rent ekonomiskt, samtidigt är det en del av Uddevallas karaktär. Från 
KDs sida anser vi att man kan hantera detta genom att ex upphandla Byfjorden och låta den fungera som en Åretrunt 
restaurang placerad i hamnen vilket gör att man minskar kostnaden samtidigt som man ökar intäkten. De andra två 
båtarna kan man använda den ena till räkkryssning och den andra som kollektivtrafik under somrarna. Vi ser också 
gärna att båtarna går en längre tid som kollektivtrafik, vilket stärker den marknaden. Då båtarna inte är affärsmässi-
ga anser vi att det skall tillföras ett årligt driftbidrag antingen via moderbolaget eller via kommunkassan.

Omnibus AB

Se text under rubriken omorganisationer

Stiftelser

Stiftelserna har en självständig roll gentemot kommunen, samtidig är det kommunen som utser representanter. Våra 
ledamöter kommer att arbeta för följande inriktning inom stiftelsen.

KD anser att våra bostadsstiftelser bör se över det egna hyresbeståndet. Dagens koncentration av hyresrätter i en-
skilda områden leder till integrationsproblem. För att lösa detta ämnar vi arbeta för att man omvandlar hyreslägen-
heter till bostadsrätter samtidigt som vi bygger nya hyresrätter samt olika former av ägande lägenheter i andra delar 
av kommunen. Genom denna   strategi kan vi över tid förändra Uddevalla så att vi får en bättre fungerande kommun 
och mindre problem med utanförskap.
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Avseende våra mindre stiftelser anser KD att man skall fortsätta att se om det går att lägga   samman dem till större 
stiftelser vilket minskar administrationen och gör det möjligt att ge större stöd i enlighet med stiftarnas önskemål.

Avseende Gustafsbergsstiftelsen vill vi att kommunen tecknar ett driftavtal avseende själva parken. Alla i Uddevalla 
uppfattar det som en del av kommunen. Det är därför viktigt att kommunen är med och tar en del ekonomiskt ansvar 
för vägunderhåll, vinterhållning samt parkskötseln.

Omorganisationer

KD anser att kommunen bör genomföra en förändring där man lägger samman vuxenutbildningen, arbetsmarknadsa-
vdelningen samt försörjningsstöd till en Arbetsmarknads- och Integrations nämnd. Det är många kommuner som har 
genomfört denna förändring och de vittnar om att denna typ av organisation möjliggör ett mer aktivt förebyggande 
arbete vilket på sikt minskar försörjningsstödet samtidigt som man får fler in i utbildning och jobb.

KD anser att Kultur- och Fritidsnämnden kan delas upp mellan Kommunstyrelsen, Barn- och Utbildningsnämnden 
samt Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bör ansvara för de avtal man har med andra kommuner och 
regioner därför bör Bohusläns muséum och Region Teater Väst föras över till kommunstyrelsen. Alla bidrags- och 
sponsorutbetalningar bör flyttas till kommunstyrelsen. Då får man en bättre överblick över hur stödet till civilsam-
hället   ser ut. Man bör flytta kulturskolan till Barn och utbildningsnämnden, övriga anläggningar samt uthyrningen av 
densamma flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.

KD anser att vi skall sälja Omnibuss AB. Det är inte rimligt att skattebetalarna skall bära på   den ekonomiska risk som 
det innebär att äga ett stort bussbolag som bedriver verksamhet i Uddevalla och andra kommuner.

KD anser att man bör utreda Uddevalla hamns framtida förutsättningar. Idag omfattar hamnen ett mycket stort 
område som börjar i Uddevalla centrum och slutar vid Frölandsområdet. Det behövs en extern utredning som även 
tittar på vad det alternativa värdet är för Uddevalla som kommun om delar av detta område avvecklas som hamn och 
istället utvecklas till butiker, verksamhetslokaler och bostäder. Det arbete som hittills är gjort för att flytta hamnen är 
otillräckligt, därför behövs en extern översyn.

Den utredning som kommunledningskontoret har harbetar fram avseende förändrad förvaltningsorganisation visar 
att man kan spara ca 10 miljoner vid en omorganisation vi använder oss av 6 miljoner i vårt budgetförslag och av 
tekniska skäl har vi placerat dem under KS.  

Personalpolitik

KD anser att personalpolitiken skall präglas av ömsesidig respekt. Politiken äger att peka ut riktningen för kommunen 
och tjänstemännen ansvarar för att genomföra de visioner politiken pekar ut. Inom organisationen skall man jobba 
med professionalism och respekt vilket innebär   att man skall ta hand om och utveckla personalen. Vid sjukdom skall 
kommunen vara en god arbetsgivare som jobbar med både rehabilitering och ger möjlighet till vidareutbildning. 

Framtidens arbetsmarknad kommer att präglas av arbetskraftsbrist, därför är det viktigt att kommunen redan nu 
utvecklar en arbetsgivar-strategi som gör att vi kan få möjlighet att anställa den personal som vi efterfrågar.

Övrig Verksamhet

Översyn av den kommunala organisationen

Aktiv bostadspolitik i syfte att minska segregationen samt att göra Uddevalla till en mer attraktiv boendekommun

Bättre personalpolitik i syfte att göra Uddevalla till en attraktiv arbetsgivare
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1. Inledning 
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.  
Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer.  
 
Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som 
möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet och sammanhållning. 
 
 
 

2. Demokrati 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas  
principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla 
individers grundläggande människovärde och alla folks rätt  till självständighet och demokratisk 
utveckling. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler 
beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin skall vitaliseras. 
 

 Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag 
eller undersökningar. 
 

 Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. 
 

 Motioner som behandlats i fullmäktige ska vara tillgängliga att söka efter på kommunens hemsida. 
 

 Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än vad som är 
försvarbart med avseende på arbetsbörda och ekonomi. 
 

 Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå. 
 

 Platser i kommunalförbund ska tillsättas proportionerligt efter hur stort väljarstöd som partierna har i de 
deltagande kommunerna. 
 

 Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och 
för hanteringen av hot mot förtroendevalda. 
 

 Kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning 
utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna. 

 
 Kommunen ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska 

sammansättningen. 
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3. Ekonomi 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av 
den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på 
långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, 
men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden så som folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital 
och nationellt självbestämmande.  
 
Vi ser arbetet som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. 
Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunens beskattning skall bygga på en långsiktigt strävan om en budget i balans eller överskott. 
Målsättning är att varje konjunkturcykel ha ett överskott på i genomsnitt minst en procent.  
 

 Kommunen ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den lokala 
ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.  
 

 Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna. 
 

 Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste tas med i 
varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen. 

 
 Kommunen ska långsiktigt alltid sträva efter att kunna svara för sina egna kostnader.  

Stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst. 
 

 Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden. 
 

 Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden. 
 

 Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till 
småföretagare och innovatörer. 
 

 Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, 
näringsliv och utbildningsväsende. 
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4. Samhällsbyggnad 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer 
och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.” 
 
”Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om 
den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som 
beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör 
också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och 
uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara 
betydande.” 
 
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor 
omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar 
och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong. 
 

Sverigedemokraterna i Uddevallas föreslår: 
 

 Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad. 
 

 Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, 
rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden. 
 

 Grönytor och naturlikande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och 
stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet. 
 

 Kommunen bör stödja bildandet av vatten- och avloppsföreningar på landsbygden. 
 

 Legala klotterplank skall inte tillåtas. 
 

 Kommunen ska ha ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri). 
 

 Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och 
lokala kulturarvet.  

 
 Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst 

tilltaget. 
 

 Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller 
västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras. 

 
 Kommunen bör verka för ett väl utbyggt cykelvägnät. 

 
 Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare. 
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5. Brottsbekämpning 
 
Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs 
måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med 
ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga 
tillbaka brottsligheten kommunalt. 
 
I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, 
lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. 
Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och 
arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov. 
 

 Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och 
föreningar samverkar för att förebygga brott.  
 

 Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på 
arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. 

 
 Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av 

kameraövervakning och patrullerande ordningsvakter. 
 

 Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, gångtullar, parker och 
promenadstråk med mera. 
 

 All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn. 
 

 Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper. 
 

 Kommunen ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet. 
 

 Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet. 
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6. Invandring, assimilering och återvandring 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett 
begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa 
invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen trots att problem inte har saknats har 
denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. 
 
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och 
kulturkretsar. Trots att det inte saknats exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat 
sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå sammanlagda nettoeffekten av 
massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, så väl ekonomiskt som socialt. 
 
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en 
sådan nivå och vara av sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot 
vårt lands välfärd och trygghet.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla förslår: 
 

 Kommunen bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det kommunala 
självbestämmandet.  

 
 Kommunens integrationsarbete ska bygga på en assimileringsprincip.  

 
 Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.  

 
 Kommunen skall inte tillåta mångkulturella lovdagar. 

 
 Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja 

invandrares ursprungliga kultur och identitet.  
 

 Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare 
som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare. 

 
 Kommunen ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga 

attityder.  
 

 Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering, även omvänd sådan, 
motverkas. 

 
 Kommunen ska ha en återvandringshandläggare. 

 
 Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring. 

 
 Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper 

anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. 
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7. Barnomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad 
valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda 
möjligheter för föräldrarna att själva ta hand som sina barn under de tidiga åren, skall därför 
eftersträvas. 
 
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att 
föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och  
leklust tas till vara på bästa sätt och att stress- och bullernivå reduceras till ett minimum.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas. 
 

 Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ska uppmuntras. 
 

 Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet. 
 

 Barngrupperna bör generellt bli mindre. 
 

 Arbetssökande och föräldralediga föräldrar ska endast erbjudas  
              barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka. 

 
 Modersmålsundervisning i förskolan ska avvecklas. 

 
 
 

8. Skola och utbildning 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, 
framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska 
valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges möjlighet att välja skola och skolform. 
 
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla 
andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga 
elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande skall kunna få stöd och stimulans. 
Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande - ett reellt 
inflytande - på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiskt arbetssätt och 
demokratiskt tänkande.  
 
Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera 
eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en 
uppgift för familjerna. Skolan skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av 
demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen 
avskaffas. 
 

 Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska eller ett                    
nationellt minoritetsspråk.   

 
 Åtgärder ska vidtagas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna 

politiska preferenser.  
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 Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 
 

 Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag. 
 

 Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass. 
 

 Skolk-sms bör användas. 
 

 Kommunen ska erbjuda jourklass för stökiga elever. 
 

 Vuxennärvaron i skolan ska ökas. 
 

 Den enskilda skolan ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som 
så önskar. 
 

 Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan. 
 

 Skolan skall upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande trosuppfattningar 
ska undvikas. 

 
 Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

 
 Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7-9. 

 
 Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform. 

 
 Kommunen ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat. 

Livsmedel bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler. 
 

 Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna. 
 

 Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i skolan. 
 

 Skolan ska erbjuda eleverna dagens husmanskost och ett vegetariskt alternativ. 
 

 Specialkost skall endast serveras till de elever som kan uppvisa läkarintyg. 
 

 Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas. 
 

 Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas. 
 

 Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till vidareutbildning. 
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9. Kommunala arbetsvillkor 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande 
åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik. 
Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas 
välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska garantera dess anställda heltid som anställningsform. 
 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas. 
 

 Kommunen ska upparbeta handlingsplaner för att hantera mobbing och trakasserier på arbetsplatserna. 
 

 Kommunen bör ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom, 
kompenseras för anställda inom vård och omsorg. 
 

 Kommun bör optimera schemaläggningen och därigenom avskaffa ofrivilligt delade turer i den mån det 
är möjligt. 

 
 Kommunen ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra AKUT-testet och hur man agerar då 

någon med diabetes mår dåligt. 
 
 
 

10. Individ- och familjeomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé.  
Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan 
nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk, och 
social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. 
 
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell, där utgångspunkten är att alla 
barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrars inkomst skall ha goda grundförutsättningar att 
lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika 
anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande 
familj.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på 
ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. 
 

 Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. 
 

 Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. 
 

 Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin 
problemsituation. 
 

 Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. 
 

 Kommunen ska ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider. 
 

 Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. 
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11. Äldre- och handikappomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”De äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte 
acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro 
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. 
 
Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall 
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt 
och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö, även om vård och 
omsorgsbehov ökar, ingen skall tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då 
det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske. 
 

 Möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras. 
 

 Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris. 
 

 Kommunen ska införa godkända sprinklersystem eller motsvarande i alla äldreboenden där det saknas. 
 

 I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur 
belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter. 

 
 Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.  

 
 Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum. 

 
 De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm, kalla rätter får dock förekomma. 

 
 Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. 

 
 Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre. 

 
 Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste 

tas till allergiker och hundrädda.      
 

 Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga. 
 

 Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika 
funktionshinder. 
 

 Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga. 
 

 Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare. 
 

 Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda 
funktionshindrade meningsfull sysselsättning. 
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12. Kultur och fritid 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat det skönhetsvärden och den estetik som det står 
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har 
åstadkommit.  
 
Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. 
Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma 
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen 
kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den 
solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av 
gemenskap.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete. 
 

 Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten. 
 

 Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider. 
 

 Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas. 
 

 Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. 
 

 Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala 
kulturarvet. 
 
 
 

13. Uddevalla i rörelse 
 
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och 
ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en 
stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder 
dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk. 
 
Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning 
att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott. 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet. 
 

 Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion. 
 

 Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott. 
 

 Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet. 
 

 Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas. 

 
 
 
 



Sida 13 av 15 
 

14. Miljö, djur och natur 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av 
denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med det mest nödvändiga 
förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de 
skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och 
möjliggöra en hög livskvalité. 
 
Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att 
samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt 
framåtskridande. Försiktighetsprincipen är såldes central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik både 
när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att 
motverka de redan befintliga problemen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska tillhandahålla kompetent energirådgivning.  
 

 Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen. 
 

 Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare 
upprättar och genomför saneringsplaner. 
 

 Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning. 
 

 Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar. 
 

 Kommunen bör ej tillstyrka uppförandet av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på 
ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt 
äventyrar kommunens intressen. 
 

 Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera vindkraft om en sådan investering inte kan återföras 
till kommuninvånarna ekonomiskt. 

 
 Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa balans 

mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen. 
 

 Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter. 
 

 Kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sida 14 av 15 
 

15. En fungerande kommunal hyresmarknad 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Marknaden kan inte ensam garantera alla medborgare rätten till bostad. Stat och kommun har därför 
gemensamt ansvar för att förse resurssvaga grupper med ett värdigt boende.” 
 
”Ett hem är grunden för ett tryggt och välmående samhälle. Det ska finnas ett boende för alla oavsett 
ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt i att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda 
förutsättningar för att bo och studera och att en anpassad och trygg boendeform ges våra äldre. 
Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som 
passar den egna livssituationen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så 
önskar. 
 

 Våra kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god 
kvalitet till rimliga hyror. 
 

 Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst 
tilltaget. 

 
 Kommunen ska inte tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de kommunala 

bostadsstiftelserna. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sida 15 av 15 
 

16. Vår politik i siffror (ramförändringar)   
                                                                                                                                                                                                                 

 Budget 2022 
Kommunfullmäktige och revision      -11,8 
  
Kommunstyrelse    -379,2 
Dubblerat antal ordningsvakter och kameraövervakning av offentliga miljöer  
Utökad säkerhetsavdelning – på riktigt  
Kommunövergripande rekryteringsbonus  
Ekonomi i balans på integrationsenheten  
Dubbelutbetalning av försörjningsstöd skall återbetalas  
  
Barn- och utbildningsnämnd -1 572,3 
Fokus på Vuxenutbildning för minskat behov av försörjningsstöd  
Effektivisering modersmålsundervisning grundskolan samt avveckling i förskolan  
Utökad ersättning kapitalkostnader investeringar  
Ökad andel närproducerad mat och vilt   
Lärarresurser till jourklasser   
  
Socialnämnd -1 432,2 
Återinföra syn- och hörselresurs - IOP  
Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte i form av uppgifter  
Utökad ersättning kapitalkostnader investeringar samt demografikostnader  
Digitalisering av fältenhetens arbetsupplägg  
Ökad andel närproducerad mat och vilt   
Kostnadsfritt trygghetslarm  
  
Ny nämnds- och förvaltningsorganisation         10,0 
Sammanslagning av samhällsbyggnad och kultur- och fritid   
  
Samhällsbyggnadsnämnd      -147,9 
Avvecklade graffitiytor för minskad klottersanering  
Stadsutveckling – En tryggare stad  
Utökad ersättning kapitalkostnader investeringar  
Återskapa de lekplatser som försvunnit över tid  
  
Kultur- och Fritidsnämnd      -145,1 
Anslag till kulturarvsfrämjande åtgärder  
Avvecklat föreningsstöd till etniska föreningar   
Avvecklat kommunbidrag till politiserad verksamhet  
Avvecklat delägande i Västra Götalandsregionens teater  
Satsning på föreningar, ungdomsidrott och folkhälsa istället för elitsponsring  
  
Valnämnd        -1,6 
  
Centrala upphandlingseffekter          7,0 
  
Summa nämnder/styrelser    -3 673,0 
Övriga ej fördelade poster ***    -220,2 
Eliminering internt finansnetto       31,1 
  
Summa verksamhetens nettokostnad  -3 862,1 
Skatteintäkter  2 882,4 
Generella statsbidrag och utjämning  1 032,3 
Verksamhetens resultat       52,6 
  
Finansiella intäkter                                                  59,2 
Finansiella kostnader      -68,0 
Resultat efter finansnetto / Redovisat resultat       43,8 
Nettokostandsandel inklusive finansnetto                               98,9%        
Finansnettots andel av skatteintäkterna        0,2% 
Resultat i procent av skatteintäkterna        1,1%       

 



Budget 2022



BUDGET 2022

2022 kommer en normalisering av livet och samhället ske igen. Inte det att vi går tillbaks till ett samhälle 

som det såg ut vintern 2020 och bara fortsätter där.

Utan en fortsättning blir en utveckling av de liv vi levt i ett och ett halvt år med en erfarenhet av en pandemi 

och dess effekter och konsekvenser. 

Där vi tillvaratar nya kunskaper och lär av misstagen. Många, många har farit illa såväl äldre som yngre.

Men det är dags att få igång hjulet igen och satsa fullt framåt för att tillskapa en positiv och utvecklande, 

hållbar framtid för oss alla.



RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE

Användandet av Uddevallabornas skatteintäkter

Förvaltningen av skattemedel skall ske med ansvar och kunskap. Kommunernas verksamheter skall utvecklas med kvalitativa mål, men samtidigt drivas 
kostnadsmedvetet. Hur trist det än kan verka så är pengar viktiga och en ändlig resurs. Det är en omöjlig uppgift att få skatteintäkterna att räcka till alla önskemål som 
finns bland våra c:a 55 000 invånare. Kommunal ekonomi handlar om prioritering mellan olika behov och en omsorgsfull ekonomihantering för att Uddevallas 
skattepengar skall användas effektivt och ansvarsfullt. Uddevallapartiet har en stark fokusering på ansvarsfull ekonomistyrning.

Ingen höjning av nuvarande skattesats.

Likväl kan vi konstatera att vi idag pratar om ca 150 Mkr när Kommunens kostnadsmassa utgör ca 5000 Mkr, dvs nu pratar vi om ca 3 %.

Befästa samarbete med företagen

Tillskapandet av ett attraktivt näringsliv är grunden för ökad sysselsättning och därigenom mer skatteintäkter. Större delen av kommunens skatteintäkter är från 
arbetande invånare och ju fler arbetstillfällen Uddevalla kan knyta till sig desto fler av invånarnas önskningar kan uppfyllas. Uddevalla ligger strategiskt väl till rent 
geografiskt men till detta behövs även ett inbjudande och hjälpsamt klimat från både politiker, tjänstemän och redan etablerade företag för att vi ska få nya företag att 
satsa i vår kommun. Vi tror inte bara att ett nära samarbete skapar nya arbetsplatser, utan att det även stärker våra skolor genom att vi kan erbjuda praktik som ger 
arbetslivserfarenhet.

Tillvarata och utveckla god kompetens hos anställda inom Uddevalla kommun

Anställda i Uddevalla kommun har redan idag en hög kompetens och kunskap. Vi vill ta till vara på den och utveckla den – att vi är bra är ingen ursäkt att vi inte kan bli 
bättre. Antalet anställda i kommunens serviceorgan har naturligtvis stor betydelse, men Uddevallapartiet anser att rätt person på rätt plats och som gör rätt sak är minst 
lika viktigt.



RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE

Alltid god kvalité i de kommunala verksamheterna

Uddevalla är redan idag en skolstad, vilket är en god grund till utveckling, och det skall fortsättningsvis vara tryggt att lämna sitt barn till förskola och skola med visshet 

om att våra barn och unga ska erhålla god och beständig utbildning..

I vår äldreomsorg står Uddevalla liksom Sverige inför ett växande problem. Vi har en åldrande befolkning som kommer att öka men där personal inte kommer att finnas 

att tillgå om man fortsätter som idag. En god äldrevård är en stor utmaning som kräver nytänkande, öppenhet, flexibilitet och serviceambition kombinerat med kvalitet 

samt att heltidsresan genomförs skyndsamt.

Grönt Uddevalla - Uddevalla Green City

Vi vill omgående starta förändringen mot en hållbarare framtid. Gröna företagsetableringar, vattenvård och natur, transporter samt grön skön miljö för att nämna några 

områden. Vi står mitt i en pågående förändring av klimatet. Uddevallapartiet vill engagera anställda och medborgare i förändringsarbetet. Vi vill tillsammans skapa en 

stad för vår framtid – för våra barns framtid.

Utveckling och inte bara förvaltning

Vi har ett antal flaskhalsar i våra kommunala verksamheter som behöver åtgärdas. Ett sådant område är upprättande av nya detaljplaner och förmåga att ändra i redan 

existerande detaljplaner. Vi har detaljplaner som idag är 60 – 100 år gamla. Utvecklingen går snabbt framåt och vi måste kunna justera efter framtida efterfrågan än att 

sitta fast historisk tagna beslut som kanske var rätt på den tiden men inte idag. Vi kan inte ha processer som tar 3 – 5 år att upprätta.



KOMMUNFULLMÄKTIGE
OCH

Valnämnd och Revision

Budget 11,8 Mkr

Tillskott + 0,0 Mkr

Förbättrade revisionsinsatser sker inom befintlig ram



KOMMUNSTYRELSEN 

Att höja attraktionskraften för företagande och boende

En förutsättning att få mer intäkter

Översvämningsskydd och kajer

Uddevalla är en kuststad med ett unikt läge, längst in i änden av en fjord. Genom historien har centrala Uddevalla regelbundet drabbats av 
översvämningar. Hårda vindar pressar in vatten i hamninloppet och det vatten som inte svämmar över kajkanterna kommer upp ur 
vägtrummorna. Den befarade höjningen av havsnivåerna behöver också hanteras i Uddevalla. Uddevallapartiet tror inte att höjning av kajerna är 
tillräckligt för att lösa problemet. Dock får inte detta hindra att Uddevallas kajer restaureras. Vi vill att kajerna åtgärdas utan ytterligare 
fördröjning.

Uddevalla centrum

Åtgärder måste göras för att öka attraktionskraften i centrala staden. Uddevallapartiet vill bygga igen obebyggda tomter, skapa 
besöksanledningar och underlätta tillgängligheten. Vi vill utveckla å-rummet, skapa fler arbetsplatser i centrum, flytta hela eller delar av 
Stadshuset till centrum. Utan ett levande centrum, ingen levande stad.

Kommunikationer till Göteborg

Uddevalla förefaller ha kommit långt ner på Länsstyrelsens och Västtrafiks prioriteringslista, men en fråga har nu dragits i långbänk extra länge, 
nämligen Bohusbanan till Göteborg. Ett dubbelspår till Göteborg är naturligtvis det enda rätta. 

Starta ”Uddevalla Förädlings AB”, utvecklingsbolag för exploatering av mark och fastigheter

För att få fler nya företagsetableringar i Uddevalla krävs att kommunen förbereder byggklar mark med god logistik och infrastruktur. Förslaget om 
bolagsbildning innebär effektivare hantering, underhåll och utveckling av kommunens fastigheter samt bidrar till snabbare beslutsgångar vid 
företagsetableringar i kommunen.



KOMMUNSTYRELSEN

Budget 369,0 Mkr

Tillskott + 11,2 Mkr

▪ Effektivare metoder inom försörjningsstödet, kontrollfunktion och nära samverkan med näringslivet. 

▪ Fullfölja utökad säkerhetsorganisation samt utökad bevakning i LOV områden

▪ Allt förebyggande arbete ska ske med stöd i evidens och ska ske samordnat både inom och 

mellan förvaltningarna för att nå bästa effekt. Tidigt samordnade insatser(TSI) ser vi gärna att 

man så snart man kommit igång med arbetet, omgående succesivt fortsätter att utveckla.

▪ Markreserv på minst 20 Ha, planerad och förberedd industrimark

▪ Inrätta ett kommunalt Mark- och Exploateringsbolag



KOMMUNSTYRELSEN

EFFEKTIVISERINGSFOND - UTVECKLINGSFOND - MILJÖFOND

Utvecklingsbudget - ej förvaltningsbudget

Fonderna tillförs 20 Mkr  i varje fond

Snabba beslut genom KS Presidium och Kommundirektören, 

öppen för alla nämnder i syfte att uppnå satta mål 



KULTUR OCH FRITID

Uddevalla kommun skall främja Friskvård & Kultur

Satsa på kultur

Vi vill satsa på ett rikt kulturliv av hög kvalitet där man långsiktigt arbetar för bredd och individuell utveckling. Vi vill även koppla delar av dessa satsningar till 
Uddevalla centrum, vilket får en naturlig win-win-situation för både staden och kulturen. Även en del multifunktionell konst skulle vara ett positivt inslag i 
stadsbilden.
Vi stödjer de satsningar Kulturskolan gör genom aktiva och interaktiva besök i olika stadsdelar och vill se mer av den typen av verksamhet. Att inkludera 
invånare och därtill bygga en bred kunskapsbas inom ex musik gynnar inte bara kommunens invånare direkt, utan även tillväxten inom gymnasiets estetiska 
program, folkhögskolan och stadens orkestrar. Även detta kommer samhället till gagn. Vi vill att kommunen, som de nationella riktlinjerna säger, kan 
presentera en bredd och inte bara det som via media är populärt för stunden.

Vi önskar en centralt belägen tät skulpturvandring, där av kommunen valda konstnärer får lov att över tid placera sina verk för försäljning. Vandringen skall 
öka intresset och främja upplevelsen av konst hos ung som gammal. Önskvärt är att binda ihop centrum med vattnet, så att kommunens invånare och turister 
får en mångbottnad upplevelse.

Föreningsliv och bidrag

Uddevallapartiet vill att fördelningen av kommunala medel till verksamheter skall ske efter en uppgjord och så rättvis ordning som det är möjligt och att 
samtliga, verkligen samtliga, biståndsansökningar går samma väg och behandlas på samma sätt. Frivilliga och ideella krafter gör i tysthet ett fantastiskt 
arbete i Uddevalla, och de gör det i allmänhet gratis. Anhöriga som vårdar äldre eller handikappade går inte att ersätta med betald personal, eller 
ungdomsverksamheten i en idrottsförening, där frivilliga ledare offrar sin fritid på att hjälpa och stödja barn och ungdomar. Exemplen är oräkneliga och de gör 
en verklig samhällsinsats.

Idrott och friluftsliv

Uddevalla är av tradition en stad med ett rikt idrottsliv. Därtill ligger kommunens placering väl då hav, sjöar och det vi kallar fjäll skapar förutsättningar för 
rörelse i skog och mark. Detta är avgörande för invånarnas hälsa och bör uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.



KULTUR OCH FRITID

Budget 152,7 Mkr

Tillskott + 10,0 Mkr

 Ett ökat Förenings– och Anläggningsstöd innebär ökat ansvarstagande i samhällsutvecklingen. 

 Ett gemensam kanslifunktion för mindre föreningar upprättas

 Att starta upp ett föreningsråd 



BARN OCH UTBILDNING

Skolan i Uddevalla arbetar med  fyra olika typer av verksamhet.

Förskolan

Uddevallas förskolor är många och uppskattade. Ett kontinuerligt nybyggande pga ålder och utslitning av gamla enheter krävs hela tiden efterhand. 
Till detta kommer nyinflyttade som gör att ytterligare förskolor måste byggas. Förskolan i Uddevalla håller en hög standard och har en bra 
personalsammansättning med förskollärare och barnskötare. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste faktorn för bra integration och att arbeta 
meden bra språkutveckling skall börja redan i förskolan, detta för att underlätta senare upp igenom skolsystemen. Den avgjort största kvalitetsökning 
vi kan erbjuda förskolan är - mindre barngrupper - och detta är något vi hela tiden måste sträva efter.

Grundskolan

Grundskolan har problem i Uddevalla liksom i väldigt många kommuner. Studieresultaten når inte upp till nationella nivåer och grundskolan arbetar   f n med 
flera olika angreppsmodeller för att komma till rätta med detta. Men vi kan med kraft hävda att vi önskar att samtliga barn som går ut grundskolan i Uddevalla 
skall ha kunskaper tillräckligt för att komma in på gymnasiet. Ett problem som försvårar detta mål är den bostadssegregation som finns och som visar sig i de 

olika skolornas resultat. Uddevallapartiet vill med eftertryck hävda att vi måste arbeta med att minska segregationen för barnen i Uddevalla. Det bästa en 
kommun kan göra för en grundskola med problem är att se till att man har behöriga lärare samt om man, med hjälp av t ex lärarassistenter ser till att 
ett av grundskolans honnörsord – TRYGGHET OCH STUDIERO blir vad som gäller i samtliga Uddevallas grundskolor.



BARN OCH UTBILDNING

Gymnasiet

Uddevalla har områdets i särklass största (och bästa) gymnasieskola. För gymnasiestudier är Uddevalla en centralort för stora delar av Bohuslän, 

Dalsland och delar av Västergötland. Detta vill vi behålla. Uddevalla Gymnasieskolas stora och varierande kursutbud måste behållas i största 

möjliga mån. Den Lärlingsutbildning som finns i Sverige har till stor del sitt ursprung i Uddevalla. Denna utbildningsform är mycket lyckad och en 

väsentlig orsak till att vi kan erbjuda en så stor bredd av kurser och utbildningar.

Vuxenutbildningen

Uddevallas Vuxenutbildning har ju under flera år varit en närmast otrolig sann-saga och det till trots att vuxenutbildningen aldrig kan räkna med 

en lugn och utstakad framtid eftersom vuxenutbildningens storlek och innehåll varierar med konjunkturer och arbetslöshet. Vuxenutbildningen 

har sedan en tid även hand om Yrkeshögskolekurserna. Uddevallapartiet värnar om att högre utbildning skall kunna bedrivas i Uddevalla. En 

satsning på Yrkeshögskolan är därför viktig.



BARN OCH UTBILDNING

Budget 1 509,0 Mkr

Tillskott + 5,7 Mkr

 Enhetlig kunskapsnivå i hela kommunen, nå upp till nationell kunskapsnivå

 De elever som har behov av och behöver komplettering av extra studieinsatser ska erbjudas möjlighet att ta 

igen det som missats ex under pandemin



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Uddevalla kommun skall bli det självklara valet för enskilda individer som vill ta initiativ och prova idéer, utveckla 

sig själva och skapa nya företag. Kreativitet skapar förutsättningar och inte hinder.

Ett bra företagsklimat

Uddevalla måste erbjuda ett konkurrenskraftigt företagsklimat för att kunna konkurrera med de främsta nationella och internationella regionerna 

om goda näringslivsförutsättningar. Enligt nationella mätningar de senaste åren förefaller det dock som om Uddevalla har gått åt fel håll och att 

vårt näringslivsklimat har försämrats. Detta måste omedelbart åtgärdas! Uddevalla har många invånare med bakgrund i andra kulturer. Kraften i 

mångfald, jämställdhet och skilda perspektiv gynnar företagsutveckling och tillväxt. Politiken måste sätta tydligare mål.

Halvera kommunala tillstånds-/tillsynsavgifter

För att kommunen skall vara attraktiv för företagare, såväl som invånare, vill vi halvera eller minska kommunala tillståndsavgifter. Detta kommer 

att kunna ge företagen en minskad kostnad med upp till 50 %.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

En ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur

Detaljplaner och förändringar av existerande planer.

Resurser avsätts för att skapa förutsättning av snabbare hanteringstid samt förändringsarbete av detaljplaner

Uddevallapartiet vill att det skall gå att få ekonomi i att bygga i Uddevalla centrum så att hyror kan hållas på rätt nivå. En dispositiv grundsyn på 
plan- och bygglagen krävs för att uppnå detta mål. Detta kan innebära att detaljplansöversynen kan medge ökade valmöjligheter vid 
ombyggnader.

Utveckling för att höja attraktionskraften i centrala Uddevalla

Bäveån är en naturlig puls i centrala Uddevalla. Vattenstråket behöver utvecklas till den levande pulsåder som den skulle kunna vara. Därigenom 
skapas hjärtat för att centrala staden skall utvecklas på ett positivt sätt.

En serviceinriktad kommunal verksamhet och en förebyggande tillsyn

Införande av kvalitetskontroll vid tillsyn och kontroll av företag

Uddevallapartiet vill arbeta för att kommunens tillsyn och kontroll utvecklas till kvalitetskontroll, där den årliga kontrollen minskar vid god kvalitet 
och ökar vid behov. Detta kommer att kunna ge de företag som har en fungerande kvalitetssäkring en minskad kostnad med upp till 75 %.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Budget 155,7 Mkr

Tillskott + 48,3 Mkr

 Anställa en stadsarkitekt. För att få någon med adekvat kunskap som kan skapa en bild av vad vi vill med vår 

stad i framtiden och som aktivt kan arbeta med den översiktsplan som tas fram. Kommunen behöver en 

strategisk plan för framtida utveckling.

 Starta upp arbetet med kvarteret Windingsborg efter den beslutade detaljplan som finns.

 Vi måste hitta bättre samordning och helhetssyn inom plan och bygglovsprocesser för att snabbare gå från 

idé till färdigt projekt. 

 Se över och förnya de äldre detaljplaner som finns i Ljungkile och Uddevalla



SOCIALFÖRVALTNINGEN

En åldrande befolkningen medför två huvudsakliga problem: Dels måste det finnas yngre människor som vill och orkar ta hand om sjuka och gamla och dels måste vi 

(samhället) se till att vi har beredskap att stötta och hjälpa de äldre allt eftersom problem uppstår.

Våra äldre

Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och personer i stort behov av vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte betyda 

funktionsnedsättning. En 75-åring har idag bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är 

mycket gamla personer.

Trygghet och gemenskap

Att känna trygghet på äldre dar och vara en del i en gemenskap är ett sätt att hålla sig frisk och leva ett gott liv. Det är därför av oerhörd vikt att såväl Seniorboenden 

som Trygghetsboende fortsätter att byggas runt om i kommunen. Detta för att skapa olika nivåer på boende styrt utifrån den enskildes behov. Även fortsatt arbete med 

att öppna upp fler mötesplatser för äldre.

Hemtjänst

När det blir problem att klara de dagliga sysslorna och hjälp behövs för att tillvaron ska fungera och kännas trygg, ska man självfallet ha tillgång till hjälp och stöd. 

Eftersom man under hela sitt vuxna liv fattat beslut är det självklart för oss att man själv ska kunna välja vem man vill ska utföra tjänsten. Privata hemtjänstföretag eller 

kommunen.



SOCIALFÖRVALTNINGEN

Särskilt boende

En betydande del av de äldre kommer att behöva bo på särskilt boende. De utgör några av samhällets mest sköra och behövande personer. Att säkerställa en god, 
värdig och för individen anpassad vård och omsorg är vår kommuns skyldighet. Personalen på våra boenden är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna erbjuda god 
kvalitet till våra äldre. Viktigt är att personalen har rätt kunskap, utbildning och ges möjlighet att vara med att utveckla verksamheten. Det är inte bara fler händer som 
behövs i vården, utan även rätt händer. Digitalisering i vården ska fortsatta att utvecklas, men den kan aldrig ersätta personal som sitter och håller en boende i handen 
för att ge lite ömhet eller för att trösta. Uddevallapartiet är för privata utförare av äldreboende. Dels för att få fler specialiserade boenden och dels för att öka 
valmöjligheten.

Framtida sjukvård: hemsjukvård - primärvård

Vi vill att Uddevalla ska ligga i framkant när det gäller framtida sjukvårdsutveckling där allt mer av icke akut sjukvård kommer att styras över på kommunerna. Vi ska 
redan nu börja bygga en struktur som ger våra invånare trygghet och omvårdnad där vården hela tiden utgår från brukarens/patientens behov och inte stoppas eller 
hindras på grund av gränser mellan olika huvudmän.

Friskvård

Uddevallapartiet vill förebygga och satsa på friskvård för våra äldre. Det är viktigt med såväl fysisk som mental träning. Det är viktigt att arbeta för att hålla det friska 
friskt så länge som möjligt. Hälsokontroll bör erbjudas alla som fyllt 65 år. Vi måste fortsätta att utveckla mötesplatser. Subventionerade entréer till simhall behövs, 
samt entréer till evenemang som anordnas av föreningar som får kommunbidrag.

Palliativ vårdenhet

Öppna de palliativa platserna på Rosenhäll. Palliativ vård är ett förhållningssätt som bejakar livskvalitet hos patienten och dennes närstående genom att möta de 
problem som uppkommer vid livshotande sjukdom liksom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann bedömning och behandling av såväl smärta 
som andra fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella problem. Det ska finnas en trygghet i att livet ska avslutas med värdighet och utan smärta.



SOCIALFÖRVALTNINGEN

Budget 1 391,1 Mkr

Tillskott + 14,4 Mkr

 Med klar tydlighet framkom under pandemin att den medicinska kompetensen i kommunerna inte höll mottet. Därför anser 
vi att det ska finnas kommunalt anställda läkare. MAL – medicinsk ansvarig läkare.

 Vad som också tydligt framkom under pandemin är vikten att personal har en anställning som de kan försörja sig på och 
inte tvingas till flera anställningar, därför är heltidsresans snara genomförande oerhört viktig.

 Ta fram en plan för en riktig funktionshinderpolitik i Kommunen.

 Missbruks och psykiatrivård på hemmaplan.



GRÖNT UDDEVALLA – UDDEVALLA GREEN CITY

 Gröna Företagsetableringar

 Vatten- och naturvård

 Transporter

 Grön skön miljö



Gröna skolgårdar



Bevara, ta hand om och utveckla gamla byggnader



Vatten- och naturvård



Sammanfattning budget 2021

Den budget som nu hanteras omfattar 

endast ca 3% av totala kommun-

budgeten på 5 000 000 000 kr

Effektiviseringsfond 20,0 Mkr

Miljöfond 20,0 Mkr

Utvecklingsfond 20,0 Mkr

KS 11,2 Mkr

KoF 10,0 Mkr

BUN 5,7 Mkr

SBN 48,3 Mkr

SN 14,4 Mkr

Summa 149,6 Mkr



100 % 
Närproducerat



Budget 2022



DRIFTSBUDGET UP

Bokslut Prognos Plan
Nämnd/Styrelse 2020 2021 2022
Kommunfullmäktige och revision -9,2 -11,8 -11,8
Kommunstyrelse -310,6 -366,6 -357,8
Barn och utbildningsnämnd -1 513,3 -1 537,8 -1 503,3
Barn och utbildningsnämnd demografi -6,7
Socialnämnd -1 374,1 -1 384,7 -1 376,7
Socialnämnd demografi -10,7
Samhällsbyggnadsnämnd -111,5 -110,4 -107,4
Kultur- och fritidsnämnd -147,0 -146,3 -142,7
Valnämnden -0,1 -0,1 -1,6
Driftreserv för nytt badhus -20,0 -20,0
Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -10,1 -32,5
Nämndernas över/underskott -32,1
Centrala upphandlingseffekter 7,0

Behov av minskade nettokostnader
Summa nämnder/styrelser -3 465,8 -3 619,9 -3 564,2

Övriga ej fördelade poster *** -168,3 -122,0 -220,2
Eliminering internt finansnetto 32,2 29,0 31,1

 
Summa verksamhetens nettokostnad -3 601,9 -3 712,9 -3 753,3

Skatteintäkter 2 673,0 2 772,0 2 882,4
Generella statsbidrag och utjämning 991,0 1 011,0 1 032,3
Verksamhetens resultat 62,1 70,1 161,4

Finansiella intäkter 63,0 54,0 59,2
Finansiella kostnader -54,0 -45,7 -68,0

Resultat efter finansiella poster 71,1 78,4 152,6

REDOVISAT RESULTAT 71,1 78,4 152,6

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 97,9% 96,1%
Finansnettots andel av skatteintäkterna -0,2% -0,2% 0,2%

Resultat i % av skatteintäkterna 1,9% 2,1% 3,9%

***
Specifikation ej fördelade poster:
Arbetsgivaravgifter 6,9 14,7 4,0
Avtalsförsäkringar 0,0 0,0 0,0
Pensioner -113,0 -54,7 -61,8
Pris och lönereserv 17,3 -78,8 -156,8
Riktade statsbidrag tillskott 6,4 -5,6 -5,6
Övriga poster -85,9 2,4
Summa ej fördelade poster -168,3 -122,0 -220,2



avdrag o tillägg skrivs utan - eller + i resp kol. Tillägg Avdrag

2022
Budget

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige och revision 0,0 0,0 -11,8
Kommunstyrelse 11,2 0,0 -369,0
Barn och utbildningsnämnd 0,0 1,0 -1 502,3
Barn och utbildningsnämnd demografi 0,0 0,0 -6,7
Socialnämnd 3,7 0,0 -1 380,4
Socialnämnd demografi 0,0 0,0 -10,7
Samhällsbyggnadsnämnd 58,3 10,0 -155,7
Kultur- och fritidsnämnd 10,0 0,0 -152,7
Valnämnden 0,0 0,0 -1,6
Driftreserv för nytt badhus 0,0 20,0 0,0
Utökad ersättning kapitalkostnader invest. 0,0 0,0 -32,5
Centrala upphandlingseffekter 0,0 0,0 7,0
Effektiviseringsfond 20,0 0,0 -20,0
Utvecklingsfond 20,0 0,0 -20,0
Miljöfond 20,0 0,0 -20,0

0,0 0,0 0,0
Summa nämnder/styrelser 143,2 31,0 -3 676,4
Nettoförändring 112,2  

Övriga ej fördelade poster *** -220,2
Eliminering internt finansnetto 31,1

Summa verksamhetens nettokostnad 143,2 143,2 -3 865,5

Skatteintäkter 2 882,4
Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 1 032,3
Verksamhetens resultat 143,2 143,2 49,2

Finansiella intäkter 59,2
Finansiella kostnader -68,0
Resultat e. finansnetto 40,4

REDOVISAT RESULTAT 40,4

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,0%
Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,2%

Resultat i % av skatteintäkterna 1,0%

Specifikation ej fördelade poster: 2022
Arbetsgivaravgifter 4,0
Avtalsförsäkringar 0,0
Pensioner -61,8
Pris och lönereserv -156,8
Riktade statsbidrag tillskott -5,6
Riktade statsbidrag avdrag 0,0
Summa ej fördelade poster -220,2

Budget

Förslag 

2022



Finanskostnadsförändring
2022

Ändring resultat nettok -112,2
Ack skuldökning -112,2
Ränta 1,00%
Räntekostnad årets invest -0,6
Ack ökning -0,6
Total räntekostnad -0,6



 

Miljöpartiets budgetmotion för 
Uddevalla 2022  
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Inledning och förslag till beslut  
 

Den här motionen bygger till stora delar på den budgetmotion som vi lade i för ett halvår sedan, vi har 
kompletterat med en del nya frågor, men konstaterar att vi prioriterar samma frågor som vi gjorde för 
ett halvår sedan, vilket gör att även vår budgetmotion till stora delar innehåller samma saker.  

Vi har i vår motion valt att inte flytta summor fram och tillbaka mellan olika budgetposter. Dels är 
osäkerheten i budgeten fortfarande stor, dels utgörs de tillskott som diskuteras i budgeten bara några få 
procent av budgeten, och som vi har påpekat i så många tidigare budgetdebatter så handlar diskus-
sionerna ur ekonomisk synpunkt om marginella skillnader mellan partierna.  

Andra faktorer kan, som vi alla är medvetna om, påverka budgeten med flera miljoner kronor. 
Exempelvis så var kostnaden för kommunens sjukskrivningar var 31 miljoner 2019, innan pandemin.  
Små förändringar i tex. sjuktal eller kostnader för försörjningsstöd kan påverka budgeten med stora 
belopp.  

Som vi senare skriver så är majoritetens budgetförslag en kompromissbudget vars huvuddrag skulle 
kunna accepteras av de flesta partier. Nu ingår vi dock inte i inte majoriteten, och nöjer oss med att 
kommentera olika områden som vi vill betona är viktiga i det kommunala arbetet. Vi är fullt medvetna 
om att det pågår arbete inom de flesta av dessa områden och vill samtidigt passa på att lovprisa och 
lyfta fram det stora arbete inom den kommunala verksamheten som pågår i det tysta, ofta utan att de 
flesta politiker, möjligtvis med undantag av nämndspresidierna, känner till det. Vi känner ändock ett 
behov att med våra kommentarer betona vikten av, och även i vissa fall skynda på arbetet inom viktiga 
områden.   
  

Vår målsättning är att peka på åtgärder som skulle ge resultat inom flera olika områden, dvs. att en 
åtgärd, inom tex. miljöområdet, samtidigt ska ge positiva sociala och/eller ekonomiska effekter.  En 
effekt av detta är att vi försöker bryta stuprörstänkandet och vi har därför avstått från att dela upp vår 
motion efter nämndernas organisation, utan försöker beskriva viktiga, övergripande frågor.   
  

Dessutom avstår vi från att formulera olika uppdrag i budgetmotionen – som kommer att bli avslagna 
eftersom de ingår i budgetmotionen, utan lägger motioner i specifika frågor.   
 

 

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att som ett tilläggsyrkande till majoritetsbudgeten 
besluta att:   

de tankar om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för 
Miljöpartiets budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida 
arbete inom berörda områden.  
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Allmänt  
Om majoritetens budget   

Miljöpartiet konstaterar att den budget som majoriteten har lagt är en typisk kompromissbudget.  
Att Uddevalla kommuns budgetar tenderar att bli kompromisser är dock naturligt med tanke på den 
parlamentariska situationen i Uddevalla som kräver samarbete mellan många partier och även 
Miljöpartiet har i varje majoritet som vi deltagit i varit tvungen att kompromissa om budgetens 
utformning. Vi konstaterar att vi delar många av de tankar och målsättningar som finns i budgeten. 
Skillnaden är kanske mest att Miljöpartiet vill öka takten i genomförandet av till exempel 
klimatarbetet.  
  

Klimatet och mänsklighetens överlevnad   
Vi konstaterar att klimatfrågan är avgörande för vår civilisations, och i värsta fall vår arts, överlevnad. 
Därför måste detta arbete genomsyra all vår verksamhet. Det är glädjande att se att det som 
ursprungligen sågs som en udda Miljöparti-fråga i dag omfattas – åtminstone som en läpparnas 
bekännelse – av samtliga partier, med ett möjligt undantag, och att det i dag pågår ett stort arbete för 
att nå klimatmålen, men vi måste ta hänsyn till tiden – vi kan inte vänta. Det som måste göras, måste 
göras nu och inte om 5 eller 10 år. De koldioxidnivåer vi har idag kommer inte att minska, vad vi än 
gör! Vi måste se till att inte släppa ut ännu mer växthusgaser, och vi behöver skapa kolsänkor, ta bort 
koldioxid ur atmosfären, mer om detta nedan.     

 Minst 16% minskning per år!  

För att nå Parisavtalet har bland annat VG-regionen konstaterat att det krävs en minskning av 
koldioxidutsläppen med 16 % per år. Ju längre vi väntar desto större årliga nedskärningar krävs. Vi vet 
att det finns en medvetenhet om detta åtminstone inom en del av den kommunala förvaltningen, men 
denna medvetenhet måste övergå i praktisk handling inom såväl den kommunala verksamheten och i 
den geografiska kommunen. Därför behövs en bred omställning inom alla verksamheter i Uddevalla 
kommun.   

Betydelsen av att vidta åtgärder nu och inte senare illustreras tydligt av nedanstående bild som är tagen 
ur VGRs Koldioxidbudget 2020-2040.  
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Med hänsyn till ovanstående skulle Uddevalla kommun behöva vara fossilfri redan idag, men att se till 
att vår kommun är fossilfri 2030 minskar i alla fall den globala ökningen och hjälper till att uppnå 1,5 
graders målet i stället för den katastrofala ökning på tre till fyra grader som skulle bli följden av att 
göra ingenting.   

För Uddevallas del konstaterar vi att det arbetet omfattar två grenar, dels arbetet inom kommunens 
egen organisation för att se till att kommunen som organisation är fossilfri 2030, dels arbetet med att få 
den geografiska kommunen Uddevalla att nå samma mål. Ett axplock av sådana arbetsområden inom 
den egna verksamheten är upphandlingar, hållbarhetskriterier, energieffektiva byggnader, byggnation, 
matsvinn, kemikalieanvändning. Kan vi styra upphandlingarna till att prioritera lokala produkter och 
tjänster minskar transporterna och den lokala ekonomin och det lokala näringslivet gynnas, vilket i sin 
tur får den lokala arbetsmarknaden att växa. En åtgärd ger flera positiva effekter inom olika områden.   

Både vad avser arbetet i den egna organisationen och för den geografiska kommunen kommer vi att få 
stöd på olika sätt av externa krafter som region, stat, internationella organisationer och företag. Det 
faktum att vi har Parisavtalet och EU:s utsläppsmål är ett stöd för vårt arbete, även om vi önskar att 
man i båda fallen hade kommit längre. Samtidigt visar Corona-pandemin att samhällen har möjligheter 
att åstadkomma drastiska förändringar om viljan finns.   
  

Transportsektorn största utmaningen  

Eftersom Uddevalla numera inte är en utpräglad tung industristad, så är transportsektorn en av de 
största utmaningarna vi måste hantera. 72% av koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn. Det 
kan noteras att personbilarna i sin tur utgör två tredjedelar av transportsektorns utsläpp.   

 

För Uddevalla kommuns del som organisation innebär det dels att investeringar i fordonsflottan måste 
ske till fordon som inte ger utsläpp av fossila växthusgaser, dels innebär det att kommunens dieselbilar 
måste gå över till HVO100 – en syntetisk fossilfri diesel. (Där måste man ställa krav på att inte 
använda palmolja som leder till avskogning som i sin tur leder till att mindre koldioxid binds i 
växtligheten). Under tiden som Miljöpartiet satt i majoritet så arbetade vi för att detta skulle ske så 
snabbt som möjligt och detta arbete måste fortsätta även i fortsättningen. 227 stycken eller 59% av 
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kommunens fordon är dieseldrivna, vilket innebär att en övergång till HVO100 skulle ge en snabb 
minskning av utsläppen. I nästa steg behöver fordonsflottan diversifieras allt efter behoven, troligtvis 
kommer el vara ett första val för bilar i stadstrafik, men längre fram kan vätgas vara ett viktigt 
alternativ. Som en följd av en elsatsning måste laddinfrastrukturen successivt byggas ut, vilket bör ske 
i samarbete med vårt eget energibolag, Uddevalla Energi.  
För att skynda på denna utveckling lade Miljöpartiet i våras en motion som ställer krav på att inga nya 
fordon som köps in efter den 1 juli i år skall få använda fossila bränslen. Den är dock ännu inte 
besvarad.  

I Västtrafiks resvaneundersökning från 2018 framgår att 60 % av alla resor med start i Uddevalla 
kommun är under 5 km och varar i snitt 15 minuter, det innebär att en stor del av resorna borde kunna 
ske på ett annat sätt en med bil, speciellt med hänsyn tagen till, som noterades ovan, att personbilarna 
skapar två tredjedelar av transportsektorns utsläpp. Därför är det nödvändigt att göra stora satsningar 
för att underlätta detta, i praktiken innebär det kollektivtrafik och cykel. Det innebär också att 
kombinationen mellan dessa två trafikslag måste underlättas med bra anslutningar, cykelparkeringar, 
luft etc. Får vi fler att cykla så innebär detta förutom en miljö/klimatsatsning också en ökad folkhälsa i 
linje med våra mål om att samma åtgärd ska åstadkomma flera nyttor.    

Vi måste också ändra fokus: Valet mellan att prioritera gång och cykling är också en jämlikhetsfråga. 
Kvinnor, äldre och barn tar oftare kollektivtrafiken, män tar oftare bilen. “Inom 50-skylten" måste 
gång och cykel prioriteras framför bilen när det gäller utformning av gaturummet, det måste vara 
säkert att gå och cykla, även för barn. Även här ser vi att en åtgärd med primärt syfte att förbättra miljö 
och klimat också kan ge resultat inom flera områden, bättre kollektivtrafik och säkrare gång och 
cykeltrafik gynnar kvinnor, barn och gamla.     

Fjärrvärme med negativa utsläpp 

Även om mänskligheten omedelbart totalt skulle sluta släppa ut växthusgaser så kommer mängden 
koldioxid (CO2) i atmosfären att ligga kvar på dagens nivå på ca 420 ppm, 100 ppm eller 50% över de 
nivåer som var stabila under förindustriell tid, 280 ppm. Tyvärr kommer dock inte utsläppen upphöra 
idag utan tvärtom fortsätta stiga.  

Av detta skäl ser man generellt att de åtgärder som vidtas i dag för att stoppa utsläppen av växthusgaser 
måste kompletteras med åtgärder som tar bort CO2 ur atmosfären. Det räcker tyvärr inte att bromsa 
CO2 utsläppen, vi måste också åstadkomma negativa utsläpp. I och med att Uddevalla producerar 



  
 

Miljöpartiets budgetmotion för Uddevalla kommun 2022  
6 

fjärrvärme så har Uddevalla kommun en unik möjlighet att fånga upp CO2 på ett förhållandevis enkelt 
och billigt sätt. Miljöpartiet har påbörjat ett arbete för att producera fjärrvärme med pyrolys (”en 
modern kolmila”) som ger biokol – det ger både värme och negativa utsläpp. Våra preliminära 
beräkningar visar att det skulle vara möjligt att helt kompensera för de växthusgasutsläpp som sker från 
den kommunala verksamheten. Dessutom, beroende på storleken på anläggningen och hur mycket 
värme som produceras, skulle det eventuellt också vara möjligt att sälja negativa utsläpp till externa 
parter, tex. företag, som vill kompensera för sina utsläpp. Samtidigt som vi lägger fram denna budget 
så lägger vi också fram en motion om detta.  

  

Snabba tåg ger klimat- och miljöfördelar och ökar Uddevallas attraktivitet  

Ytterligare en aspekt i miljö-och klimatarbetet är snabba kommunikationers betydelse för att utvidga 
Uddevallas arbetsmarknadsregion till att omfatta både Fyrstad, Göteborg och Oslo. För att 
åstadkomma detta måste arbetet ihop med de övriga Bohuskommunerna för att skapa en snabb 
tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo fortsätta. Det innebär också en möjlighet att flytta åtminstone 
en del av de 600 000 lastbilar som passerar Svinesund varje år (data från 2019) till tåg.   

En förkortad restid innebär en ökad medianinkomst som nedanstående diagram visar. De kommuner 
som ligger på ca en halvtimmas restid till Göteborg har de högsta medianinkomsterna.  

   
 

Skulle vi lyckas åstadkomma ett snabbtåg med en halvtimmas restid till Göteborg så skulle samma 
utveckling ske i Uddevalla kommun. Detta innebär att vi uppnår multipla effekter, vi flyttar över 
trafiken från vägtrafik till fossilfri kollektivtrafik, vi minskar trängseln i Göteborg, vi får en större 
arbetsmarknadsregion och vi får en ökad inflyttning till Uddevalla. Detta är ett exempel på hur en 
miljö- och klimatsatsning samtidigt ger effekter på vår välfärd. Det är också av oerhört stor betydelse 
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för näringslivet i Uddevalla, bra kommunikation leder till att det både är lättare att få tillgång till 
välutbildad personal från hela regionen. Detta innebär i sin tur att det är lättare att locka personal från 
Göteborg, men även att bo i Uddevalla och arbeta i tex. Göteborg.   

   

Stoppa minskningen av biologisk mångfald  

Förutom klimatfrågan konstaterar vi att världen verkar vara inne i det sjätte stora utdöendet, förra 
gången var när dinosaurierna försvann. Arter har under de senaste 500 åren försvunnit 100 till 1 000 
gånger snabbare än den beräknade naturliga utdöendehastigheten, och utdöendet accelererar. De 
tidigare massutdöendena under de senaste halva miljarden år verkar ha orsakats av följderna av 
kontinentaldrift, intensiv vulkanisk aktivitet och meteoritnedslag. Det nuvarande orsakas av 
människan, framför allt genom habitatförstöring, överexploatering, tex. överfiske och miljögifter.   

Det vi kan göra inom Uddevalla kommun är att ta hänsyn till detta i vår planering, till exempel skapa 
spridningskorridorer och se till att livsmiljöer för växter och djur inte försvinner eller kompensera för 
sådana miljöer som försvinner genom tex. förändringar i jordbruket. Vi behöver göra åtgärder som 
gynnar biologisk mångfald, tex. minska mängden miljögifter genom upphandling av ekologiska 
produkter.   

  

Bilden visar inom vilka, av elva utpekade områden, som planetens gränser är mest hotade.   
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Uddevalla kommun och den cirkulära ekonomin  

Vi måste byta väg!   

Linjär ekonomi med ett ständigt uttag av nya råvaror frestar på miljö, klimat och ekonomi måste bytas 
mot en ekonomi som minimerar uttaget av nya råvaror!  

 
Bilderna är från Region Kronobergs material om cirkulär ekonomi  

Medvetenheten om behovet av att bryta mönstret med ett allt större uttag av nya råvaror har vuxit under 
de senaste årtiondena och hänger mycket ihop med klimatfrågan.   

Både EU och FN har som mål att öka den cirkulär ekonomin bland sina mål, på samma sätt har 
medvetenheten ökat i Uddevalla och vissa försök har även gjorts, men eftersom förslag till lösningar 
för att åstadkomma cirkularitet på olika nivåer (design som möjliggör nedmontering/återanvändning, 
andrahandsmarknader, materialåtervinning av olika material, inklusive kemisk återvinning av 
textilfibrer etc.) växer snabbt, så kan vi utnyttja dessa snabbt ökande kunskaper för att hitta lösningar 
även för Uddevalla. Exempelvis startar IKEA sin första seondhand-butik på återvinningsgallerian 
Retuna i Eskilstuna. Speciellt Uddevalla Energi som har ansvar att hantera våra restprodukter kan spela 
en stor roll för att åstadkommande cirkulära materialflöden.   
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Sociala sammanhang, arbete och framtida 
befolkningsutveckling   
 

Vi delar majoritetens syn på att minskade befolkningstillväxten och den effekt den har på verksamheter 
och skatteintäkter. Samtidigt har vi en strukturell arbetslöshet som drabbar vissa grupper, medan det är 
brist på arbetskraft inom andra områden.  
 
Majoriteten skriver:  

”Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet 
har bättre hälsa och välmående. Därför är strävan att åstadkomma integration, 
inkludering och delaktighet. Detta sker genom arbetsmarknadsåtgärder och andra 
socioekonomiska metoder men även genom att stötta kulturverksamhet, föreningar samt 
att stärka samarbetet med den idéburna sektorn som gör att kommunen och 
civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.”   

 
Vi håller fullkomligt med, därför måste vi också göra just detta. Vi ser det som oerhört viktigt att satsa 
på gymnasium och vuxenutbildning, inklusive lärlingsutbildningarna för att få människor i arbete. 
Därför tror vi att det på längre sikt är lönsamt för kommunen att se till att gymnasiet har de medel som 
krävs för att klara av att ta emot ett stort antal elever från grundskolan som behöver särskilt stöd, inte 
minst på grund av den uppkomna studieskulden. Vi ser också behovet att stötta vuxenutbildningen så 
att de genom yrkesutbildningar får människor ut i jobb och därmed minskar behovet av 
försörjningsstöd.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner skrev 2019 i en debatt med Industriarbetsgivarna att det behövs 
cirka 70 000 undersköterskor och 40 000 vårdbiträden under en tioårsperiod och att det utbildas 3 000 
om året. Detta som ett svar på att Industriarbetsgivarna klagade bristen på kompetent arbetskraft för 
industrin. Detta exempel understryker behovet av att satsa på utbildning både för individens eget och 
arbetsgivarnas behov och att i den mån det går göra det i samarbete avnämarna.  
Exemplet visar också behovet av att ta hand om våra invandrare och flyktingar och se till att i den mån 
det behövs får utbildningar som gör att de kan hjälpa till att hjälpa till att fylla både den offentliga 
sektorns och industrins behov av arbetskraft.  
 
För kommunens egen kompetensförsörjning är det viktigt att undersöka möjligheten att knyta färdig-
utbildade på tex. vårdutbildningarna till socialtjänsten efter examen. Det ger den dubbla effekten att få 
unga att stanna kvar i Uddevalla och ge dem jobb i sin hemkommun, samtidigt som kommunen säkrar 
sin kompetensförsörjning.   
 
Samtidigt är det fler faktorer som påverkar kommunens kompetensförsörjning och attraktivitet som 
arbetsgivare. Exempel på detta är det arbete som pågår och behöver utvecklas inom förebyggande och 
underhållande friskvård - fysisk som mental. Det pågår ett arbete med att försöka minska 
sjukskrivningstalen, ett arbete som måste fortsätta, vi ser att framgång i detta arbete skulle minska 
kostnader, öka trivsel och välmående för personalen. Troligtvis ger detta som bieffekt att även 
brukarna påverkas positivt.  

Ensamhet och gemenskap 

Pandemin har betonat behovet av att arbeta med olika medel att minska den ökade ensamhet som finns 
i samhället. Det är ett komplext problem med många olika delar, en möjlighet skulle kunna vara att 
satsa på eller underlätta byggande av kollektivhus, inte bara för äldre utan för alla grupper i samhället 
som vill dela en vardagsgemenskap med andra.   
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Kulturen och idrotten   
Vi leva icke av bröd allena  

 
Vi ser med stor tillfredsställelse att våra gamla förslag om Kulturstråk på Kungsgatan och simhall på 
Rimnersområdet är på väg att genomföras!  
 
Satsningen på Kulturstråket är ytterligare ett exempel på hur man genom att göra en åtgärd kan uppnå 
effekter inom flera olika områden. Kulturstråket, det vill säga att ge plats för utökad kulturverksamhet 
på tre fastigheter på övre, östra, delen av Kungsgatan skapar dels mer liv i centrum, dels ger det plats 
för föreningar som behöver lämna Bastionen liksom för andra föreningar som har svårt att hitta 
lämpliga lokaler för sin verksamhet. Det ger möjligheter för olika former av kulturskapande för alla 
åldrar i vår kommun och blir en viktig plats för kulturmöte och kulturarrangemang.   
 
I och med denna satsning visar också kommunen sitt ansvar för att ta hand om en del av kommunens 
kulturhistoriska miljöer, vilket är en viktig del av vår identitet som kommunmedborgare men också 
som ett besöksmål.  I en tid av pandemi där vi under lång tid inte har kunnat samlas runt olika 
arrangemang eller begränsats i att ta del av gemensamma kulturevenemang har kulturens och idrottens 
betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa blivit tydlig för oss alla. Vi är glada över att även 
majoriteten inser betydelsen av detta och att man även framöver ser på kultur som hälsoförbättrande, 

demokratistärkande, integrationsskapande och som en nödvändighet för ett välmående samhälle. Därtill 

är det väl känt att ett rikt kultur- och idrottsliv är viktigt för att locka såväl familjer som företag att flytta 

till Uddevalla kommun.   

I det sammanhanget ser vi också behovet av att stärka de estetiska lärprocesserna i grundskolan – 
fysiska aktiviteter som teater, dans och gemensamt musicerande stärker samspel och ger helhet och 
minskar därför mobbing. Även om det inte är en kommunal fråga, så ser vi behovet estetiska ämnen 
även i gymnasiet. Tanke och hand förstärker varandra! Därför behöver vi också stärka kulturskolan och 
korta köerna dit.  
 

Idrott och fysisk aktivitet  

Med vår nya simhall, Rimnershallen, och flera andra inom- och utomhusanläggningar kommer 
Uddevalla kommun ha tillfört idrottsrörelsen goda förutsättningar för talangutveckling. Väl förvaltat 
kan dessa anläggningar leda till idrottande på hög nivå. Med Uddevallas demografi nu, och framför allt 
framöver, skall kommunen fortsätta uppmuntra ungdomlig aktivitet för att fler skall söka sig till 
föreningslivet för såväl bredd- som talangutveckling, bland annat inom ramen för våra 
idrottsgymnasier. För den vuxna delen av befolkningen måste kommunen investera i hållbara, 
hälsofrämjande och sociala fysiska aktiviteter till glädje för alla Uddevallabor genom hela livet.  

Föreningslivet är en väldigt viktig mötesplats för alla Uddevallabor – stora, små, nya och gamla, och 
därför bör kommunen använda sig av den engagerade kompetens som finns i föreningslivet för att 
skapa närmare samarbeten mellan föreningarna och kommunen och uppmuntra dem till mer eget 
ansvar för våra gemensamma anläggningar och natur. Med det entusiastiska och ansvarstagande 
föreningslivet i Uddevalla, ser Miljöpartiet möjlighet att kommunens anläggningar i kan driftas av de 
föreningar som också använder dem. Ett framgångsrikt exempel kan ses i Växjö kommun där man har 
skapat former för detta, vilket skulle kunna vara en möjlighet även för vår kommun.   
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Centrum och stadsutveckling   
Vi har en historisk utveckling i Uddevalla centrum, liksom i de flesta svenska kommuner med en 
alltmer utarmad stadskärna. Denna utveckling kan historiskt följas från den tid då inte bilen, kylen och 
frysen var allmän egendom. Då bestod handeln i staden och dess olika delar av småbutiker inom 
gångavstånd för de boende. Man handlade mer eller mindre dagligen. Den arkitekturhistoriskt 
intresserade kan fortfarande spåra var dessa butiker fanns i våra bostadsområden, tex. syns det tydligt i 
Tureborgs centrum.   

Bilen i kombination med kyl och frys kom att förändra våra konsumtionsmönster, det blev möjligt att 
handla mer sällan och man kunde lagra matvaror i hemmet. Uppkomsten av köpcentra utanför städerna 
med lägre priser – och shoppingen som ett lördagsnöje – kom att leda till att de lokala butikerna slogs 
ut. Denna utveckling berörde inte bara livsmedelsbutikerna utan också de flesta andra branscher, tex. 
klädbutiker. I dag hotar en alltmer växande webbhandel även externa köpcentra, vilket riskerar att leda 
till att även de på sikt slås ut om de inte lyckas komma fram med innovativa motdrag.   

Kvar i centrum finns verksamheter som kräver fysiskt interaktion mellan parterna som optiker, frisörer, 
caféer och krogar, etc. Möjligen kan vi komma att se utveckling i centrum med ”showrooms” där man 
se, klämma och känna på varor som senare beställs från ett centralt lager för leverans antingen direkt 
till kunden eller via butiken.   

Om vi vill ha ett levande centrum så kräver det att folk har behov av att besöka och vara i centrala 
staden. Det kommunen kan bidra med, förutom att flytta dit kommunhuset, är att hjälpa till med att 
fylla centrum med aktiviteter. Självklara sådana aktiviteter är boende, bibliotek och kultur, inklusive 
Kulturstråket som vi nämnt tidigare.   

  

Till centrum och sedan?   
  
Här kommer också frågan upp om vilken sorts centrum man vill ha ur trafiksynpunkt. Få av oss skulle 
idag kunna tänka sig Kungsgatan som den genomfartsled som den en gång var. Alla uppskattar ett 
bilfritt centrum där man kan promenera och inte hela tiden störs av biltrafik som ska passera.   

Samtidigt vill man ha ett lättillgängligt centrum, och lättillgängligt betyder i mångas ögon att man i 
stort sett ska kunna parkera utanför butiken man vill besöka. Idag är ett av de största  
trafikproblemen konflikten mellan boendeparkering och besöksparkering. Denna konflikt illustreras 
mycket tydligt av förra årets försök att gynna centrumhandeln genom att ha gratis parkering. 
Gatuparkeringen, avsedd för besökare, lär ha ockuperats av boende och arbetade i centrum, vilket 
ledde till att möjligheten för besökande att hitta en ledig parkeringsplats kraftigt minskade.   

Slutsatsen är att om man överhuvudtaget ska ha fungerande besöksparkeringar i centrum krävs att de 
inte upptas av dem som permanent befinner sig i centrum. Alternativen är då att lägga taxorna på  
en sådan nivå att det inte är attraktivt att parkera längre tider i centrum eller att ha kortare 
parkeringstider i kombination med en intensiv parkeringsövervakning.    
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I denna bild har Torps köpcentrum överlagrats på stadskärnan och illustrerar avståndsrelationerna på de 
båda platserna. Den illustrerar också att en av de möjliga lösningarna för den allra mest centrala staden 
skulle vara att göra den helt bilfri och lägga parkeringarna längre bort.   

 

Investeringar  
Vi är överens om med majoriteten om huvuddragen i investeringarna, men vill ändå i detta 
sammanhang lyfta fram och prioritera vissa frågor med samband till investeringarna.   
 
När man diskuterar investeringar, och ser utanför kommunens egna, så kan vi se att det byggs mycket 
inom kommunen och att hanteringen av dessa projekt, framför allt detaljplanearbetet, kan ta lång tid, 
därför tror vi att det vore klokt att göra den planerade digitaliseringssatsningen inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen så fort som möjligt.  
 

Vad vi bygger – och hur vi bygger   

Byggandet av ett hus lär stå för mer än hälften av klimatpåverkan under ett hus hela livstid. Det 
innebär att så länge inte stål och betong är fossilfria (dvs. dagens läge) så beräknas, enligt en rapport 
från Linköpings Universitet, träbyggande minska klimatbelastningen med 35 - 40 %. Uddevalla 
kommun måste i pågående och framtida upphandlingar ställa krav på att byggnaders klimatpåverkan 
ska redovisas och minimeras. Bygg vårt nya kommunhus och våra nya skolor i trä!  
Dessutom: Solceller på kommunala byggnader är beslutat – Genomför beslutet nu!  

Bygga cykelbanor   

Som vi konstaterade tidigare så är 60% av alla resor i Uddevalla kommun kortare än 5 km och är cirka 
15 minuter i genomsnitt. Genom att underlätta för cykling så skulle en större andel av de korta 
bilresorna kunna ersättas av cyklande. För att underlätta detta behövs ett system av tydligt utmärkta 
och sammanhängande cykelbanor. Dessa cykelbanor bör dessutom förläggas så att de är den snabbaste 
vägen att ta sig fram.   

Som bilden här intill visar så har framkomligheten för gång- och cykeltrafik prioriterats ned med bilens 
ökande dominans. Speciellt cyklister känner igen den fragmentering som finns i dagens cykelbanor 
som helt plötsligt upphör och där cyklister tvingas ut bland bilarna.  Därför behöver vi säkra 
korsningarna och åtgärda ”missing links” mellan våra cykelbanor.  



  
 

Miljöpartiets budgetmotion för Uddevalla kommun 2022  
13 

Detta innebär att i samband med nybyggnation, tex. av nya Ljungskileskolan och skolan på Skäret, så 
måste man säkra trygga cykelleder för eleverna. Dessa får inte sluta i intet en liten bit från skolorna, 
utan fortsätta hela vägen till de områden där barnen bor, inklusive ut på landsbygden. Därför måste vi 
även driva på för att åstadkomma investeringar utanför kommunens egen kontroll framför allt 
gentemot Trafikverket. Ett exempel är utbyggnad av cykelleden mot Ulvesund, där vi trots många 
påtryckningar mot Trafikverket ännu inte har varit 
framgångsrika.  
  
Vi har valt att beskriva olika typer av åtgärder och 
deras förmåga att främja cykel med ett diagram från 
Köpenhamn, en framgångsrik cykelstad. I en rapport 
från Trivector 2019 skriver man: ”Cykling är en väl 
integrerad del i Danmarks transportsystem och i 
Köpenhamn sker 41 % av all arbetspendling med 
cykel, dessutom använder 51 % av alla i Köpenhamn 
cykeln varje dag.” Där kan man dessutom ta med sig 
cykeln i kollektivtrafiken, vilket gör att man kan 
cykla åt ena hållet och ta kollektivtrafiken åt andra. 
En lockande tanke för boende i norra Uddevalla…   

  
Den effektivaste åtgärden för att främja cykling är att 
skilja bil och cykeltrafik åt, vilket alltså bör vara 
förstahandsprioriteringen för Uddevalla kommuns 
cykelbaneinvesteringar samt som nämns ovan säkra 
korsningarna och åtgärda ”missing links” mellan 
våra cykelbanor.   

  

Kallbadhus  

Uddevalla är med Gustavsberg Sveriges äldsta badort. Genom att skapa ett nytt modernt kallbadhus 
vill Miljöpartiet binda ihop den gamla badortstraditionen med en ny social mötesplats vilket skulle 
främja såväl folkhälsa som turism.   

 



 

 

Vänsterpartiets budget  

för  

Uddevalla kommun 2022  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 (7)  

 

Inledning   

Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Uddevalla. Det finns goda förutsättningar för att 

Uddevalla ska bli en jämlik och hållbar kommun. Vi kan se att det finns stora ojämlikheter i hur länge du 
lever beroende på var du bor, vilket kön du identifierar dig med, vilka föräldrar du har och ifall du har 
någon psykisk eller fysisk funktionsvariation.  

Det vill Vänsterpartiet ändra på och det gör vi genom att driva en socialistisk och feministisk politik på 
ekologisk grund.  

Ett jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta utan, visar forskning, även ett samhälle där alla mår som 

bäst. Det gäller oavsett vilka förutsättningar du fått i livet. Jämlikhet främjar också innovation, socialt 

hållbar utveckling och är dessutom brottsförebyggande. Diskrimineringsgrunderna skall genomsyra all 

planering för att motverka strukturella problem i samhället.  

Åren 2020–2021 har präglats av den rådande pandemin av Covid-19, det har satt sina spår i 
kommunens verksamheter. Många av kommunens anställda har haft och har en ansträngd 
arbetssituation. Kostnaderna för sjukskrivningar är fortsatt höga, över 70 mkr årligen, så vi ser att 
varje satsad krona i arbetsmiljö är en investering. Inte enbart i bättre hälsa och välmående på 
arbetsplatserna utan det leder till en minskning av kostnaderna. Det måste vi ha med oss när vi 
planerar verksamheterna för 2022 och framåt.  

Förutom situationen med Covid-19 står Uddevalla, i likhet med andra kommuner i Sverige, inför 
stora demografiska utmaningar. Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar och 
kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet. 
Uddevalla kommun ska då framstå som en god arbetsgivare och därför satsar vi bland annat på en 
bättre arbetsmiljö för personalen inom äldreomsorgen. 

Klimatet är vår tids ödesfråga. Behovet av en grön omställning hastar på såväl global som lokal nivå. 

Klimatförändringarna är en realitet som vi måste ta på allvar, och ställa om mot ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Kommunen måste därför agera klimatsmart i all sin verksamhet, i alla led. Ekologisk hållbarhet 

ska vara högsta prioritet i alla frågor som berör miljön: om- och nybyggnation, infrastruktur, kost, inköp 

med mera.   

Vi vill att Uddevalla skall fortsätta växa. Det behövs fler bostäder i hela kommunen och framförallt 

hyresrätter med rimliga hyror. Därför ser vi bland annat fram mot byggnationen av Anegrund och södra 

stranden. Vi vill att all byggnation skall ske med en jämlikhetstanke och med många olika 

upplåtelseformer. 

Uddevalla behöver satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur, kultur- och fritid, miljöarbete m.m. 

Investeringstakten, till exempel byggandet av skolor och äldreboenden, måste fortsätta att öka. 

Vänsterpartiet vill se en arbetstidsförkortning i samhället där heltid motsvarar 80% av den nuvarande, 

med BIBEHÅLLEN lön. Uddevalla kommun kommer att få en personalgrupp som gärna stannar kvar 

och håller sig friskare. Satsningen på arbetsmiljö kommer även attrahera ny personal till kommunen. 

Vänsterpartiet vill att politiker ska spegla det samhälle de representerar, även när det gäller inkomst. 

Därför är det viktigt att se över politikerarvodena så att de framstår som rimliga och med det sänks till en 

skälig nivå. 
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För att finansiera alla våra satsningar och åtgärder i kommunen föreslår vi en skattehöjning om 30 öre. 

Vi befinner oss i en tuff situation just nu. I det läget har man inte möjlighet att belasta verksamheterna 

ytterligare med alltför påfrestande besparingar och effektiviseringar. Därför ser vi det som lämpligt att i 

det här läget budgetera med en nettokostnadsandel nära 100 %. Vår mening är att de åtgärder vi gör lönar 

sig i det långa loppet, men att de vinsterna är svåra att peka på i en enskild budgetpost. Även om det skulle 

leda till ett underskott i slutet av budgetåret, så ligger kommunens egna kapital på en så pass hög nivå att 

vi anser det vara rimligt och försvarbart i dagens läge. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. 

Driftbudget 

 2022 2023 2024 

 Budget Budget Budget 

Nämnd/Styrelse       
Kommunfullmäktige och revision -11,8 -11,8 -11,8 

Kommunstyrelse -374,8 -363,1 -362,4 

Barn och utbildningsnämnd  -1 553,3 -1 528,3 -1 528,3 

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,7 -14,6 -20,0 

Socialnämnd -1 434,7 -1 434,7 -1 434,7 

Socialnämnd demografi -10,7 -21,5 -34,4 

Samhällsbyggnadsnämnd  -123,4 -122,4 -122,4 

Kultur- och fritidsnämnd -154,7 -154,7 -154,7 

Valnämnden -1,6 -0,1 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus -25,0 -25,0 -25,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -32,5 -65,0 -104,0 

Covid-19/Heltidsresan -24,0 0,0 0,0 

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0 

Upprustning/ Trygghet Dalaberg -4,0 -2,0 54,0 

Summa nämnder/styrelser -3 750,2 -3 736,2 -3 736,8 

Nettoförändring       

       

Övriga ej fördelade poster *** -220,2 -310,2 -416,8 

Eliminering internt finansnetto 31,1 35,3 48,8 

       

Summa verksamhetens nettokostnad -3 939,3 -4 011,1 -4 104,8 

       

Skatteintäkter 2 918,4 3 014,1 3 105,4 

Generella statsbidrag och utjämning  1 032,3 1 015,1 1 052,7 

Verksamhetens resultat 11,4 18,1 53,3 

       

Finansiella intäkter  59,2 63,7 60,7 

Finansiella kostnader -68,0 -73,0 -80,0 

Resultat e. finansnetto 2,6 8,8 34,0 

       

REDOVISAT RESULTAT 2,6 8,8 34,0 

       

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,9% 99,8% 99,2% 
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Kommunfullmäktige  
Kommunen som organisation är till för att vi som bor här ska ha det bra. För att det ska fungera betalar 

vi alla skatt. Skatten är våra gemensamma pengar och ska användas till att utveckla kommunen inom 

områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar 

med våra gemensamma medel. Kommunfullmäktige är det demokratiskt valda organ som har i uppgift 

att ta beslut i kommunens övergripande viktiga frågor. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi så att de av 

Kommunfullmäktige uppsatta målen nås.  

De ekonomiska målen får inte påverka kvalitén på medborgarnas service på så sätt att det leder till ökade 

kostnader i framtiden. Vi ger ledningen i uppdrag att fortsatt arbeta med att hitta rimliga lösningar på 

kommunens ekonomiska utmaningar. Man behöver bland annat se över antalet chefer i kommunens 

organisation samt göra en övergripande översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär såväl 

den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. 

Under pandemin har det blivit ännu svårare för kommunens ungdomar att få sitt första sommarjobb. 

Många unga lever med stor risk att hamna snett under lovet. Vi ser det därför som ett viktigt förebyggande 

arbete att ge dem möjlighet till sysselsättning. Vi har därför med en satsning med målet att så många som 

möjligt skall kunna erbjudas feriepraktik i kommunens regi under sommarlovet. För att ytterligare 

underlätta för barn och unga att aktivera sig under lovet, oberoende av föräldrarnas ekonomi, vill vi även 

erbjuda gratis busskort under lovet. 

Satsningen på norr och dess mötesplatser är viktig för att utveckla tryggheten där. Man kan inte enbart 

förlita sig på ordningsvakter för att bibehålla ordning och säkerhet. Vi tror mer på förebyggande arbete 

genom att anställa trygghetsvärdar, gärna liknande Gårdstensmodellen, där unga vuxna som är boende i 

området får anställning. 

Satsning 

• Vidareutbildning av chefer för att hantera och utveckla arbetsmiljöfrågor 

• Övergripande översyn i systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckling 

• Feriepraktik för kommunens ungdomar 

• Gratis busskort under sommarlovet 

• Trygghetsvärdar 

Barn och utbildningsnämnden  
Barn och ungdomar är Uddevallas framtid. En bra skola lägger grunden till en bra uppväxt, en stark 

självkänsla, ett framgångsrikt yrkesliv och ett livslångt lärande. Resurserna till skolan motsvarar inte det 

som krävs för att ge alla barn tillgång till en bra och likvärdig skola.  

 

Vänsterpartiet anser att vi måste erbjuda alla barn en skola av hög kvalitet. Därför måste barngruppernas 

och elevgruppernas storlek hållas nere, dvs. lärartätheten behöver öka. Att rekrytera och behålla nya lärare 
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är en ödesfråga för kommunen. Där behövs ett omtag och nya metoder behöver prövas. Kommunen ska 

behålla personal och inte säga upp vare sig lärare eller lärarassistenter. 

 

Översyn av lokalfrågan skall fortgå för ett bättre nyttjande av våra lokaler. Vi ser positivt på att man kan 

använda lokalerna under fler av dygnets timmar, till exempel genom att ha tidiga och sena skoldagar samt 

lovskola.  

 

Satsning 

● Lärarassistenter och socialpedagoger 

● Vuxenutbildningen / Komvux fler utbildningsplatser 

● Hemspråksundervisning och språkstödjare 

● Bibehålla mindre grupper i förskolan 

● Sträva efter färre elever i skolklasserna 

Socialnämnden  
Nämnden är en av de verksamheter som märker av de demografiska förändringarna mest med en större 

andel yngre och äldre befolkning. Detta för med sig utmaningar och ökat behov av service.  

En av de viktigaste uppgifterna är det förebyggande arbetet. Vi vill fortsätta att förebygga fallolyckor 

bland äldre, bland annat genom utdelning av broddar och anpassning i hemmen. Pandemin har även lett 

till ökad ensamhet då många äldre blivit mer isolerade. Detta kräver åtgärder från kommunens sida, till 

exempel uppsökande verksamhet genom telefonsamtal och samarbete med civilsamhället. Vi satsar också 

på ökad drog- och missbruksförebyggande samverkan mellan socialnämnden, kultur och fritid samt barn 

och utbildning. 

Fortsatt förebyggande satsning på att få rätt vårdnivå i äldreomsorgen, till exempel Modell Trappan, som 

leder till mindre kostnader samt ett längre och gott liv. Även fortsatt arbete med biståndsbedömt 

trygghetsboende, dagverksamhet och en fortsatt strukturomvandling i servicebostäderna. Vi måste 

utveckla verksamheter och bostäder för människor med funktionsvariationer så att de fortsättningsvis 

tillgodoses goda levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet. Var och en ska själv kunna få välja 

vad hen vill göra. För detta krävs mer personal inom LSS bostäder för att kunna tillgodose en innehållsrik 

och meningsfull fritid och ett gott liv. För att kunna behålla kompetent personal så behövs fler 

heltidstjänster, inte deltidstjänster. 

Vi vill även utveckla kvinnojourerna så att de kan förstärka arbetet mot våld i nära relation. Barn som 

bevittnar våld är särskilt utsatta, och det arbetet måste utvecklas ytterligare nu när barnkonventionen har 

blivit lag. För att ge stabilitet över tid ser vi som positivt att för tillfället behålla verksamheten i kommunal 

regi, men ser även vinster i att åter få med ideella krafter i arbetet. Då kan den stå på egna ben och värna 

om integriteten. 

Vänsterpartiet vill i förlängningen se en allmän arbetstidsförkortning. Under pandemin har de som jobbar 

inom vård och omsorg utsatts för extra svår arbetsbelastning. Detta från ett normalläge som inte heller 

var godtagbart. Därför ser vi ett behov av att öka antalet medarbetare för att avlasta, samt möjliggöra en 

human schemaläggning med en arbetstidsförkortning på sikt. Vi ökar ramen för att bland annat möjliggöra 

nyanställningar med 100 medarbetare per år. 
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Satsning 

• Generell satsning på hållbar arbetstidsförläggning och arbetsmiljö 

• 40 mkr årligen för att öka antalet medarbetare 

• 1 mkr i satsning på kvinnojourer 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggandet ska genomsyras av en feministisk stadsplanering. Vi bygger bostäder och främjar 

infrastruktur som gynnar fotgängare och cyklister. Vi planerar och underhåller så att det blir tryggt och 

upplyst i det offentliga rummet. Vi planerar allmänna platser så att de både är öppna, nära och erbjuder 

fysisk aktivitet för alla, samt ytor anpassade efter olika behov. Vi tillgänglighetsanpassar kollektivtrafiken 

och cykelleder, samt planerar så att bilberoendet minskar. Vid namngivning av nya gator och platser är 

det dags att komma ihåg alla de kvinnor som verkat i staden. Vi vill också skapa grön infrastruktur för 

djur, insekter och fåglar. 

Vi är överens med majoriteten om att ytterligare satsningar på de norra stadsdelarna behövs. Detta för att 

skapa trygghet och möjlighet till samvaro. Därför vill vi utveckla mötesplatserna med mer resurser för att 

bland annat kunna ha personal där under fler timmar, tex under kvällar och helger. 

Satsning 

• Fortsatt satsning på utbyggnad av gång och cykelvägar 

• Förutsättningar för ökat byggande av hyresrätter 

• Minskad biltrafik och hastighet i centrum för ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan 

 

Kultur och Fritidsnämnden  
Kultur och fritid kan vara den viktigaste verksamheten för folkhälsan i kommunen. Den ger medborgarna 

livskvalitet och en meningsfull fritid. Kulturen och idrotten ger oss goda möjligheter till ett bra 

integrationsarbete. Fritidsgårdar är en viktig fråga, för dagens ungdomar är vår framtid. De kan ha en 

mycket viktig roll i brottsförebyggande verksamhet, och är en trygg samt utvecklande mötesplats för våra 

ungdomar. Fritidsgårdar är också en träffpunkt och plats för integration i vårt samhälle. Vi ser det som 

extra viktigt att därför bevara och åter öppna så många fritidsgårdar som möjligt i kommunen.  

 

Det är även viktigt att utveckla mötesplatser på Dalaberg och Tureborg för unga vuxna över 18 år, samt 

göra en översyn av våra näridrottsplatser. Vi vill även ge kulturskolan möjlighet att jobba utåtriktat med 

uppsökande verksamhet så att barn och ungdomar kan få prova på och utöva andra kulturslag än idrott, 

till exempel musik och dans. 

 

Därför utökar vi ännu en gång ramen för nämndens budget ordentligt för att ge stabilitet över tid med dess 

verksamheter. 

 

Satsning 

● Utveckling och öppnande av fler fritidsgårdar, återställa de i Ljungskile och Tureborg 
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● Utveckling av verksamhet och öppettider, helger och kvällar, för mötesplatser Dalaberg och 

Tureborg 

● Satsning 10 mkr i utökad ram 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KS 2019/00772  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 
bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med barn 
och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  
  
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 
fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 
inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 
de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 
samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 
  
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 
musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 
öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 
utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. Under fredag och 
lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 
5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och 
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade.  
  
Uppdragen behandlades vid uppsiktspliktsmöte 2020-10-05. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17. 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 10. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att tillsammans med barn och utbildning ta 
fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal, 
  
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att ta fram en plan för fritidsgård och 
idrottshall i Källdal.  
 
Vid protokollet, Markus Hurtig 
Justerat 2021-05-28, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28, Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-20 Dnr KS 2019/00772 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av 

uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 

2017-2019, 2018-2020 och 2019-2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 
bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med barn 
och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 
fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 
inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 
de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 
samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 
musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 
öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 
utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. Under fredag och 
lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 
5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och 
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade.  
 
Uppdragen behandlades på uppsiktsplikten 2020-10-05 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 10 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att tillsammans med barn och utbildning ta 
fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal  
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-04-20 Dnr KS 2019/00772 

  

 

 

 

att  godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att ta fram en plan för fritidsgård och 
idrottshall i Källdal  
 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KFN 2020/00167  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige 
Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 
bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med Barn 
och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  
  
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 
fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 
inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 
de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 
samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter.  
  
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 
musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 
öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 
utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. 
Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan 
öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen.  
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och 
idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 
  
Uppdragen behandlades på uppsiktsplikten 2020-10-05. 
  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 
Minnesanteckningar uppsiktspliktsmöte kultur och fritidsnämnden 2020-10-05 
  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande 
kommunfullmäktigeuppdrag: 
  

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

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

  
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-01-15 
Annelie Högberg, Mathilda Sténhoff  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-15 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-01-18 till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-12-17 Dnr KFN 2020/00167 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 
bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med Barn 
och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 
fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 
inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 
de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 
samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter.  
 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 
musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 
öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 
utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. 
Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan 
öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen.  
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och 
idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 
 
Uppdragen behandlades på uppsiktsplikten 2020-10-05. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 
Minnesanteckningar uppsiktspliktsmöte kultur och fritidsnämnden 2020-10-05 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande 
kommunfullmäktigeuppdrag: 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-12-17 Dnr KFN 2020/00167 

  

 

 

 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
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Kollektivtrafikplan för Uddevalla 
Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en 
målbild för kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Fokus för kollektivtrafikplanen är 
hur stadsbusstrafiken och kopplingarna till den regionala trafiken behöver utvecklas 
fram till år 2030. Kvalitetsmålen för resenären är ofta, enkelt, snabbt och tydligt – 
faktorer som prioriteras högt av invånarna. 
  
Med en kollektivtrafikplan skapas en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveck-
ling i centralorten Uddevalla. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ökat resande inte 
bara med kollektivtrafik utan för alla hållbara transportmedel, vilket måste ske i 
samverkan med en samhällsplanering som stödjer detta. Tidsperspektivet är långt för att 
parterna ska känna trygghet i att ha en långsiktig gemensam plan som grund för arbetet 
med att utveckla det hållbara resandet. Planen ger bland annat Västtrafik vägledning för 
stadstrafikens utveckling, fordonsinvesteringar och investeringar i infrastruktur. För 
kommunen är planen en vägledning för en samhällsplanering som bidrar till ökat 
hållbart resande. 
 
Åtgärder som genomförs i linje med kollektivtrafikplanen betyder förbättrade restider i 
fler och viktiga relationer – staden binds samman och bidrar till en större arbets-
marknadsregion. Kollektivtrafiken förväntas också bättre motsvara framtida behov och 
underlätta vardagslivets behov av resor för arbete och fritid. Fler resmöjligheter gör att 
antalet vardags- och helgresor ökar. Gång- och cykeltrafik väntas öka och klimat-
påverkan minskar genom satsningar på elektrifiering. Planen stödjer den stads- och 
befolkningsutveckling som kommunen planerar för.  
 
Kollektivtrafikplanens ambitioner ska säkerställas genom en handlingsplan och genom 
årlig regelbunden uppföljning. Uddevalla har lägst andel kollektivtrafik-, gång- och 
cykelresor av pendlingsnaven i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att en kraftig 
ökning av antalet hållbara resor måste ske för att kommunen ska bidra till målen i trafik-
försörjningsprogrammet och en hållbar stads- och befolkningsutveckling. Resande-
utvecklingen behöver vara kraftigare än befolkningsökningen. Tidpunkten för kollektiv-
trafikplanens framtagande har försvårats av den pågående pandemin vilken medfört 
stora negativa effekter på resandet. De kvantitativa målen för kollektivtrafikens resande-
utveckling har därför anpassats till att i första hand återta de resandenivåer som gällde 
före pandemin. 
   
Kollektivtrafikplaner finns nu i alla regionens större städer, de s.k. pendlingsnaven och 
tillväxtmotorerna i Västra Götalandsregionen. Uppdragsgivare och politisk styrgrupp är 
stadstrafikforum i Uddevalla, som är ett samverkansorgan mellan Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och kommunen. Kollektivtrafikplanen har 
remissbehandlats i kommunens nämnder under hösten 2020 (KS 2020-12-16). 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland beräknas ta ställning till kollektivtrafikplanen 
för Uddevalla i juni 2021.  
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Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en 
målbild för kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Fokus för kollektivtrafikplanen är 
hur stadsbusstrafiken och kopplingarna till den regionala trafiken behöver utvecklas 
fram till år 2030. Kvalitetsmålen för resenären är ofta, enkelt, snabbt och tydligt – 
faktorer som prioriteras högt av invånarna. 
  
Med en kollektivtrafikplan skapas en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveck-
ling i centralorten Uddevalla. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ökat resande inte 
bara med kollektivtrafik utan för alla hållbara transportmedel, vilket måste ske i 
samverkan med en samhällsplanering som stödjer detta. Tidsperspektivet är långt för att 
parterna ska känna trygghet i att ha en långsiktig gemensam plan som grund för arbetet 
med att utveckla det hållbara resandet. Planen ger bland annat Västtrafik vägledning för 
stadstrafikens utveckling, fordonsinvesteringar och investeringar i infrastruktur. För 
kommunen är planen en vägledning för en samhällsplanering som bidrar till ökat 
hållbart resande. 
 
Åtgärder som genomförs i linje med kollektivtrafikplanen betyder förbättrade restider i 
fler och viktiga relationer – staden binds samman och bidrar till en större arbets-
marknadsregion. Kollektivtrafiken förväntas också bättre motsvara framtida behov och 
underlätta vardagslivets behov av resor för arbete och fritid. Fler resmöjligheter gör att 
antalet vardags- och helgresor ökar. Gång- och cykeltrafik väntas öka och klimat-
påverkan minskar genom satsningar på elektrifiering. Planen stödjer den stads- och 
befolkningsutveckling som kommunen planerar för.  
 
Kollektivtrafikplanens ambitioner ska säkerställas genom en handlingsplan och genom 
årlig regelbunden uppföljning. Uddevalla har lägst andel kollektivtrafik-, gång- och 
cykelresor av pendlingsnaven i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att en kraftig 
ökning av antalet hållbara resor måste ske för att kommunen ska bidra till målen i trafik-
försörjningsprogrammet och en hållbar stads- och befolkningsutveckling. Resande-
utvecklingen behöver vara kraftigare än befolkningsökningen. Tidpunkten för kollektiv-
trafikplanens framtagande har försvårats av den pågående pandemin vilken medfört 
stora negativa effekter på resandet. De kvantitativa målen för kollektivtrafikens resande-
utveckling har därför anpassats till att i första hand återta de resandenivåer som gällde 
före pandemin. 
   
Kollektivtrafikplaner finns nu i alla regionens större städer, de s.k. pendlingsnaven och 
tillväxtmotorerna i Västra Götalandsregionen. Uppdragsgivare och politisk styrgrupp är 
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stadstrafikforum i Uddevalla, som är ett samverkansorgan mellan Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och kommunen. Kollektivtrafikplanen har 
remissbehandlats i kommunens nämnder under hösten 2020 (KS 2020-12-16). 
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FÖRORD

Uddevalla är ett av regionens prioriterade pendlingsnav. Befolkningen har ökat 
med cirka 13 procent sedan 2000 och både utveckling och prognoser visar på 
fortsatt tillväxt. 

Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg för att ge invånarna bättre 
förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar sam-
hällsutveckling. Vision Västra Götaland – Det goda livet samt lokala mål och 
strategier utgör grunden för arbetet. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Uddevalla kommun och Väst-
trafik har tagit fram en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling fram 
till år 2030. Ofta, snabbt, enkelt och tydligt är den riktning parterna gemensamt 
vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i. 

Parallellt med framtagandet av kollektivtrafikplanen har trafikförsörjningspro-
grammet för Västra Götalandsregionen reviderats och vi är mitt i en pågående 
pandemi, med stora effekter på vårt sätt att resa. Planen ska även samordnas 
med Västtrafiks utvecklingsplaner samt med kommunens utvecklings- och 
översiktsplaner.

Kommunen planerar för en stor utbyggnad av bostäder och verksamheter, först 
och främst i centrumnära lägen. Det innebär att fler kommer få möjlighet att 
byta till mer yteffektiva transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. För 
att öka det hållbara resandet behöver vi arbeta tillsammans, bredare och bistå 
invånarna i omställningen genom att arbeta med beteendeförändringar. 

Kollektivtrafikplanen har tagits fram av tjänstemän från respektive organisation, 
och stadstrafikforum i Uddevalla, som är ett samverkansforum mellan Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och kommunen, har utgjort politisk styrgrupp. 

Stadstrafikforum för Uddevalla 23 mars 2021

Bakgrund  
och analyser

Mål och  
indikatorer

Strategier 
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Dialog och 
förankring

Förslags
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revidering
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2020
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SAMMANFATTNING

Uddevalla kommun är en av tillväxtmotorerna i Västra Götaland. En positiv 
regional utveckling förutsätter goda pendlingsmöjligheter. Det ställer krav på 
god tillgänglighet och framkomlighet för hållbara resalternativ som kollektiv-
trafik, gång och cykel.

Målbilden fokuserar på att utveckla såväl kollektivtrafiken som det hållbara 
resandet. Den beskriver hur kollektivtrafiken i Uddevalla kommun, med fokus 
på stadsbusstrafik och kopplingar till den regionala trafiken, behöver utvecklas 
fram till år 2030. Alla involverade parter ska känna en trygghet i en långsiktig, 
gemensam och strategisk kollektivtrafikplan.

Dialoger och undersökningar har gett värdefulla inspel
Flera dialogmöten med medborgare, elever och företrädare för olika intresse-
organisationer har genomförts. Dialogerna visar att det råder en tydlig bilnorm 
i Uddevalla kommun, såväl i den yngre som i den äldre generationen. På kort 
sikt efterfrågas ökat utbud på kvällar och helger, bättre tillgänglighet till fri-
tidsaktiviteter och bättre bytespunkter. 

Invånarna har deltagit i två stora resvaneundersökningar som genomförts av 
Västsvenska paketet och av Västtrafik. Båda undersökningarna visar att bilen är 
det vanligaste färdmedlet för alla invånare i Uddevalla kommun och utgör 70 
procent av resorna. Hälften av invånarna kan dock tänka sig att resa mer kol-
lektivt och säger att de troligen skulle kunna göra det också. Valet av färdmedel 
från de olika områdena påverkas av avståndet till handel och service samt av 
tillgången till kollektivtrafik. 

Dialoger och undersökningar har gett värdefulla inspel och visar att potentialen 
för att öka resandet med hållbara transportmedel är hög. 

Befolkningen ökar 
Uddevallas befolkningsmängd var 56 703 i december 2019. Det är en ökning med 
cirka 13 procent sedan år 2000. Prognosen är att kommunen ska fortsätta öka 
med cirka 10 procent till år 2028. Byggnation av bostäder och verksamheter ska 
ske i de centrala delarna av kommunen. I förlängningen ska det byggas bostäder 
och verksamheter ut till det område som idag är hamnområde. 

Pendlingsstatistiken visar att det finns en stor utpendling till andra starka 
arbetsmarknader såsom Trollhättan och Göteborg. Den största inpendlingen 
sker från bland annat Trollhättan, Vänersborg och Munkedal. Uddevalla är en 
relativt stark arbetsmarknadskommun med stora företag, industrier, offentliga 
arbetsgivare samt centrumhandel och ett större köpcentrum.

Behov av bättre bytesmöjligheter mellan tåg och busstrafik
Dagens linjenät är utformat för resor från ytterområdena till centrum som mål 
eller bytespunkt. Resandeutvecklingen har fluktuerat under åren 2000 till 2018; 
fram till pandemin syntes en svagt ökande restrend. 

De resandemässigt största knutpunkterna utgörs av bussterminalerna på Kam-
penhof och på handelsplatsen Torp vid E6. I staden finns även centralstationen 
och Östra stationen som viktiga knutpunkter. Kampenhofsterminalen ligger 
genom sin närhet till stadskärnan och övriga centrumhållplatser väl till ur 
ett resandeperspektiv. En ny lokalisering kan därför främst motiveras ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv. För att förbättra bytesmöjligheter mellan tåg och 
stadstrafik samt regionalbuss fortsätter en diskussion om en flytt av centralsta-

FÄRDMEDELSANDEL I JÄMFÖRELSE
En färdmedelsandel för bilresor i Uddevalla kommun på 
70 procent är större än i Trollhättan och Vänersborg som 
ligger på 65 procent. En tredjedel av resorna i Uddevalla 
görs med hållbara färdmedel, vilket är något mindre än 
i Trollhättan och Vänersborg där framför allt cykel har 
en mycket större andel. 
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tionen längre österut vilket skulle skapa bättre koppling mellan trafikslagen. På 
kort sikt skulle mindre åtgärder kunna genomföras för att förstärka de befintliga 
bytespunkterna.

Elektrifiering och automatisering skapar möjligheter
En trend- och scenarioanalys, som Västra Götalandsregionen genomfört i 
anslutning till revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, visar bland 
annat att den rådande teknikutvecklingen med nya tjänster, exempelvis via 
applikationer i mobiltelefoner och datorer, spås fortsätta. Särskilt elektrifieringen 
och automatiseringen ger fler möjligheter att resa hållbart från dörr till dörr. 
Planen ska även erbjuda viss flexibilitet och anpassning inför kommande år, 
samtidigt som den har en strukturerande funktion.

En ökning av antalet hållbara resor ett måste
Uddevalla har lägst andel kollektivtrafik-, gång- och cykelresor av pendlingsnaven 
i Västra Götalandsregionen. Detta gör att en stor ökning av antalet hållbara 
resor behöver ske för att kommunen ska bidra till att nå målen i trafikförsörj-
ningsprogrammet och för att stödja stads- och befolkningsutvecklingen. Resan-
deutvecklingen bör vara kraftigare än befolkningsökningen. Målet på kort sikt 
är att minst återta de marknadsandelar och nivåer som rådde innan pandemin. 

Viktigt med en attraktiv kollektivtrafik
Kvalitetsmål för resenären är ofta, enkelt, snabbt och tydligt – faktorer som 
invånarna prioriterar högt. Att uppnå dessa mål är en förutsättning för att kol-
lektivtrafiken ska kunna attrahera och ta hand om fler resenärer samt att vi ska 
nå framtida mål på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

Målen kommer att följas upp via indikatorer som belyser såväl kvalitet och 
kvantitet som effektivitet.

Strategier för framtidens kollektivtrafik
Mellan uppsatta mål och dagens kollektivtrafik finns ett gap som visar vilka 
brister som behöver åtgärdas för att uppnå en mer attraktiv kollektivtrafik och 
bidra till ökad andel hållbara resor. De viktigaste identifierade bristerna ur ett 
resenärsperspektiv är: långa restider i några av reserelationerna jämfört med 
bil; utbudet under kvällar och helger som upplevs och inte heller är tillräckligt; 
linjenätet har för många varianter, ger god yttäckning men är inte lika enkelt 
att förstå jämfört med i andra pendlingsnav; det finns få möjligheter till genom- 
eller direktresor förutom till centrum; det finns linjer med lågt resande och 
några med kapacitetsproblem.

Stadens invånare upplever inte kollektivtrafiken och övriga hållbara transporter 
som fullgoda alternativ. Stadens geografi och geografiskt utspridda mål- och 
bytespunkter för arbete och fritid bidrar till upplevelsen. Framkomlighetspro-
blem finns i de centrala delarna och vid järnvägsövergångarna – problem som 
riskerar att öka i takt med att staden förtätas och tågtrafiken ökar. 

För att uppnå målen och åtgärda bristerna, men samtidigt ta höjd för en annan 
framtidssituation, har ett antal strategier för framtidens kollektivtrafik tagits 
fram. 

Trafikkoncept beskriver trafikering, stråk och bytespunkter
Utifrån strategierna har olika trafikkoncept med riktlinjer och de viktigaste 
egenskaperna och funktionerna för trafikering, stråk och bytespunkter tagits 
fram. Koncepten beskriver funktionen och de ingående delarna i Västtrafiks 

Målstruktur för kollektivtrafikens utveckling.

VIKTIGA STRATEGIER FÖR  
FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK
• integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen

• utveckla kollektivtrafiken i tydliga stråk kopplade till 
kommunens utbyggnadsplaner

• ta ansvar för hela resan samt för utveckling av smi-
digare bytespunkter

• bidra till såväl en levande tätort såväl som landsbygd

• uppnå en enkel och tydlig huvudnätsstruktur samt 
ett grundutbud med regelbunden tidtabell och kon-
sekventa trafikdygnstider

• stärka arbetet med att förändrade resvanor

• fortsätta fordonsutvecklingen i syfte att bättre till-
godose resenärernas krav och en bättre stadsmiljö 
samt att skapa förutsättningar för en fossilfri region 
år 2030

• prioritera kollektivtrafiken där det är trångt om 
utrymme eller genomföra åtgärder för att minska 
barriärer mot järnvägen

• genomföra åtgärder som gör det enklare för bussen 
att ta sig fram

• planera för ett långsiktigt utvecklingsarbete i stadens 
fysiska struktur och bebyggelseutveckling när det 
gäller lokalisering av bytespunkter såväl som arbets-
platser.
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kundlöfte. De kollektivtrafikstråk som pekas ut är viktiga ur ett långsiktigt 
perspektiv och ska ha hög framkomlighet och hög turtäthet. Behov av infra-
strukturinvesteringar ska därför identifieras utifrån dessa stråk.

I takt med att planens mål om ökat resande uppfylls, kommer antalet männ-
iskor som rör sig i kollektivtrafiken och på bytespunkterna att öka. Detta ställer 
krav på att bytespunkterna utvecklas för att motsvara kraven på en modern 
kollektivtrafik. Byten kommer även i fortsättningen ske mellan bil eller cykel 
och kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att behovet av parkering för cykel 
och bil i anslutning till kollektivtrafiken ses över under genomförandet.

Inför kommande trafikupphandling, med planerad trafikstart i juni 2024, ska en 
översiktlig etappindelning av satsningarna, samt vilka kostnader det medför, tas 
fram. Behov av infrastrukturåtgärder tas fram och beskrivs. Vissa är kostnads-
bedömda, övriga behöver fortsatt utredning och analysarbete, vilket behöver 
ske i genomförandefasen.

En mer attraktiv kommun och ett starkare pendlingsnav
Om satsningar sker i enlighet med planens ambitioner är den samlade bedöm-
ningen att måluppfyllelsen blir god och att antalet hållbara resor förväntas öka. 
Planen stödjer också den stads- och befolkningsutveckling som kommunen 
planerar för. Satsningarna betyder förbättrade restider i viktiga relationer och i 
fler reserelationer än idag – vi binder samman staden och kopplar ihop arbets-
marknadsregioner, och nya exploateringar får en tillgänglig kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken förväntas också bättre motsvara framtida behov och underlätta 
vardagslivet och resor till fritidsaktiviteter. Fler erbjudanden gör att antalet 
vardags- och helgresor ökar. Det förväntas även ökad cykel- och gångtrafik 
samt en minskad klimatpåverkan genom satsningar på elektrifiering.

Planen skapar nya resmöjligheter och stärker vissa kopplingar mellan områden 
och centrum, vilket bidrar till att fysiska och mentala avstånd mellan områden 
minskar. Planen förväntas därmed främja integration och tillgång till samhälls-
service och samhällsfunktioner.

Uddevalla kommer att stärkas och utvecklas i rollen som ett viktigt pendlings-
nav i Västra Götalandsregionen och som en attraktiv kommun att bo och leva 
i. Satsningarna stödjer hela regionens utveckling i en hållbar, ekologisk, social 
och ekonomisk riktning. 

Kollektivtrafikplanen kommer att mäta och följa ett antal utvalda indikatorer 
som stäms av årligen.

När parterna har antagit kollektivtrafikplanen återstår genomförandet, där ett 
första steg är att ta fram en handlingsplan. Parternas planeringsprocesser är inte 
statiska och går inte alltid i samma takt. En rad externa och interna faktorer 
kommer att påverka genomförandet. Finansieringsmöjligheter och konjunktur-
ändringar såväl som teknikutveckling och samhällstrender är faktorer som 
kommer att påverka. Planen kan behöva ses över efter några år och justeras, 
särskilt med tanke på att planen tas fram under pågående coronapandemi.

Parterna har identifierat ett antal frågor som behöver utredas och analyseras. 
En linjenätsutredning, utifrån det utpekade nätet, ska genomföras.
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1. INLEDNING

BAKGRUND
En positiv regional utveckling förutsätter goda pendlingsmöjligheter. En hållbar 
utveckling kräver en ömsesidighet mellan lokalisering av bostäder och verksam-
heter samt utveckling av infrastruktur, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. 

Uddevalla är en av tillväxtmotorerna i Västra Götalandsregionen. Det är en 
regional angelägenhet att kommunen utvecklas positivt på ett hållbart sätt. 
Det ställer krav på god tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafik, 
gång och cykel. 

Tillväxtmotorerna och de tyngsta pendlingsstråken är särskilt viktiga för att 
knyta samman orter, omland och region. Koncentration av verksamheter, service 
och bostäder till noder i starka kollektivtrafikstråk ger ännu bättre förutsätt-
ningar för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och för ett ökat 
hållbart resande. 

Denna plan fokuserar på att utveckla kollektivtrafiken och bidra till ett hållbart 
resande. Planen ska också bidra till dialog och ökad kunskap hos beslutsfattare, 
tjänstemän och invånare om hållbart resande. Genom fortsatta diskussioner 
och ställningstaganden blir förståelsen för framtida åtgärder större.

SYFTE
Med kollektivtrafikplanen skapas en gemensam målbild för kollektivtrafikens 
utveckling. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ökat resande med håll-
bara transportmedel, i symbios med en samhällsplanering som stödjer detta i 
Uddevalla kommun. 

Tidsperspektivet är lång sikt. Parterna ska känna trygghet i att ha en långsik-
tig gemensam plan som grund för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
Planens ambitioner ska säkerställas genom att en handlingsplan tas fram, samt 
genom regelbunden uppföljning i det fortsatta arbetet. 

Planen ska bland annat ge Västtrafik vägledning att planera för stadstrafikens 
utveckling, ge underlag för fordonsinvesteringar samt underlag för investeringar 
i infrastruktur. För kommunen är planen ett instrument för en samhällsplane-
ring, som bidrar till ökat hållbart resande. 

Planen innehåller övergripande mål och kvalitetsmål som visar vad vi ska uppnå 
och varför, samt vad vi strävar efter. Från målen tas steget till struktur och 
utveckling, där en övergripande struktur presenteras tillsammans med ett antal 
utvecklingsprinciper för stadstrafikens funktion, fysiska struktur och trafikering. 
Kvalitetsmål, struktur och utvecklingsprinciper konkretiseras i en systemlösning 
som bygger på ett kollektivtrafikkoncept för stadstrafiken. Därefter beskrivs 
förväntade effekter samt återstående arbete under planens genomförande.
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METOD 
Att utveckla kollektivtrafiken är ett långsiktigt arbete som med utgångspunkt 
i hållbar samhällsplanering kräver såväl stora som mindre investeringar i infra-
struktur, fordon, informationsinsatser och påverkansåtgärder. De åtgärder och 
investeringar som genomförs på kort sikt i en handlingsplan måste därför ligga 
i linje med de långsiktiga målen. 

Kollektivtrafikplanen sedd i ett tio-årsperspektiv måste därför grundas på kom-
munens och regionens visioner och mål och samspela med vilken roll övriga 
hållbara transporter kan spela i denna process. 

En målorienterad arbetsmetod skiljer sig från den traditionella metoden att 
utveckla kollektivtrafiken i vilken åtgärder genomförs i mindre steg med utgångs-
punkt från rådande förhållanden. Ett sådant arbetssätt innebär en successiv 
anpassning av utbudet till efterfrågan utan långsiktiga mål.

AVGRÄNSNINGAR
Ansvaret för stadstrafikens utveckling ligger inom mandatet för stadstrafikforum 
som är ett samverkansforum mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 
Uddevalla kommun. Stadstrafikforum fattade beslutet att ta fram en kollek-
tivtrafikplan som säkerställer en utveckling av stadstrafiken. Det handlar om 
att säkra att samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikens 
utveckling går hand i hand. 

Den geografiska avgränsningen är resor som har start- eller målpunkt i kommu-
nen, men inkluderar också kopplingen mellan de regionala och lokala resorna. 
Fokus är på resor som sker inom Uddevalla tätort. Planen studerar inte detaljer 
såsom linjedragning, och den är inte heller någon linjenätsutredning. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland hanteras i trafikför-
sörjningsprogrammet och i övriga underlag, se Planeringsunderlag och Styr-
dokument nedan. 

Planen omfattar inte den fysiska utformningen av stråk, bytespunkter, fordon 
eller linjenät. Detta är något som måste utredas vidare i det fortsatta arbetet. 
För att bedöma effekterna av föreslagna åtgärder har dock ett strukturerande, 
prioriterat linjenät som följer strategierna och utvecklingen pekats ut.

PLANERINGSUNDERLAG
Kollektivtrafikplanen utgår från antagna styrdokument i kommunen och Västra 
Götalandsregionen samt prognoser, analyser och underlag som har tagits fram 
i arbetet tillsammans med övriga underlag i närliggande frågor. 

En sammanställning av de viktigaste styrande och vägledande dokumenten 
återfinns nedan och ytterligare information finns i bilaga 1. Utöver dessa har 
andra nationella, regionala och kommunala dokument använts som underlag 
i den mån de gett vägledning för hur kollektivtrafiken behöver utvecklas för 
att uppnå önskade effekter. 

Erfarenheter från antagna kollektivtrafikplaner i övriga utpekade noder har 
tillvaratagits liksom harmonisering av struktur och uppbyggnad för att underlätta 
struktur och jämförelser.

NULÄGE

VISION

I kollektivtrafikplanen används en målorienterad 
 arbetsmetod (backcasting) som innebär att man börjar 
med att definiera ett önskvärt framtida tillstånd (en 
vision). Därefter identifieras de åtgärder som krävs för 
att uppnå det önskvärda tillståndet.
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STYRDOKUMENT

Västra Götalandsregionen
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och Vision Västra Göta-
land utgör grunden för arbetet med regional utveckling. Utvecklingen i hela 
Västra Götaland ska ske med samtliga hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt.

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål och inriktning 
för att bidra till att uppfylla visionen om det goda livet: 

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (fastställs våren 2021) – Hållbara resor 

i Västra Götaland 
• Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning

Utöver dessa finns följande strategier framtagna:

• Målbild Tåg 2035 inkl Målbild tåg 2028 (2013 och 2020) och Västtågsutred-
ningen (2017). Anmärkning: Inarbetad i Målbild tåg 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland (2018)
• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor (september 2018).
• Landsbygdsutredning – Kollektivtrafik i Västra Götaland (april 2014) 

Styrdokument Uddevalla kommun
Kommunens vision har formulerats som Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, 
lust och läge ger livskvalitet. Översiktsplanen (antagen 2010) utgör det viktigaste 
styrdokumentet för kommunens mark- och vattenanvändning och beskriver 
bland annat hur den bebyggda miljön ska användas och utvecklas. En reviderad 
översiktsplan för hela kommunen beräknas stå klar under 2021.

• Översiktsplan för Uddevalla (2010) 
• Fördjupad översiktsplan (FÖP), Uddevalla tätort (2017)
• Samhällsbyggnadsstrategi (2015)
• Cykelplan (2011) 
• Trafik och parkeringsstrategi (2017)
• Funktionsutredning Kollektivtrafikens noder i Uddevalla, (Trivector, 2016)
• Områdesplan Bäveån, (2016)
 

Bilden från trafikförsörjningsprogrammet visar hur 
 regionen och Agenda 2030 hänger ihop.

Västra Götaland 
– Det goda livet

Västra  
Götaland 

2020 – strategi 
för tillväxt och 

utveckling

Regionalt  
trafikförsörj-
ningsprogram

Strategi för 
hälso- och 

sjukvårdens 
omställning

Kulturstrategi
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Samtliga strategier samt trafikförsörjningsprogrammet 
2021–2025 finns samlade på www.vgregion.se/kollek-
tivtrafik.

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Flera dialogmöten med invånare, elever och företrädare för olika 
intresseorganisationer har genomförts med fokus på kommunens 
och stadens utveckling och mobilitetsfrågor. 

Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, 
K2, genomförde under perioden 2015–2017 ett forskningsprojekt om 
samverkansmodeller med inriktning mot ökat kollektivtrafik resande. 
Uddevalla medverkade som ett ”Living Lab” för att undersöka meto-
der för samverkan och effekter av genomförda åtgärder.* Flera flera 
workshopar genomfördes. 

Vid revideringen av översiktsplanen för Uddevalla har flera dialog-
möten med invånare genomförts i syfte att samla in synpunkter på 
vad som är bra i kommunens olika delar och vad som kan förbättras. 

Göteborgs Universitet genomförde (2016) ett forskningsprojekt 
om tillgänglighet för att utveckla begreppet hållbar tillgänglighet i 
den urbana och regionala planeringen. Projektet syftade till att hitta 
och lyfta fram lämpliga metoder och verktyg som bidrar till plane-
ring som skapar tillgänglighet utan att bidra till ökade transporter. 

Kollektivtrafik i storstadens skugga
K2-forskarnas arbete har sammanfattats i skriften ”Kollektivtrafik 
i storstadens skugga”. Det råder en tydlig bilnorm i kommunen, 
från den yngre till den äldre generationen. Flera faktorer påverkar 
olika gruppers uppfattning av kollektivtrafiken, både positiva och 
negativa faktorer. 

Bland yngre efterfrågas: 

• Trygg atmosfär
• Högre turtäthet under eftermiddag och kväll
• Bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter

De äldre efterfrågar:

• Lugn och trygg miljö
• Punktlighet 
• Högre turtäthet under dag- och kvällstid
• Bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter

Bland förvärvsarbetande efterfrågas:

• Bättre tillgänglighet till arbetsområden med konkurrenskraftiga 
restidskvoter

• Direkta regionala kopplingar
• Tydliga och smidiga bytespunkter mellan lokal- och regionaltrafik

Beslutsfattare och tjänstemän
Under en workshop med ett tjugotal aktörer från regionala, natio-
nella och lokala myndigheter samt från näringslivet diskuterades 
hur kollektivtrafiken kan utvecklas för att attrahera fler resande. 
Teman som diskuterades, kopplade till eftersökta brister, var bland 
annat beteendepåverkande åtgärder, utveckling av regionaltrafi-
ken, planering av lokaltrafiken, att göra Kampenhof bussterminal 
tryggare, att utveckla noder, biljetter och priser, tidig delaktighet 
i planeringen, teknik och IT samt busschaufförernas bemötande 
av resenärer. 

Slutsatser
Ovanstående punkter sammanfattar väl, enligt forskarna, var fokus 
behöver läggas för att kollektivtrafiken ska locka till sig en större 
marknadsandel av motoriserade resor. För att kunna konkurrera med 
bilen och skapa möjligheter för fler hållbara resor finns till exempel 
ett behov av att förtäta de mer centrala delarna i kommunen. Likaså 
behöver bytespunkter erbjuda enkla byten mellan olika trafikslag.

Myndigheter och beslutsfattare behöver också skaffa sig en bättre 
förståelse för och kunskap om kollektivtrafiksystemet, både dess 
positiva och mer negativa sidor. 

*  K2, 2019. Kollektivtrafik i storstadens skugga – Krönikor från  
living lab i Uddevalla. 
http://www.k2centrum.se/kollektivtrafik-i-storstadens-skugga-
kronikor-fran-living-lab-i-uddevalla

Dialogmöten och medborgardialog



 9

2. FörUtsättningar och nUlägesbesKrivning

Kollektivtrafikplan för Uddevalla  

2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
NULÄGESBESKRIVNING

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 december 2019 hade Uddevalla kommun en folkmängd på 56 703 invå-
nare. Från millennieskiftet (48 971 invånare) till och med år 2019 har befolk-
ningen i Uddevalla kommun ökat med 7 732 invånare, vilket motsvarar en ökning 
på cirka 13 procent – en befolkningsökning med drygt 400 nya invånare per år. 

Befolkningstillväxten utgörs huvudsakligen av ett positivt flyttnetto tillsammans 
med ett positivt födelsenetto. Övervägande del av de inflyttade har tidigare 
bott i andra delar av Västra Götaland; resterande kommer från övriga delar i 
landet eller utlandet.

Befolkningsprognos 
Den kommunövergripande prognosen, som uppdateras årligen, sträcker sig 
över tio år medan delområdesprognosen avser de fem närmsta åren. Antalet 
invånare år 2029 beräknas (enligt prognos 2020) uppgå till drygt 61 500, vilket 
motsvarar ett invånartillskott på cirka 4 900 personer (närmare 9 procent). 

På längre sikt kommer exploateringarna i Uddevalla att öka med bebyggelse på 
Kampenhofsområdet och runt Bäveån.

Utbyggnadsområden i Uddevalla på kort och lång sikt
Stadens stadsutvecklingsprojekt fokuserar på exploatering och utbyggnad av 
bostäder och verksamheter. Utbyggnaden kommer att ske etappvis under lång 
tid och bedöms totalt kunna rymma 4 500 nya bostäder. Bostäderna komplet-
teras med arbetsplatser, butiker, restauranger, skolor och andra verksamheter. 

Stadsutveckling

Skogslyckan

Silentz
Bastionen

Bergsgården

Östberget RydingsbergSpinnrocksvägen

Sunningebergen

Sundstrand

Klubban

Åberg

Planerade bostadsexploateringar för perioden  
2021 och framåt. 

Pågående detaljplanearbete

Pågående stadsutvecklingsprojekt

Pågående utredning nytt bostadsområde

Färdig detaljplan
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Landsbygd och mindre tätorter
Generellt gäller en långsam utvecklingstakt av bostäder på landsbygden. Kom-
plettering av enstaka fastigheter i anslutning till redan befintliga kan ske där 
inga andra restriktioner sätter stopp. Där vatten- och avloppslösningar finns kan 
ytterligare exploatering medges, till exempel på Fräknestranden och Lanesund. 
För kommunens småorter Hogstorp, Skredsvik, Fagerhult (Lane) och Kyrkbyn 
(Lane-Ryr) finns för närvarande inga omfattande utbyggnadsplaner. 

SYSSELSÄTTNING

Arbetsmarknaden till i dag
Antalet arbetstillfällen i kommunen uppgick till cirka 25 100 (2016) varav lite 
mer än 30 procent (7 600) innehades av arbetstagare från andra kommuner, 
främst Trollhättan (1 244) och Vänersborg (1 146). Inpendlingen fördelade sig 
ungefär lika för kvinnor och män. 

Antalet förvärvsarbetande kommuninvånare var 26 200 (2016) varav 8 700 
förvärvsarbetade i en annan kommun, främst Trollhättan (1 894) och Göte-
borg (1 764). Män dominerade pendlingen mot Göteborg och kvinnor mot 
Trollhättan.

 
ANDEL SYSSELSATTA I UDDEVALLA KOMMUN 2016  
FÖRDELAT PÅ NÄRINGSGRENAR, %. Källa: SCB

Til
lve

rkn
ing

, 

utv
inn

ing

Byg
gv

erk
sa

mhe
t

Han
de

l

Tra
ns

po
rt

Hote
ll, 

res
tau

ran
g

Fa
sti

gh
ets

ve
rks

am
he

t, 

för
eta

gs
tjä

ns
ter

Civi
la 

myn
dig

he
ter

,  

för
sva

ret

Utbi
ldn

ing

Vård
, o

mso
rg

Pe
rso

nli
ga

 oc
h  

ku
ltu

rel
la 

tjä
ns

ter Övri
gt

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Vilka är de största arbetsplatserna?
Uddevalla kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen, följt av 
Västra Götalandsregionen (primärt Uddevalla sjukhus). Största privata arbets-
givare är Ikea och Kynningsrud. Till skillnad från exempelvis Trollhättan och 
Vänersborg utgör Uddevalla en tydlig småföretagarkommun. Vid sidan om 
vård och omsorg är handel den näringsgren som har flest anställda. 

Framtidens arbetsmarknad
Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Uddevalla 
kommun. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former 
för samarbeten. Uddevalla ska, i linje med kommunens vision, vara hjärtat i 
Bohuslän samt vara centrum för handel, service och kommunikationer och en 
av regionens tillväxtmotorer. Kommunen ska sträva efter ett gott företagsklimat 
och skapa en etableringsbe redskap genom mark och lokaler. 

DE FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA  
I UDDEVALLA KOMMUN, 2017

Uddevalla kommun 5 425

Västra Götalandsregionen 2 325

Ikea 275

Samhall 275

Kynningsrud Prefab 225

Källa: Uddevalla kommun
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STÖRRE MÅLPUNKTER I UDDEVALLA KOMMUN

MÅLPUNKTER
Viktliga målpunkter i staden samt knut- och bytespunkter i kollektivtrafiken:  
• Badhuset
• Bohusläns museum
• Centrala staden
• Gustafsberg
• Gymnasieskolan i Uddevalla
• Kampenhof bussterminal
• Rimnersområdet med inom- och utomhusidrottsplatser
• Sjukhuset
• Torp Köpcentrum
• Torp Terminalen
• Uddevalla central
• Uddevalla östra
• Vuxenutbildningen (före detta Regementet)



12

2. FörUtsättningar och nUlägesbesKrivning

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

PENDLING OCH RESFLÖDEN
Uddevalla utgör ett av regionens fem så kallade pendlingsnav. I statistiken 
noteras störst inpendling från Trollhättan, Vänersborg och Munkedal, men 
kommunen erbjuder även boende i fler av de kringliggande kommunerna arbete 
inom såväl offentlig som privat sektor. 

Utpendling från Uddevalla sker i första hand till Trollhättan och Göteborg. 
Sammantaget omfattar in- och utpendlingen omkring 8 000 personer i res-
pektive riktning. 

RESMÖNSTER OCH RESANDE
I samband med genomförandet av infrastrukturpaketet för Göteborgsområdet, 
Västsvenska paketet, genomförs med jämna mellanrum resvaneundersökningar. 
År 2017 inkluderades även invånare i Trestadsområdet i undersökningen, då 
Trestad numera ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Resvaneundersök-
ningen kartlade invånarnas resvanor en genomsnittlig dag på hösten 2017.

Målet med resvaneundersökningen är att följa resvanorna och att få bättre insikt 
i hur invånarna reser till och från kommunerna samt hur fördelningen över 
olika färdmedel ser ut. Undersökningen kartlägger medborgarnas regionala 
resmönster sett till bland annat färdmedelsfördelning och restid. 

Färdmedelsfördelningen för Göteborgs arbetsmarknadsområde visar att bil 
dominerar som färdmedel och används för 53 procent av resorna. Näst vanli-
gast är kollektivtrafikresor som används för 23 procent av resorna. Vidare görs 
fler resor till fots, 15 procent, jämfört med cykel, 8 procent. 

I Uddevalla är bilen det vanligaste färdmedlet, med en andel på hela 72 pro-
cent. De hållbara resorna utgör 28 procent av det totala resandet i Uddevalla 
tätort, där kollektivtrafikresor utgörs av 13 procent, gång 11 procent och cykel 
4 procent. Jämfört med Tvåstad har Uddevalla en lägre andel gång och cykel 
men högre andel kollektivtrafik och bilresor. 

Jämförelse av färdmedelsfördelningen i Uddevalla, 
Tvåstad och i hela regionen enligt Västsvenska pake-
tets resvaneundersökning 2017.

FÄRDMEDELSFÖRDELNING VARDAGAR PER OMRÅDE 
ENL VÄSTSVENSKA PAKETETS RESVANEUNDERSÖKNING 2017
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FEM PENDLINGSNAV I REGIONEN
Regionens pendlingsnav utgörs av delregionala arbets-
marknadscentrum, noder med extra hög prioritet, vilka 
är utpekade som tillväxtmotorer i Västra Götalands 
region utvecklingsprogram. 

ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN  
UDDEVALLA, 2017

PENDLARE

Kommun Från Uddevalla Till Uddevalla
Antal/dag % Antal/dag %

Trollhättan 1 907 22 1 309 17

Göteborg 1 853 21 552 7

Stenungsund 821 9 397 5

Vänersborg 671 8 1 168 15

Munkedal 554 6 858 11

Lysekil 428 5 559 7

Orust 328 4 467 6

Färgelanda 296 3 677 9

Kungälv 197 2 112 2

Tanum 183 2 241 3

Källa: Uddevalla kommun

TRESTAD OCH TVÅSTAD
Trestad är den samlande benämningen av städerna 
Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Tvåstad mot-
svarar Trollhättan och Vänersborg.

VÄSTSVENSKA PAKETETS RVU 2017  
I ARBETSMARKNADSOMRÅDET 
KRING GÖTEBORG
Totalt 46 620 invånare i åldern 16–84 år ingick i urvalet 
varav 12 239 personer svarade på en webb- eller pos-
tenkät, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 27 procent. 
I Uddevalla svarade 336 personer för totalt 639 antal 
resor.
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Resvaneundersökning för Uddevalla tätort
Inom ramen för arbetet med framtagande av kol
lektivtrafikplanen genomfördes i november 2018, i 
samarbete mellan Västtrafik och kommunen, en ny 
resvaneundersökning för Uddevalla tätort. 

Syftet med undersökningen var att utvärdera mark
nadsandelar gällande resor för olika trafikslag som de 
boende gör till, från och inom staden. Vidare önskades 
information om resandets omfattning, resandeström
mar, samt invånarnas attityder till resandet.

En tredjedel av resorna görs  
med hållbara färdmedel
Under en genomsnittlig vardag i Uddevalla tätort genomför cirka åtta 
av tio invånare minst en resa. Det motsvarar 2,1 resor per invånare 
och 2,6 resor per invånare som rest under dagen. Av de cirka 89 500 
resor som genomförs per vardag sker cirka två tredjedelar med bil, 
och den resterande tredjedelen av gång, cykel och kollektivtrafik. 
Cykel motsvarar endast 4 procent av de totala antalet resor. Gång-
trafiken har sen undersökningen 2017 ökat med 4 procent mot en 
motsvarande minskning av biltrafiken.

Bilen vanligaste färdmedlet för alla grupper
Fördelningen mellan olika färdmedel skiljer sig både vad gäller kön 
och åldersgrupper. Män använder till större del bil som färdme-
del jämfört med kvinnor medan förhållandet är det motsatta vid 
kollektivtrafikresor. För gång- och cykelresor syns ingen markant 
skillnad mellan könen. 

Yngre samt pensionärer gör en större andel av sina resor med 
kollektivtrafik. Samma åldersgrupper utför även den lägsta andelen 
cykelresor. Den yngsta gruppen är dock underrepresenterad bland 
enkätsvaren (3,9 %). 

Bilresor motsvarar den största andelen resor för alla åldersgrupper 
men är högst bland invånare i åldrarna 25–65 år. 

Hälften av invånarna kan tänka sig  
fler kollektivtrafikresor
Trots den höga andelen bilresor har en stor andel av invånarna en 
positiv grundsyn när det kommer till frågan att ersätta bilresor med 
gång-, cykel- eller kollektivtrafikresor. Hälften av invånarna menar 
att de absolut skulle kunna tänka sig att resa mer kollektivt och en 
femtedel säger att de troligen skulle kunna göra det. 

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv önskade invånarna 
först och främst lägre priser, följt av ökad turtäthet, mindre avstånd 
till hållplatser, bättre punktlighet, fler hållplatser och linjer och fler 
turer på helger och kvällar.

Färdmedelsfördelningen går att påverka
Färdmedelsfördelningen visar att val av färdmedel påverkas av 
avstånd till handel och service och tillgång till kollektivtrafik för 
pendling till arbete med mera. Människors färdmedelsval kan därför 
påverkas om samhällsplaneringen utformas för att stödja gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. En väl utbyggd struktur som stöder gång- 
och cykeltrafik bidrar också till fler hållbara resor. 

Byggs det exempelvis bostäder i ytterområden, där tillgång till 
lokal service och förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikförsörj-
ning är begränsade, är det rimligt att anta att de framtida resenärerna 
till stor del kan förväntas resa med bil. 

Byggs det istället i centrala staden eller i centrumnära områden  

RESOR FÖRDELADE PÅ FÄRDMEDEL OCH ÅLDER. 
Källa: RVU i Uddevalla 2018
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kan man förvänta sig en annan färdmedelsfördelning. Tillgången 
till service och lokal handel är en viktig faktor för att uppmuntra 
till hållbara resor även för andra reseärenden än arbete och skola. 

Högst bilreseandel återfinns i de västra delarna av tätorten, det 
vill säga i Fasseröd, Kurveröd och Herrestad. Anmärkningsvärt är 
att det även är en hög andel bilresor från relativt centrala stadsdelar 
som Hedegärde, Karlsberg och Elseberg. I centrum, Centrala staden, 
Söder och Hönsebergshagen är andelen gång- och cykelresor hög 
medan andelen kollektivtrafikresor är som högst i Skogslyckan och 
Tureborg. 
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Resflöden i Uddevalla tätort.

DAGENS KOLLEKTIVTRAFIK  
I UDDEVALLA KOMMUN

Regiontrafik 
Prioriterade kollektivtrafikstråk syftar till att knyta samman regionens olika 
delar och de pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland. Ytterligare några stråk syftar till att knyta regionen till målpunkter 
utanför Västra Götaland exempelvis Halden, Karlstad och Örebro. 

För Uddevallas del är järnvägen ryggraden i stråket Uddevalla–Göteborg. Tåget 
kompletteras med regional busstrafik när kapaciteten i järnvägssystemet inte 
räcker till. Restidsmässigt är buss minst lika konkurrenskraftig.  

Viktiga regionbusslinjer som berör Uddevalla: 

• 810 Uddevalla–Ljungskile–Göteborg 
• 860 Smögen/Kungshamn–Uddevalla–Trollhättan
• 730 Uddevalla–Bengtsfors
• OEXP Uddevalla–Torp–Orust–Stenungsund

Regionbusslinjer som endast angör Torp:

• 841 Lysekil–Torp–Göteborg
• 871 Strömstad–Torp

Vidstående karta visar de regionala busslinjer som angör Uddevalla. Obser-
vera att det finns ytterligare ett stort antal busslinjer som trafikerar Uddevalla 
kommun för vilka trafikuppdraget är av mer lokal karaktär eller där turutbudet 
är begränsat.
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16

2. FörUtsättningar och nUlägesbesKrivning

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

Lokal busstrafik
Utöver de större regionbusslinjerna (expressbussar) finns ett stort antal busslinjer 
som trafikerar kommunen och närliggande kommuner. Turutbudet på dessa 
linjer är begränsat och i första hand anpassat till skol- och arbetsresor. Syftet 
med dessa linjer är att binda samman landsbygd och de mindre tätorterna med 
kommunhuvudorten och kollektivtrafikens bytespunkter genom att erbjuda ett 
antal resmöjligheter även utanför de starka stråken. 

Landsbygdsutredningen, som är en del av det regionala trafikförsörjningspro-
grammet, ligger till grund för utbudet med syfte att trygga rätt servicenivå 
utifrån tätortens storlek. Kommunens geografiska struktur med de stora vägarna 
och stråken E6, väg 44 och väg 161 ger dock stora delar av kommunens lands-
bygdsbefolkning tillgång till ett avsevärt bättre kollektivtrafikutbud än vad 
som vanligtvis kan erbjudas på landsbygden.

Stadsbusstrafik
Dagens linjenät är utformat för resor från ytterområdena till Uddevalla centrum 
som mål eller bytespunkt. Stadsbusstrafiken består av sex linjer (linje 1–6) med 
som tätast 12-minuterstrafik (linje 1). Flera av linjerna trafikeras som bäst med 
15-minuterstrafik under vardagar. Utöver dessa linjer finns linje 12 som utgör 
stadens kvälls- och nattrafiklinje. Högst resande återfinns på linje 2 (Hov-
hult–Kampenhof–Torp) med 755 000 resande och linjerna 1, 3 och 5 med över 
500 000 resande per linje.  

Fakta om linjerna redovisas i tabellen på nästa sida. Linjesträckningarna för 
respektive stadsbusslinje återges i nedanstående linjekarta.

Linjesträckningar för stadsbusstrafiken i Uddevalla. 
Linje 1–6 visas i kartbilden. 
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Resandeutvecklingen med stadsbusstrafiken sedan linjeomläggningen 2014 
återges nedan. Det kan skönjas små resandeökningar för flertalet av linjerna, 
undantaget linje 2, som haft en resandeökning på hela 13 procent för perioden 
2015–2017.
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RESANDEUTVECKLING FÖR STADSBUSSLINJE 1–6, 2015–2019.  
Påstigande i tusental. 

Stadsbusstrafikens resandeutveckling från millennieskiftet till år 2018 visar att 
resandet har fluktuerat genom åren men att det finns en svagt ökande restrend. 
Den markanta resandeökningen som noteras för år 2018 beror till stor del på 
övergången av datakälla från biljettstatistik till det automatiska kundräknings-
systemet (KRS).
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PÅSTIGANDE I STADSTRAFIKEN ÅR 2000–2019 Påstigande i tusental. 

Stadsbusstrafikens resandeutveckling från millennie-
skiftet till år 2019 visar att det finns en svagt ökande 
restrend.

TURUTBUD FÖR STADSBUSSTRAFIKEN I UDDEVALLA DECEMBER 2018–JUNI 2019
Mån–fre Lördag Söndag

Linje 1 Kampenhof–Helenedal 06.00–20.00 (12-min.trafik) 20.00–22.00 (20-min.trafik) 08.00–14.30 (kvartstrafik) 14.30–19.30 (30-min.trafik) 08.30–19.30 (30-min.trafik)

Linje 2 Torp*–Kampenhof–Hov
hult** Linjen körs via Uddevalla Ö

06.10–19.30 (kvartstrafik del av linjen), *endast 30-min.trafik) 
19.30–22.30 (30-min.trafik, ** trafikeras till kl 21)

06.30–18.00 (30-min.trafik, Trafiken från Torp kl 09-23) 07.30–18.30 (30-min.trafik,  
Trafiken från Torp 08.30–22.30)

Linje 3 Hovhult–Kampenhof–
Bohusgården*

05.30–09.15 (20-min.trafik) 09.15–12.45 (30-min.trafik) 13.15–
19.00 (20-min.trafik) 19.00–21.00 (30-min.trafik)

08.30–09.00 (30-min.trafik) 09.00–15.00 (20-min.trafik, 
* Bohusgården trafikeras med 2 turer/timme kl 15–16) 
15.00–18.30 (30-min.trafik)

08.30–18.30 (30-min.trafik)

Linje 4 Torp–Kampenhof 09.30–19.30 (30-min.trafik) 06.30–19.30 (30-min.trafik) 06.30–19.30 (30-min.trafik)

Linje 5 Kurveröd*–Kampenhof–
Äsperöd

05.15–19.30 (kvartstrafik del av linjen), *Kurveröd 30-min.trafik 
05.45–20) 19.30–21.00 (30-min.trafik)

08.30–18.30 (30-min.trafik, *Kurveröd timmestrafik kl–19) 08.30–19.00 (30-min.trafik,  
*Kurveröd timmestrafik kl 9–19)

Linje 6 Sunningen**– Kampen
hof–Kuröd*

06.00–19.00 (30-min.trafik, *trafikeras till kl 17.30) 19.00–
22.30 (timmestrafik, **Sunningen trafikeras med tre turer, 
övriga turer startar vid Kissleberg bussplan)

07.45–18.45 (timmestrafk, *Trafikeras ej, **enstaka turer) 
20.45–23.15 (enstaka turer)

09.45–21.15 (timmestrafik, *trafikeras ej, 
**enstaka anropsstyrda turer)

Linje 12 Ringlinje 21.00–23.45 (6 turer) 00.35–02.15 (4 turer) 05.30–07.15 (30-min.trafik) 18.15–
19.30 (3 turer) 19.30–23.45 (40-min.trafik)

00.35–02.15 (4 turer) 05.30–07.15 (30-min.
trafik) 19.00–20.00 (3 turer) 20.00–23.00 
(40-min.trafik)
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Antal turer per timme och gatusnitt. De röda linjernas tjocklek illustrerar totalt antal turer sammanräknat för båda färdriktningar  
i högtrafik respektive lågtrafiktid.

HÖGTRAFIK LÅGTRAFIK

Tätortstrafik Ljungskile
I Ljungskile körs linje 826 i tätorten och matar till tåg- och regionbusstrafiken 
vid Ljungskile station. Linjen trafikeras i en slinga med 27 turer under vardagar 
och 8 respektive 3 turer under lördagar och söndagar. Trafikeringen sker med 
oregelbunden turtäthet. 

Centrala knutpunkter
I dagens kollektivtrafiksystem är Kampenhof bussterminal den viktigaste cen-
trala knutpunkten i Uddevalla. Därtill finns två järnvägsstationer, Uddevalla 
Östra som endast trafikeras av Bohusbanan samt Uddevalla central med tillhö-
rande busshållplatser, med viss funktion som bytespunkter mellan stads- och 
region trafik. Även Torpterminalen utgör en viktig bytespunkt mellan lokal och 
regional trafik, om än inte lokaliserad i stadens centrala delar. Busstermina-
len vid Kampenhof ligger mycket väl till ur ett kollektivtrafikperspektiv, med 
direkt anslutning till stadskärnan via Kungsgatan och i direkt anslutning till 
stadsbusstrafikens centrumhållplats utmed Västerlånggatan. Terminalen är idag 
något överdimensionerad och upptar stora ytor i ett centralt läge som kommunen 
skulle kunna utnyttja för stadsutveckling. För att stärka kollektivtrafikens roll i 
Uddevalla, lokalt och regionalt, är det angeläget att knyta tågtrafiken närmare 
den övriga kollektivtrafiken.

En flytt av Uddevalla central till ett östligare läge närmare järnvägsviadukten 
över Väster långgatan skulle medföra betydande förbättringar avseende till-
gängligheten till såväl stadskärnan och sjukhuset som till andra målpunkter i 
centrum. Med ett nytt stadsbussläge vid järnvägsviadukten över Västerlång-
gatan kan en attraktiv och gen koppling mellan tåg och busstrafik uppnås, 
vilket vore mycket positivt.

En flytt av Uddevalla central eller av Kampenhof är förenade med stora kostnader. 
Med tanke på att dagens bussterminal även klarar framtidens kapacitetskrav bör 
man i ett kortare tidsperspektiv fokusera på mindre åtgärder. Det kan handla 
om åtgärder som stärker attraktiviteten för befintliga kollektivtrafiknoder, men 
också om att effektivisera trafikeringen av Kampenhof, exempelvis genom att 
i högre grad trafikera med genomgående linjer. På lite längre sikt bör i första 
hand Uddevalla central flytta till ett nytt östligt läge. En flytt av Kampenhof 
kan främst motiveras ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Detta med hänsyn till 
att en flytt av terminalen sannolikt blir dyr och att terminalen endast skulle 
flytta ett kvarter.

Visionsbild från Målbild Koll2035, kollektivvtrafikpro-
gram för stomtrafiken i Göteborg. ©Sturm&Drang
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Restidskvot är ett mått på hur kollektivtrafikens restid förhåller sig 
till tiden samma resa tar med bil, och den är en viktig faktor vid val 
av färdmedel. En undersökning av restiderna från respektive stads-
delscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter respektive Uddevalla 
sjukhus har genomförts. Resultatet visar att alla jämförda målpunk-
ter nås inom 30 minuter med kollektivtrafiken och att 18 av 25 
undersökta relationer nås inom 20 minuter. Reserelationerna, som 
valts ut och redovisas i intilliggande diagram, utgör stora start- och 
målpunkter i Uddevalla kommun.

Med hänsyn till att restiderna i de flesta fall understiger 30 
minuter kan redan små skillnader i restid generera stora skillnader 
i restidskvot. Det är i detta sammanhang relevant att studera de 
faktiska körtiderna för respektive färdmedel. 

Undersökningen visar att:

• I flertalet studerade reserelationer, Torp undantaget, är restiden 
som mest 10–20 minuter, vilket i de flesta städer är att betrakta 
som en acceptabel restid. 

• Restiderna med kollektivtrafiken är starkt beroende av huruvida 
det finns en direktförbindelse mellan stadsdelscentrum och mål-
punkt eller inte. De snabbaste reseförbindelserna till Torp sker 
dock genom byte till regionala linjer. 

• Restiden till Uddevalla central (tåg) behöver förbättras.

• Herrestad är den del av staden där restiderna med kollektivtrafiken 
idag presterar sämst relativt bilen.  

• Generellt står sig restiderna med cykel väl gentemot bil och kol-
lektivtrafik och cykling kan därmed, vid sidan om kollektivtrafiken, 
erbjuda utökade möjligheter för hållbart resande.

BESKRIVNING AV METOD  
Restiderna har studerats för kollektivtrafik, bil och cykel i reserelationer 
mellan stadsdelscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter samt till 
sjukhuset och avser i samtliga fall en resa som påbörjas klockan 07:30 
en vardag år 2020. 

Restidsberäkningarna har tagits fram genom sökningar i Västtrafiks 
reseplanerare för kollektivtrafik samt i Google Maps för bil och cykel. 
En centralt belägen hållplats i respektive stadsdel har använts som 
mätpunkt. 

Det ska betonas att sökningarna endast har gjorts i en färdriktning, 
från stadsdelscentrum till målpunkt, vilket för cykel kan innebära att 
restider i motsatt riktning kan ge andra restider på grund av stadens 
topografi.

Restider och restidskvoter
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3. TRENDER OCH 
FRAMTIDSBILD

Regionen tog 2015, tillsammans med en rad andra aktörer, fram en underlags-
rapport, Trend och scenarioanalys, inför revideringen av trafikförsörjningspro-
grammet 2016–2020. En uppdatering och ny analys av dessa togs fram inför 
det nya programmet för perioden 2021–2025. Nedanstående trender baseras på 
detta underlag men anpassat till Uddevallas lokala förutsättningar.

Fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar
Den rådande teknikutvecklingen med nya tjänster, exempelvis via applikationer 
i mobiltelefoner och datorer, spås fortsätta. Detta ger även möjligheter till en 
ökad interaktion mellan medborgare och offentliga aktörer, mellan företag och 
kunder samt mellan människor. Det sker även en snabb utveckling av såväl 
autonoma som eldrivna fordon och transportmedel. Nya sätt att resa kollektivt 
testas eller kommer bli verklighet inom planens målår 2030. Elektrifierade bussar 
inom ramen för nuvarande trafikavtal finns redan på plats.  

Hur kommunerna kommer att påverkas av den här teknikutvecklingen är svårt 
att förutsäga. För att säkerställa att teknikutvecklingen går i en hållbar rikt-
ning är det viktigt att kommuner och övriga offentliga aktörer tar en aktiv roll. 

Till år 2025 kommer elbilar och elbussar i stadstrafiken att ha ökat kraftigt. 
I enlighet med regionens miljö- och klimatstrategi, som sträcker sig fram till 
2035, samt Västtrafiks fastställda miljö- och klimatplan för samma period, ska 
all stadstrafik vara elektrifierad till år 2030. Detta genomförs genom att krav på 
elbussar successivt ökar i kommande upphandlingar. I Uddevalla stadstrafik rullar 
redan flera elbussar och fler tillkommer i samband med ny upphandling 2024.

En elektrifiering kommer även leda till att målen om minskat buller nås. Elbussar 
är tystare än konventionella bussar, särskilt vid låga hastigheter där motorljudet 
dominerar över däckljudet. Dessutom spås självkörande eller delvis automati-
serade fordon, eventuellt i kombination med BRT (Bus Rapid Transit), vara 
en verk lighet i framtiden.

De senaste åren har försäljningen av elcyklar ökat kraftigt, vilket ger för bättrade 
möjligheter för cykling i Uddevallas kuperade topografi. Därför är det av vikt 
att planera för att elcykling kommer att öka allt mer framöver. Utvecklingen 
av cykelinfrastrukturen bör alltså anpassas för större cykelflöden men också 
för snabbare cyklister.

Landsbygdens utveckling påverkas genom att elbilar kan erbjuda ett hållbart 
resealternativ för boende i miljöer där kollektivtrafiken inte erbjuder resmöj-
ligheter. I takt med att självkörande fordon introduceras, kan delade fordon 
ersätta privatägda bilar och bli konkurrent eller komplement till kollektivtrafiken, 
beroende på hur tjänsterna utformas. 

Tjänster kopplade till mobilitet blir viktigare
Redan idag finns ett flertal mobilitetstjänster kopplade till kollektivtrafiken, 
bland annat genom tillgång till pendelparkering och hyrcykelsystem med mera.  
Hyrcykelsystem finns först och främst i Göteborg, men troligen kommer lik-
nande system på plats i övriga pendlingsnav. Likaså kräver allt färre tjänster 
fysisk närvaro. Exempelvis skapar den pågående digitaliseringen förutsättningar 
för ett minskat transportarbete då många av dagens tjänsteresor istället kan 
ersättas av digital kommunikation. Användandet av kombinerade mobilitets-

BRT, BUS RAPID TRANSIT
Bus Rapid Transit står för högt utvecklade busstrafik-
system där man tagit vara på många av de lösningar 
man finner i modern spårtrafik – egna körbanor, gena 
linjesträckningar, full prioritet i alla korsningar, hög 
kvalitet och tydlig identitet på fordon och hållplatser 
etc.
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tjänster ses som en viktig åtgärd för att trycka på och förenkla övergången från 
personbilsresor till mer hållbara resvanor i Uddevalla. 

I och med att knappt 20 procent av kommunens befolkning bor på landsbyg-
den är det extra viktigt med tjänster som underlättar den första respektive sista 
sträckan mellan hemmet och kollektivtrafiken. Organiserad samåkning är ett 
bra exempel på ett mer hållbart sätt att resa. Med dagens möjligheter att på ett 
smidigt sätt koppla samman individer och deras resbehov ökar möjligheterna 
att få till en effektiv samåkning. Vid de större knut- och målpunkterna blir det 
allt viktigare att erbjuda tjänster och utrymme för de hållbara transportmedlen. 
Möjligheterna till detta bevakas och följs upp i samband med genomförandet 
av planen.

Ökad efterfrågan på hållbara färdsätt
Transporterna i Sverige har ökat i hög grad under de senaste 50 åren. Trenden 
är tydlig och vi reser allt mer och längre. Den här utvecklingen har underlättats 
och prioriterats utifrån målen om regionförstoring, där flera arbetsmarknader 
integreras och ger ökade förutsättningar för boende och verksamma att söka 
arbete på andra orter. Samtidigt är det också tydligt att vårt sätt att resa påverkar 
klimatet negativt och behöver ändras i en mer hållbar riktning. Coronapande-
min har dock framtvingat nya arbetsmönster och lett till ett minskat resande, 
framförallt för resor till och från arbetet.

Som individer kommer vi att efterfråga effektivare och snålare kommunika-
tionssätt och fossilfria drivmedel. Detta medför en ökad efterfrågan på hållbara 
färdsätt där gång, cykel och kollektivtrafik, under förutsättning att dessa resor ur 
ett hela-resan-perspektivet fungerar, förmås ta marknadsandelar från bilen. Det 
räcker dock inte att vi som enskilda personer gör mer hållbara val i vår vardag. 
Arbetstagare behöver stimuleras och uppmuntras att resa hållbart i tjänsten och 
samhället måste planeras på ett sådant sätt att hållbara transportval blir naturliga.   

Inom klimatstrategin Klimat 2030* kraftsamlar Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen tillsammans kommunala såväl som privata aktörer för att skapa 
en klimatsmart region. Det övergripande målet med strategin är att regionen 
ska vara fossiloberoende år 2030. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet anger mål om att andelen håll-
bara resor ska öka i hela Västra Götaland. För att uppnå detta mål behöver 
fler gå, cykla eller resa med kollektivtrafik till arbete och skola, särskilt i de 
befolkningstätaste delarna. I mindre tätbyggda delar är bilen oftast det mest 
effektiva alternativet och här behöver fler resor ske med förnybart drivmedel, 
genom samåkning eller, om bilen används, i kombination med kollektivtrafik. 

Att göra tydliga prioriteringar i exempelvis infrastrukturen för de hållbara trans-
portslagen, på bekostnad av utrymme för bil, sänder en tydlig signal. Sådana 
prioriteringar skapar också bättre förutsättningar för att uppnå en pålitligare 
och mer robust kollektivtrafik, vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta 
kan i sin tur locka fler att resa kollektivt.

Ökad inflyttning till attraktiva områden
Urbaniseringen ökar och innebär att allt fler kommer att bo i städer eller större 
tätorter. Uddevallas utvecklingsplaner ligger i linje med denna utveckling genom 
att de största utbyggnadsplanerna återfinns i Uddevalla tätort. Den planerade 
utvecklingen är i linje med ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet med 
förtätning och genom att huvuddelen av utbyggnaden sker inom de större tät-
orterna. Genom framtida befolkningstillskott kommer förutsättningarna för 
hållbart resande att öka. Stadstrafiken spås påverkas positivt och för att möta 
det ökade resandet behövs utökade satsningar.

KOMBINERAD MOBILITET  
PÅ LANDSBYGDEN
Projektplattformen Hållbart Resande Väst, HRV, har 
startat pilotprojekt för kombinerad mobilitet på lands-
bygden och arbetar aktivt med beteendeförändringar 
och projektstöd.

* Kraftsamling Klimat 2030, länsstyrelsen och västra 
götalandsregionen 2018.
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Regionförstoringen fortsätter
De lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland knyts samman. Udde-
valla, Vänersborg, Trollhättan, Skövde och Borås knyts samman med fler tågturer 
och snabbare trafik. Resandet i Trestadsområdet – Uddevalla, Trollhättan och 
Vänersborg – spås öka och ge ytterligare utökat underlag för arbets-, studie- och 
fritidsresande. För att uppnå det senare är det viktigt att erbjuda bra resmöjlig-
heter även utanför arbets- och studiependlingstider.

Målbild Tåg 2035 har kompletterats med slutsatser från den så kallade Väst-
tågsutredningen, vilket bland annat innebär en utbyggnad av dubbelspår på 
södra Bohusbanan, vilket i sin tur ger kortare restider mellan Uddevalla och 
Göteborg. När pendlingsströmmarna jämnar ut sig kan en mer effektiv kol-
lektivtrafik erbjudas invånarna. 

Förändrad befolkningsstruktur
Trenden pekar mot allt fler och friskare äldre samt en fortsatt stor invandring 
och inflyttning till Sverige. Samtidigt som den äldre befolkningen ökar, sker 
det ändringar i samhället som kan motverka behovet av ökad anpassning till 
en mer tillgänglig kollektivtrafik. Pensionsåldern höjs och äldres rörlighet och 
ekonomiska frihet ökar. Med framtidens teknikutveckling och olika satsningar 
på kompletterande service till den ordinarie kollektivtrafiken kommer dessa 
förändringar att kunna hanteras.

De tidigare årens utveckling, där en stor del av befolkningsutvecklingen i kom-
munen härrört från inflyttning från utlandet, spås fortsätta. Kommunen ser ljust 
på framtiden och vill fortsätta att utvecklas och erbjuda kommunal service samt 
bidra till att tätorterna utformas med en stark koppling till kollektivtrafiken. 

Stadstrafiken spås påverkas positivt, och utökade satsningar behövs för att möta 
ett ökat resande. 

Förändrad stadsplanering
Utvecklingen med en ökning av centrumnära bostäder och verksamheter på mark 
som idag används för hamn- och industriverksamhet ger förutsättningar för ett 
minskat bilberoende. För att stödja utvecklingen mot mer hållbara transporter 
behöver infrastrukturella satsningar genomföras för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik. För att säkerställa att social hållbarhet beaktas inom stadsplaneringen 
behöver även behoven hos mindre resursstarka grupper i samhället tillgodoses. 
Satsningar på hållbara transporter, i kombination med varierade upplåtelsefor-
mer för bostäder, gynnar en mer diversifierad och inkluderande utveckling.

Mer viljestyrd planering
Det är en tydlig trend att beslutsfattare och tjänstemän allt mer utgår från 
ideala målbilder och visioner i arbetet med framtidsfrågor. Detta är något som 
kommer att fortsätta liksom att skapa incitament för att inkludera och involvera 
invånarna i utvecklingsarbetet. 

Den antagna Trafik- och parkeringsstrategin är ett viktigt steg i riktning mot 
viljestyrd planering. Kommunen behöver gå från bilnorm, där biltrafiken under 
många år har varit vägledande för stadsplanering och samhällsutveck ling, till 
hållbarhetsnorm. I strategin formuleras hur kommunen vill att transportsys-
temen ska utvecklas i en mer hållbar riktning.
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SLUTSATSER
Att planera för framtidens infrastruktur och trafiksystem i syfte att möta 
lokala, regionala och globala utmaningar i en osäker framtid, speciellt med 
tanke på gällande pandemi, covid-19, innebär att inblandade parter i arbetet 
med kollektivtrafikplanen behöver kunna tänka bortom det system som finns 
idag. Teknikutvecklingen medför också att planen, samtidigt som den har en 
strukturerande funktion, även ska erbjuda viss flexibilitet och anpassning. För 
att fortsätta utvecklingsarbetet och öka det hållbara resandet är det viktigt 
att det finns en gemensam arena där parterna kan diskutera olika åtgärder. 
Stadstrafikforum är en fortsatt viktig mötesplats för att diskutera framtidens 
utmaningar. 

Internationella erfarenheter har visat att kollektivtrafiken numera för många 
städer handlar om image, profilering och marknadsföring. Det är sällsynt att en 
stad idag marknadsför sig som bilvänlig. Däremot är en attraktiv kollektivtrafik 
ett konkurrensmedel gentemot andra städer. Kundupplevelsen är en drivande 
kraft mot ett större användande av kollektivtrafiken. Om kollektivtrafiken 
upplevs som mer effektiv och modern i och med digitalisering av biljetthantering 
och kollektivtrafiktjänster, så kommer det att bidra till att kollektivtrafiken blir 
ett mer attraktivt transportval.

Att stödja och följa aktuell forskning och innovation blir viktigt för att bygga 
kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya lösningar som behövs 
för att åstadkomma en effektiv och attraktiv kollektivtrafik i regionens pend-
lingsnav. 

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för hållbart resande. 
Det har startats flera projekt som kommer att studera alltifrån pandemins påver-
kan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på finansieringen.

Det är angeläget att Stadstrafikforum återkommer till hur den långsiktiga påver-
kan blir för stadstrafiken i Uddevalla.
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4. MÅL OCH INDIKATORER

Nedanstående målstruktur för stadstrafikens utveckling i Uddevalla är baserad 
på det regionala trafikförsörjningsprogrammet, kommunens översiktsplan och 
övriga styrande dokument (se kapitel 2 för mer information). 

Det är viktigt att notera att målet för en ökad andel hållbara resor tar sin 
utgångspunkt i de förutsättningar som finns i ovan nämnda styrande dokument. 

Arbetet med specificering av intentionerna i bland annat trafikförsörjningspro-
grammet, trendanalys och erfarenheter från antagna kollektivtrafikplaner för 
övriga pendlingsnav i regionen har gett en tydligare bild av vad som behöver 
åstadkommas för att uppnå måltalen för år 2030.

Bilden nedan visar hur målstrukturen hänger ihop med styrdokumenten, med 
mål och målområden från trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021–2025, 
samt med kvalitetsmål som följs upp genom ett antal indikatorer, framtagna 
just för att mäta och följa upp planen. Indikatorerna ska belysa hur planens 
genomförande går. 

Målstruktur för kollektivtrafikens utveckling.

ÖVER GRIPANDE  
MÅL

MÅL
OMRÅDEN

KVALITETS 
MÅL

INDIKA
TORER

Ökad andel hållbara resor

God  
tillgänglighet

För  
resenären

Hållbara resor, restid, turtäthet, enkelhet, trygghet m fl

MÅLSTRUKTUR

STYRANDE DOKUMENT
Uddevalla: översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, samhällsbyggnadsstrategi, 
trafik- och parkeringsstrategi mfl.

Västra Götalandsregionen: regionalt 
trafikförsörjnings program, miljö- och 
 klimatstrategi, Målbild Tåg 2035 mfl.  

Enkel, trygg och  
inkluderande

För  människan  
i staden

Låg miljö påverkan

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ökad andel hållbara resor 
För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål att andelen hållbara resor 
med kollektivtrafik ska öka behövs en kraftsamling i Uddevalla kring frågan. 
Uddevalla har lägst andel resor resor med kollektivtrafik, gång och cykel bland 
pendlingsnaven. Detta innebär att en ökning av antalet kollektivtrafik-, gång- 
och cykelresor behöver ske för att kommunen ska bidra till att nå målen i 
trafikför sörjningsprogrammet.

I nedanstående bild från trafikförsörjningsprogrammet redovisas en uppskattad 
färdmedelsfördelning år 2018. Stadstrafiken i regionenens noder ska bidra till 
att andelen hållbara resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökar i förhållande 
till övriga resor, med sikte på målen i trafikförsörjningsprogrammet.
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RESANDEMÅL FÖR UDDEVALLA STADSTRAFIK
Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler invånare 
möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i stadstrafiken 
och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett tydligt sätt knyter 
ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I stråken har kollektivtrafiken 
förutsättningar att vara konkurrenskraftig gentemot bilen. Det är därför viktigt 
att invånarna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk med kollektivtrafik eller 
via pendelparkeringar för bil och cykel.

Resandet med stadstrafiken har ökat årligen sedan linjeomläggningen år 2014. 
Likaså är befolkningsutvecklingen positiv i kommunen sedan många år till-
baka. I kommunens befolkningsprognos beskrivs en tillväxt om knappt 5 000 
nya invånare till år 2029, vilket motsvarar en årlig tillväxt på strax under en 
procent per år. Inom stadstrafikområdet spås befolkningen procentuellt öka 
i motsvarande takt som övriga kommunen i ett kortare tidsperspektiv. Med 
ökande invånarantal ökar också antalet resor med kollektivtrafik. För att upp-
fylla målet om att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresandet 
dock öka mer än befolkningsutvecklingen. 

Under 2020 minskade resandet i kollektivtrafiken kraftigt. Målsättningen på 
kort sikt är att återta de nivåer som rådde innan pandemin. 

Diagrammet beskriver resandeutvecklingen. På kort 
sikt är målet att återta den nivå som rådde 2019.2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Miljoner  
resor

5

4

3

2

1

RESANDEPROGNOS Resandeutveckling

Mål 2030
Återhämtning efter pandemin

Enligt befolkningsprognos

Uppskattad färmedelsfördelning år 2018 i Västra 
Götalands delregioner och regionala pendlingsnav 
(Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhät-
tan/Vänersborg samt Uddevalla).
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FÄRDMEDELSFÖRDELNING

Resvaneundersökningar och forskningsrapporter visar att bilnormen i kommu-
nen fortfarande är mycket stark. Kommunen måste därför vidta åtgärder om 
utvecklingen ska ändras och om kommunen ska bidra till en ökning av det 
hållbara resandet. 

I staden finns störst potential för ökat antal resor och högre marknadsandel för 
kollektiva resor. För invånare boende på landsbygden och i mindre tätbebyggda 
delar av kommunen är inte alltid kollektivtrafiken lösningen på alla transportbe-
hov. Här kan bilen fortfarande vara det mest effektiva alternativet. Här behöver 
en omställning ske till mer förnybart drivmedel och fler behöver välja att samåka 
eller använda bilen i kombination med kollektivtrafik. Det är därför viktigt att 
ta hänsyn till olika geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd 
olika initiativ för att kunna bidra till att det övergripande målet nås.

MÅLOMRÅDEN
Trafikförsörjningsprogrammet är uppbyggt med utgångspunkt från tre mål 
kopplat till olika egenskaper hos kollektivtrafiken. Dessa handlar om kollektiv-
trafik med god tillgänglighet, som är enkel trygg och inkluderande samt ger låg 
miljöpåverkan. På motsvarande sätt kan målområden för stadstrafiken i Udde-
valla formuleras vilket innebär att målen för kollektivtrafiken i Uddevalla är:

 X Kollektivtrafiken har god tillgänglighet

 X Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande

 X Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan

God tillgänglighet
På regional nivå handlar målet om att geografiskt knyta samman territoriet 
Västra Götaland och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader, 
vilket i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en 
viktig roll för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Kollektivtrafiken behöver också utvecklas för att underlätta pendlingen till och 
från Uddevalla samt mellan Trollhättan, Vänersborg och Göteborgsregionen. 
Tågtrafiken ska vara stommen för dessa resor varför tågets koppling till staden 
och stadstrafiken är särskilt viktig. 

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att geogra-
fiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa tillgänglighet 
till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. 

För att få tillgång till kollektivtrafik i stråk blir det viktigt att invånarna kan 
ansluta till kollektivtrafikens stråk, antingen med bebyggelseutveckling i närhet 
till stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

KORT RESTID OCH MÅNGA  
RES MÖJLIGHETER
Trafikförsörjningsprogrammets mål om andel invånare 
med högst 60 minuters restid till närmsta regionala 
pendlingsnav med minst tio resmöjligheter syftar till att 
öka invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de 
stora arbetsmarknadsorterna i Västra Götaland: Göte-
borg/Mölndal/Partille, Borås, Skövde, Trollhättan/
Vänersborg och Uddevalla. 

Genom att inkludera minst tio resmöjligheter i vardera 
riktningen kan kollektivtrafiken ge möjlighet till arbets- 
och studiependling. Stadstrafiken i dessa noder ska vara 
möjlig att använda under hela dagen för att möjliggöra 
kopplingar till den regionala trafiken.
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Enkel, trygg och inkluderande
Målet är att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och inklu-
derande. Kollektivtrafiken ska vara ett naturlig val i vardagen och vara utformad 
utifrån den variation av förutsättningar och behov som finns hos befolkningen. 
Upplevelsen innefattar inte enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjlighe-
ten att få information inför resan, att köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen 
eller stationen samt att efter kollektivtrafikresan ansluta till slutmålet. Det är 
därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med 
angränsande kommuner och Trafikverket är avgörande för resultatet. 

God framkomlighet och prioritet för kollektivtrafiken är en förutsättning för 
pålitlighet och punktlighet, såväl i städernas infrastruktur som på järnväg. Tra-
fikföretagen spelar en viktig roll när det gäller körsätt, bemötande, fordonens 
kvalitet och trafiksäkerhet. 

Den nya zonstrukturen som infördes i november 2020 innebär att hela Fyrbodal 
tillsammans med en stor del av Västra Götaland är i en och samma zon. Arbets- 
och studiependlarna kommer att gynnas av att kunna resa i en zon. Samtidigt 
Samtidigt finns periodkortet för Uddevalla tätort kvar i form av en ”mini-biljett”.

Låg miljöpåverkan 
Att kollektivtrafiken i stort sett i sig är fossilfri och att utsläppen har minskat 
kraftigt är en del i arbetet för att nå klimatmålen, men att fler ställer om sina 
resvanor till hållbara färdmedel är nödvändigt för att klimatmålen ska kunna nås.

Kommunens utveckling av bostäder och verksamheter och framtida satsningar 
på kollektivtrafiken ska därför samordnas så att konkurrenskraftiga utbud och 
restider med kollektivtrafiken kan erbjudas i fler av de viktiga reserelationerna. 

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimatpåverkan och 
vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I detta innefattas effektiv 
trafik driven av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan, samt att fler väljer 
kollektivtrafiken framför bilen. Det krävs en stor satsning på elektrifiering av 
främst stads- och tätortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och klimat, 
bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga lokala utsläpp av 
partiklar och avgaser. 

KVALITETSMÅL 

Underlätta ett enkelt vardagsliv 
Kollektivtrafiken ska erbjuda snabba, enkla och pålitliga resor med god turtäthet 
under större delen av trafikdygnets timmar mellan viktiga målpunkter. Därmed 
skapas goda förutsättningar för ett enklare vardagsliv där behovet av bil, och 
den tillgängliga ytan för biltrafik, kan minskas. I kommunens nya översiktsplan 
betonas hållbarhetsaspekterna och det så kallade 8–80-perspektivet. Det som är 
bra för de yngre och vad som är bra för de äldre är också bra för hela samhället. 

Det är viktigt att kollektivtrafiken hanterar en allt större andel av arbetspend-
lingen men också en större andel av övriga resor. Vardagsresor handlar om 
så mycket mer: resor till fritidsaktiviteter, shopping, besök, turism, nöje och 
rekreation. Det innebär att offentlig och redan etablerad kommersiell service 
samt personalintensiva arbetsplatser behöver lokaliseras nära kollektivtrafik-
knutpunkter för att uppnå god tillgänglighet med kollektivtrafiken. 

Satsningar på att skapa attraktiva gång- och cykelstråk för att komma till kol-
lektivtrafiken samt att erbjuda service i närområdet är särskilt viktiga satsningar.

Ny taxezonindelning i Västra Götaland från november 
2020.

HUR SER LIVET UT FÖR EN  
ÅTTA RESPEKTIVE ÅTTIOÅRIG  
UDDEVALLABO?
Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om 
både åttaåriga barn och åttioåriga äldre kan röra sig 
med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är 
samhället inte bara väl anpassat för dessa grupper utan 
ger också god livskvalitet till alla samhällsgrupper. 
Metoden utgår från stadsbyggnadsfrågor och lägger 
särskilt fokus på närmiljö och trafik. 

För att ett åttaårigt barn ska kunna röra sig fritt i sin 
närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge 
goda förutsättningar att gå och cykla. Den behöver 
också upplevas som trygg av föräldrarna. 

För äldre kan såväl en väl utbyggd kollektivtrafik som 
avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön ge goda förut-
sättningar och uppmuntra till ett rörligt liv. 

Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att 
skapa en närmiljö som är god för 8- och 80-åringar utan 
att skapa en närmiljö som är god för alla. Några utgång-
punkter för detta är exempelvis en god kollektivtrafik 
och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som gynnar 
alla invånare. Källa: Översiktsplan för Uddevalla
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Kvalitetsmålen som följer nedan har delats in i två huvudkategorier: kvalitetsmål 
ur ett resenärsperspektiv och kvalitetsmål för människan som vistas och rör 
sig i anslutning till kollektivtrafiken och staden. Kvalitetsmålen är tänkta att 
vara mer beskrivande. I en uppföljning av målen görs en bedömning av hur väl 
kvalitetsmålen är uppfyllda. 

Kvalitetsmål för resenären – ofta, enkelt, snabbt och pålitligt 
Från resvaneundersökningen och genomförda dialoger framkommer de faktorer 
som invånarna prioriterar högst och som kan kopplas till kollektivtrafikens 
kvalitet: 

• Ökat turutbud, speciellt i mellantrafik och kvälls-/helgtrafik 
• Enkelhet/tillgänglighet 
• Pålitlighet 
• Trygghet 
• Kortare restider 
Utöver dessa faktorer är det även fler egenskaper som kan bidra till en attraktiv 
kollektivtrafik. Nedan beskrivs kvalitetsmålen mer ingående. 

Turtäthet 
Uddevalla erbjuder idag överlag en god turtäthet för busstrafiken under högtra-
fiktimmarna på för- och eftermiddagen under vardagar. Men för att invånarna 
ska kunna tänka sig att resa mer med kollektivtrafiken efterfrågas ett ökat utbud 
under kvällar och helger. 

Kvalitetsmålen för turtäthet innebär främst att sträva efter en mer funktions-
anpassad busstrafik. 

Kvalitetsmålen för turtäthet är: 

 X Öka turutbudet i befolkningstäta stråk.

 X Erbjud ett grundutbud i övriga stråk och anpassa turerna så att byten vid 
stadens knutpunkter underlättas.

 X Öka turutbudet under dygnets lågtrafiktimmar. 

Enkelhet 
Med enkelhet menas ett intuitivt kollektivtrafiksystem men också att de olika 
trafikkoncepten, se kapitel 6, har en tydlig identitet. Vid byten ska det vara lätt 
att hitta anslutande linjer, något som förutsätter en tydlig skyltning och utform-
ning av fordon, bytespunkter och hållplatser i stadstrafiken. Det är viktigt att 
prioritera linjenätets utformning, förutsägbarhet och stabilitet över tid. 

Kvalitetsmålen för enkelhet är: 

 X Tydlig information om resmöjligheter, biljettalternativ och information 
som är lättillgänglig via digitala kanaler och i anslutning till hållplatserna. 

 X Enkel, överskådlig och lättbegriplig trafik- och linjestruktur. 

 X Eftersträva samma trafikeringsmönster under hela trafikdygnet. 

Byten 
Resenärer undviker helst byten då dessa lätt kan upplevas som osäkra och 
tidskrävande. Då alla reserelationer inte kan erbjudas med direktlinjer är det 
därför viktigt att möjliggöra smidiga och intuitiva bytespunkter. 

Idag sker de flesta byten mellan stadsbusslinjer och regionala linjer vid Kampen-
hofs bussterminal. Däremot saknas effektiva bytesmöjligheter mellan buss och 
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tåg, då Uddevalla centralstation ligger cirka 900 meter nordväst om Kampenhof. 
Kvalitetsmålen för byten är: 

 X Byten inom kollektivtrafiken ska fungera på ett effektivt och tryggt sätt. 

 X Väl fungerande bytesmöjligheter ska finnas mellan stadstrafik, lokal- och 
regional busstrafik och tåg. 

Restider 
För att attrahera fler resenärer måste restiderna med kollektivtrafiken vara kon-
kurrenskraftiga jämfört med att resa med bil. En undersökning av restiderna 
från respektive stadsdelscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter respektive 
Torp och Uddevalla sjukhus har genomförts, se sid 19. Resultatet visar att alla 
jämförda målpunkter nås inom 30 minuter med kollektivtrafiken och att 18 av 
25 undersökta relationerna nås inom 20 minuter

Restiderna med kollektivtrafiken är starkt beroende av huruvida det finns en 
direktförbindelse mellan stadsdelscentrum och målpunkt eller inte. De snab-
baste reseförbindelserna till Torp sker dock genom byte till regionala linjer. 

Kvalitetsmålet för restid är: 

 X Det bör vara mindre än 20 minuters restid från stadsdelscentrum till ut pekade 
målpunkter i 80 procent av de utpekade reserelationerna. 

Pålitlighet 
Pålitlighet är något som väger tungt vid valet av färdmedel för en resa. En resenär 
behöver vara säker på att komma fram på utsatt tid, men även kunna lita på att 
kollektivtrafiken är punktlig vid resans start. För att erbjuda pålitlighet krävs 
ett robust kollektivtrafiksystem, vilka båda är beroende av god framkomlighet. 

I centrum finns en problematik kring järnvägsövergångarna där busstrafiken, 
liksom annan trafik, stoppas vid bomfällningar för tåg. Med ökande tågtrafik 
kommer problemet att tillta och åtgärder behöver vidtas för att öka framkom-
ligheten för stadens busstrafik. Väg 44 mellan centrala Uddevalla och Torp (E6) 
är hårt trafikbelastad med periodvis låg framkomlighet för bland annat kollek-
tivtrafiken. Även här behöver åtgärder vidtas för busstrafikens framkomlighet

Kvalitetsmålet för pålitlighet är: 

 X Prioritera framkomlighet för busstrafiken så att restiderna är desamma under 
huvuddelen av trafikdygnet.  

Trygghet 
Trygghet, eller upplevd trygghet, är något som är utpekat av invånarna som 
en brist. Den upplevda tryggheten är individuell och ett resultat av ett flertal 
faktorer. Bland dessa ingår till exempel vilken tid på dygnet det är, hur en plats 
är utformad och underhållen, social miljö med mera. För att skapa en trygg 
helhetsupplevelse är det också viktigt att beakta hela resan. Gång- och cykelvägar 
vid och i anslutning till hållplatser ska vara gena, välunderhållna (vinterväg-
hållning och god markbeläggning) och väl upplysta. Trygghet handlar också 
om trafiksäkerhet, det vill säga hur säkert det är att resa med kollektivtrafiken 
i Uddevalla. En annan viktig faktor är kundbemötande.

Kvalitetsmålen för trygghet är: 

 X Kollektivtrafikens miljöer ska upplevas trygga och säkra under hela resan, 
från start- till slutpunkt. Detta inkluderar utöver fordonen såväl enskilda 
hållplatsmiljöer som kollektivtrafikens större knutpunkter.

 X Utpekade mål i strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor ska uppfyllas.
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Komfort 
Begreppet komfort kan tolkas och uppfattas olika för skilda situationer och 
grupper. Äldre upplever ofta att bussresor inte tillfredsställer deras krav på 
komfort och service. 

Resenärer i stadstrafiken ska uppleva komforten ombord och på hållplatserna 
så god att komforten som enskild faktor inte får dem att välja bil framför kol-
lektivtrafik. Åkkomforten ska vara jämförbar med bilen, vilket ställer krav på 
allt från fordon och körstil till körfälts- och hållplatsutformning. För korta resor 
i rusningstid kan de flesta acceptera att stå; annars är sittplats en självklarhet 
ur ett säkerhets- och bekvämlighetperspektiv. 

Kvalitetsmålen för komfort är: 

 X Att resan har en god och smidig komfort med tillräckligt med plats.

 X Hållplatsmiljöer ska vara utformade i enlighet med Västtrafiks riktlinjer.

Kvalitetsmål för människan i staden 

Stadsliv och hållplatser 
I Uddevalla har befolkningen nära till stadens möjligheter och naturens lugn. 
Transportsystemet erbjuder en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det 
som kommunen och övriga delar av regionen har att erbjuda. Hållbara val är 
självklara för invånare, besökare och näringsliv. Transportsystemet ska stärka 
möjligheterna till en god livskvalitet och en attraktiv stad. 

Kollektivtrafiken ska vara en framträdande del av stadsmiljön och stärka kom-
munens identitet och karaktär. Kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare ska 
ges hög prioritet. Bytespunkter och hållplatser ska växa och utvecklas i nära 
relation till stadslivet för att skapa levande och naturliga mötesplatser och bidra 
till stadens attraktivitet. 

Kvalitetsmålet för stadslivet är: 

 X Kollektivtrafikens miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. När 
fler reser kollektivt, istället för med egen bil, skapas mer utrymme för stadsliv.

Kollektivtrafik och stadsutveckling i samklang 
Kommunens övergripande planer och strategier talar om att utveckla ett attrak-
tivt samhälle där de gemensamma resurserna används på det mest fördelaktiga 
sättet. Alla hållbarhetsperspektiv ska finnas med. 

Större fokus ska läggas på tätorternas utveckling och på vikten av att vitalisera 
centrumkärnan i Uddevalla. Stadens centrala delar i områdena kring Bäveån 
ska utvecklas, men också obebyggda kvarter och omvandlingsområden med 
tillgång till goda kommunikationer med tåg och buss. 

Strategin kan sammanfattas i följande tre delar: 

• Utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande 
samhällsbyggnadsstruktur. 

• Bygg där det redan finns (eller är enkelt att komplettera) vägar, vatten och 
avlopp, värme och kollektivtrafik. 

• Stärk stadens attraktionskraft – bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden 
växa inifrån och ut. 

Kollektivtrafiken behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och utgör därför 
en strukturerande planeringsfaktor för stadsplanering. 
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Kvalitetsmålet för samhällsplanering och kollektivtrafik är:

 X Stad och tätort måste förhålla sig till och ta hänsyn till kollektivtrafikens 
långsiktiga möjligheter för att resandet ska öka. 

Miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken påverkar miljön lokalt och globalt. Miljöpåverkan beror på 
aspekter som fordon, drivmedel, genhet i linjenätet och attraktivitet. En effektiv 
och attraktiv kollektivtrafik kan ta marknadsandelar från biltrafiken och bidra 
till en minskad miljöpåverkan. 

Regionen har betonat att el och biogas ska prioriteras som drivmedel i kollek-
tivtrafiken. Ökad användning av el i stadstrafiken är ett tydligt mål i regionens 
miljö- och klimatstrategi, vilket också bidrar till målet om en lägre energian-
vändning. 

Kvalitetsmålen för miljöpåverkan är: 

 X Miljöpåverkan från kollektivtrafiken ska successivt reduceras för att minska 
CO₂-utsläpp och minska energianvändningen per person.

 X All stadstrafik ska vara eldriven från år 2030. 

Trafiksäkerhet och buller 
Längs gatu- och vägsträckningar där det finns brister i trafikmiljöns utform-
ning kan hastigheten upplevas vara hög, vilket skapar otrygghet, ökar risken 
för olyckor, och det kan till och med påverka användningen av staden. 

Buller påverkar både stadslivet och hälsan negativt. Dagens kollektivtrafik-
fordon orsakar buller på flera olika sätt: när de startar samt genom ljud från 
motor och däck. Teknikutvecklingen kommer att driva fram tystare fordon och 
andra buller dämpande åtgärder. Med miljö- och klimatstrategins mål om en 
elektrifierad stadsbusstrafik till 2030 och med ett delmål till 2025 på 30 procent 
kommer det innebära att allt färre störs av buller från kollektivtrafiken. 

Kvalitetsmålen för trafiksäkerhet och buller är: 

 X Trafiksäkerheten i kollektivtrafiken ska vara hög och antalet incidenter och 
olyckor ska minimeras. Vi ska sträva mot en nollvision. 

 X Bullerstörningar från kollektivtrafiken ska successivt minska. 

INDIKATORER
Ett antal indikatorer kommer att följas upp med olika intervall och ansvariga. 
Se kapitel 8, Uppföljning för mer information om respektive indikator och hur 
den ska följas upp.
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5. DAGENS BRISTER OCH 
STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ 
MÅLEN

FUNKTIONS OCH KVALITETSBRISTER
Mellan kvalitetsmål och dagens kollektivtrafik finns ett gap som visar vilka 
brister som behöver åtgärdas för att uppnå en mer attraktiv kollektivtrafik och 
bidra till en ökad andel hållbara resor. 

Nedan finns de viktigaste utpekade bristerna för kollektivtrafiken i Uddevalla. 
Det finns ytterligare synpunkter som vi har beaktat i arbetet, men planen foku-
serar på de brister som Stadstrafikforum har störst rådighet över. 

För resenären
• Jämfört med bil tar det för lång tid att resa med stadstrafiken till flera av mål- 

och bytespunkterna. Flera reserelationer, framförallt de som medför ett byte, 
resulterar i restidskvoter i förhållande till bil på 2–3 eller mer. I dessa relationer 
utgör inte kollektivtrafiken ett bra alternativ för dem som har tillgång till bil.

• Dagens utbud under kvällar och helger är inte tillräckligt för ett regionalt 
pendlingsnav. När det ordinarie linjeutbudet ersätts av en annan linje med 
andra körvägar försvåras möjligheterna för både nya och befintliga resenärer 
att resa kollektivt. 

• Ett tydligt och enkelt linjenät för stadsbussarna saknas. Antalet linjer i stads-
busstrafiken är fler än i andra städer av samma storlek. Linjerna har också 
olika linjevarianter. 

• Stadstrafiken är uppbyggd kring ett linjenät som är konstruerat för att ge 
en god yttäckning av stadens bostads- och verksamhetsområden. Linjenätet 
är vidare uppbyggt för att mata resenärer till och från centrala Uddevalla 
där byten mellan stadsbuss- och regiontrafik är möjlig vid Västerlånggatan/
Kampenhof. 

• Flera stadsbusslinjer startar respektive slutar vid Kampenhof bussterminal/
Västerlånggatan, vilket minskar möjligheten till genomresor och direktresor. 
Samtidigt saknas det genomgående linjer med hög turtäthet och gena körvägar, 
som ger förutsättningar för ett ökat resande. För att erbjuda ett mer kvalitativt 
bussalternativ krävs att utbudet ökas där det finns kapacitetsproblem och att 
busslinjerna samordnas bättre för att på så sätt möjliggöra tidseffektiva och 
smidiga byten.

För människan i staden 
Andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel är låg jämfört med de regionala 
målen för år 2025. Utmaningar har identifierats i att:

• kollektivtrafiken och övriga hållbara transporter inte uppfattas som ett första-
handsval eller ett fullgott alternativ till resor med bil. Bilnormen i kommunen 
är mycket stark.

• stadshuset är beläget cirka två kilometer väster om centrum. Resor för anställda 
och besökare via stadsbuss innebär ofta ett byte, vilket innebär länge restider 
jämfört med bil. En utredning om flytt av stadshuset till centrum pågår och 
ett genomförande kan bli aktuellt inom några år, vilket skulle öka tillgäng-
ligheten och ge positiva effekter för centrumkärnan.  
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• målpunkter för fritidsaktiviteter och rekreation har perifera placeringar.  
Frid hemsområdet, Rimnersområdet och Gustafsbergsområdet är exempel 
på områden där kollektivtrafikens turutbud och/eller geografiska sträckning 
innebär en sämre attraktivitet jämfört med bil.

• det saknas en smidig lösning för att byta mellan buss och tåg. Uddevalla 
central ligger cirka 900 meter nordväst om Kampenhof bussterminal. Byten 
försvåras också av att endast ett fåtal linjer passerar stationen, vilket medför 
att flertalet bussresenärer behöver byta alternativt promenera för att nå tåg-
stationen. I genomförda dialoger upplevs skyltningen mellan stationen och 
bussterminalen som bristfällig. Den behöver ses över.

• när busstrafiken korsar Bohusbanan vid Lagerbergsgatan respektive vid Väst-
götavägen orsakar bomfällningar tidsförluster för bussarna. När staden förtätas 
och kollektivtrafiken ska byggas ut måste störningarna på kort sikt minimeras. 
På sikt behövs planskilda korsningar vid Lagerbergsgatan och Västgötagatan. 
Trafikverket har genomfört en utredning och beskrivit tänkbara åtgärder som 
kan förkorta bomfällningstiderna vid viktiga övergångar.

• kollektivtrafiken bidrar till bullerstörningar. Särskilt i de kuperade delarna 
av staden.

• elbussar laddas idag på depån. Det saknas en långsiktig lösning för hur en 
mer storskalig elektrifiering av stadstrafiken ska hanteras. 

STRATEGIER
För att uppnå målen och åtgärda bristerna men samtidigt ta höjd för en annan 
framtidssituation har ett antal strategier för framtidens kollektivtrafik tagits 
fram. Dessa bygger på generella planeringsprinciper, som bland annat återfinns 
i Kol-Trast-handboken med flera planeringsdokument. 

Integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
Bebyggelseutveckling och förnyad infrastruktur ska gå hand i hand med utveck-
ling av kollektivtrafiken så att lokaliseringen av service, arbetsplatser och bostäder 
kan dra nytta av befintlig och planerad kollektivtrafik och tillsammans bidra 
till en hälsosam och attraktiv boendemiljö. 

För att användningen av hållbara färdmedel ska öka måste kollektivtrafik, gång 
och cykling anpassas till övriga transportnät samt möta det behov av förflyt-
ning som nuvarande bebyggelse ger. Omvänt behövs en anpassning av framtida 
bebyggelse till de hållbara färdsättens förutsättningar. 

Kommunen måste i utvecklingen av centralorten tillvarata potentialen i obe-
byggda delar i centrum, vilket minskar behovet av transporter. I den redan 
bebyggda strukturen kan ytterligare utveckling ske i nära anslutning till kol-
lektivtrafikens stråk. Det innebär tät och nära lokalisering av främst service 
och verksamheter till gemensamma målpunkter – som är lätta att nå med 
välutvecklad kollektivtrafik, gång och cykel – samt en gynnsam, samordnad 
utformning av bebyggelse och övriga trafiknät. 

Långsiktig utveckling i tydliga stråk 

• Ökat utbud i starka stråk med potentiellt god efterfrågan innebär effektivare 
resursanvändning och bättre förutsättningar för kollektivtrafik med god kva-
litet och korta restider. 

• Flexiblare kollektivtrafik med flera trafikkoncept, såväl tydliga starka linjer 
som linjer med exempelvis lägre utbud

KOLTRASTHANDBOKEN
Kol-Trast är en planeringshandbok för en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik utgiven av Trafikverket och Sve-
riges Kommuner och Landsting, 2012.

Källa: https://webbutik.skl.se 
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Hela resan och utveckling av smidiga bytespunkter 
• Alla delar av resan ska ha god kvalitet. 
• Låg standard på någon punkt drar ner helheten. 
• Trygga, säkra anslutningsvägar, hållplatser och bytespunkter. 
• Enkelt biljettsystem. 
• Körvägar med hög framkomlighet. 
• Komfortabla fordon, bra bemötande och mjukt körsätt. 

Bidra till levande tätorter såväl som landsbygd 
• Koncentration av service och annan samhällsservice i centrala delar samt i 

tätorten Ljungskile. 

Enkel och tydlig linjenätsstruktur 
• Enkelt och sammanhållet linjenät som möjliggör genomresande i centrum 

utan byte. 
• Samma linjenät, kvällar och helger.
• Gena, tydliga förbindelser till större målpunkter.
• Väl anpassad, synlig infrastruktur med prioriterad framkomlighet som byggs 

ut i takt med behovet. 
• Tydliga, väl synliga, tillgängliga och trygga hållplatser nära målpunkter där 

man förväntar sig att finna dem. 
• Gena, trygga anslutningsvägar för fotgängare och cyklister. 
• Väl utvecklad information som stöd för resenären. 

Regelbunden tidtabell och konsekventa trafikdygnstider 
• När turtätheten är glesare än var 10:e minut bör regelbundna avgångstider 

eftersträvas. Vid lägre turtätheter bör linjerna ha samtrafik vid en eller flera 
bytespunkter för att minska den totala restiden i samband med byten. 
Detta gäller primärt Kampenhof bussterminal, men bör även tillämpas för 
lokaltrafiken i Ljungskile, med koppling till den regionala trafiken.

• Linjevarianter, det vill säga att en linje har olika körvägar eller linjeben, ska 
helst inte förekomma.

• Stadslinjer ska under hela trafikdygnet ha ett grundutbud på 30-minuterstrafik 
som sedan utökas för att motsvara efterfrågan. En linjes grundutbud bör 
utformas så att tiderna är samma under måndag till söndag. 

Informationsinsatser för förändrade resvanor 
• Ett stort behov finns att arbeta med olika påverkansmetoder och 

marknadsföring för att förändra värderingar och beteenden i riktning mot 
ett ökat hållbart resande. 

• Påverkansinsatser får störst effekt om de utförs i direkt samband med 
kvalitetsförbättringar av kollektivtrafiken och i nära samklang med 
stadsutvecklingen.

Fordonsutveckling för bättre stadsmiljö 
• Fordon ska vara anpassade för sitt uppdrag och ha god tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. 
• Låga emissioner samt buller- och avgasnivåer eftersträvas och är till fördel 

för alla. 
• Elbussar i stadstrafiken kommer att öka kraftigt fram till 2030, vilket kräver 

anpassade utrymmen i infrastrukturen för laddning med mera. 
• Fordonen ska utvecklas i samklang med den tekniska utvecklingen, bland 

annat när det gäller elfordon och automatiserade lösningar. 
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Prioritera kollektivtrafiken 
• Parkeringstal och prissättning av parkeringsplatser bör bidra till att stimulera 

hållbara transportmedel. Kommunens parkeringsstrategi utgör ett viktigt 
instrument. 

• Samhällsplaneringen bör inriktas mot att arbetsplatser, ser vice och bostäder 
lokaliseras nära kollektivtrafikens bytespunkter eller stråk. Vid utveckling 
av nya bytespunkter bör hög tillgänglighet till de hållbara transportmedlen 
prioriteras.

Framkomlighet 
Hastighetsdämpande åtgärder – i form av portar, gupp, sidoförskjutningar, 
cirkulationsplatser eller avsmalningar – som oftast begränsar busstrafikens 
komfort och körhastighet mer än biltrafikens, bör undvikas i det prioriterade 
kollektivtrafiknätet. När åtgärder måste genomföras ska det göras i nära dialog 
med parterna. Hela bussens körväg och sträckning ska då beaktas. 

Framkomlighetsåtgärder för buss – som busskörfält, signalprioritet vid trafikljus, 
ombyggnad av korsningar och minskning av parkeringsplatser – syftar till att 
göra det enklare för bussen att ta sig fram. Samhällsekonomiskt ger sådana 
satsningar tidsvinster, minskad trängsel och ökad nöjdhet för resenärerna. 

Exempel på konkreta åtgärder: 
• Cirkulationsplatser är bra lösningar för ökad bilkapacitet och trafiksäkerhet, 

men kan vara ogynnsamma för bussar beroende på antal, utformning och 
trafikvolym. Åtgärder för att prioritera busstrafiken är bland annat rak kör-
ning eller vänstersväng genom cirkulationsplatsen för bussarna och särskilt 
högersvängande körfält. 

• Beakta framtidens teknikutveckling bland annat elektrifiering, automatisering 
och digitalisering. 

• Högre prioritet för kollektivtrafiken i korsningar genom satsningar i trafik-
signaler och företrädesskyltning. 

• Satsningar på busskörfält och bussgator behövs när staden förtätas och trafiken 
ökar och trängsel uppstår. 

• Borttagning av kantstensparkering, fastighetsutfarter och anslutande mindre 
gator längs det prioriterade kollektivtrafiknätet, särskilt i tätorterna. 

• Vid behov öka hållplatsavståndet genom att slopa eller slå samman hållplatser. 
• Att aktivt söka lösningar som ger hög framkomlighet för kollektivtrafiken 

och samtidigt hög trafiksäkerhet blir viktigt i genomförandet av planen. 

Fysisk struktur och bebyggelseutveckling 
Uddevallas koppling till järnvägen har historiskt sett haft stor betydelse. Järnvägs-
stationer har generellt fått en utökad roll i takt med att samhällena har förtätats 
och stationerna har utvecklats till knutpunkter för alla hållbara transportmedel. 
Sett till Uddevalla centrums geografiska avgränsning leder dock de båda järnvägs-
stationernas halvperifera lokalisering i kombination med stadstrafikens knut-
punkt vid Västerlånggatan/Kampenhof till bristande bytesmöjligheter mellan 
lokal och regional kollektivtrafik med hämmad resandeutveckling som följd. I 
Ljungskile är buss- och tågtrafiken samlokaliserad vid järnvägsstationen, vilket 
underlättar omstigning. Viss samordning sker mellan lokal- och regiontrafik 
men det finns förbättringspotential.

Tillgång till bra kollektivtrafik i attraktiva lägen, såväl vid stationer som vid 
större bytespunkter och hållplatser, är en viktig förutsättning och drivkraft för 
fortsatt utveckling. Tillgängligheten och den ökade rörlighet den medför ger 
invånarna tillgång till en större arbetsmarknad i regionen och en ökad möjlig-
het att välja boendemiljö. 
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För en fortsatt utveckling av områdena kring stationerna i Uddevalla och Ljung-
skile är det nödvändigt och viktigt att ha god samverkan med såväl de lokala 
som de regionala aktörerna. 

I genomförandet av planen blir det viktigt: 

• att inhämta kunskap från en rad pågående projekt om stationsutveckling. 
• att planera för ett långsiktigt utvecklingsarbete i dialog med lokala såväl som 

regionala parter. 
• att mark används effektivt. Aktiviteter koncentreras inom gångavstånd till 

stationen och Kampenhof bussterminal. Tillgängligheten till stationen som en 
lokal målpunkt måste förbättras och stationen och det stationsnära området 
integreras med omgivande stadsdelar. Befintliga eller nya bytespunkter eller 
stationer ska också kompletteras med nya funktioner, service och ny bebyg-
gelse i anslutning. 

• att arbetsplatser lokaliseras inom gångavstånd (max cirka 600 m) från statio-
nerna. En rad studier visar att när arbetsplatser placeras nära stationer och 
bytespunkter väljer de anställda i högre grad de hållbara färdmedlen. 

• att bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller cykelavstånd (max cirka 
1–2 km) från stationen. Bebyggelsen ska vara tätast närmast stationen. 

• att skapa gena, effektiva körvägar med god framkomlighet för busstrafiken 
till och från stationer och större bytespunkter. 
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6. TRAFIKKONCEPT, STRÅK 
OCH BYTESPUNKTER

TRAFIKKONCEPT
Ett trafikkoncept består av många olika delar.

Västtrafik definierar olika trafikkoncept där utgångspunkten är att skapa för-
utsättningar för att utveckla enhetliga trafikeringskoncept i regionens olika 
delar, men med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna i varje område. 
Detta ger varje kommun möjlighet att, genom stadens struktur och utveckling, 
påverka kollektivtrafikens utveckling och utbud. 

Koncepten beskriver funktionen och de ingående delarna i Västtrafiks kund-
löfte. Ett koncept lanseras inte mot kund utan att samtliga delar har beaktats 
och tillhörande standardnivåer är uppfyllda. 

Ansvar och roller för trafikkonceptet i Uddevalla
Trafikering – med Västtrafik och Västra Götalandsregionen som huvudansvariga. 

Fordon – med Västtrafik som huvudansvarig. 

Gator och vägar – med kommunerna som huvudansvariga. Där kollektiv-
trafikplanen angränsar eller omfattar statlig väg är Trafikverket ansvarig för 
infrastrukturen och dess funktion. 

Hållplatser och bytespunkter – med Västtrafik som ansvarig för själva anlägg-
ningarna ovan mark och kommunen eller Trafikverket som ansvariga för själva 
ytan och anslutande gång- och cykelvägar. 

Stadsutveckling – med kommunen som ansvarig för lokalisering av verk-
samheter och bostäder samt samordning av exploateringar, infrastruktur och 
förtätningar. Stadsutvecklingen bör i första hand ske utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv och på ett sådant sätt att förutsättningar finns för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik och en tilltalande stadsmiljö. 

Hållbarhet – med Västtrafik och Västra Götalandsregionen som huvudansva-
riga för samhällsnyttan. Hållbarhet omfattas av följande kvalitetsmål: trygghet, 
stadsliv och hållplatser, miljöpåverkan, trafiksäkerhet och buller samt långsiktigt 
av städernas strukturer. 

Hållbarhet är en övergripande fråga som ska beaktas  
i samtliga ingående delar.Hållbarhet – ekonomisk/ekologisk/social

Stads- 
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Ett trafikkoncept är en helhet som består av många 
olika delar. Illustrationen visar exempel på delar och 
vem som har huvud ansvaret.

VÄSTTRAFIKS KUNDLÖFTE:
•  Du ska alltid känna dig trygg hos oss. 

•  Du ska alltid känna att vi hjälper dig. 

•  Du ska alltid känna att du har den kunskap du behöver.

Genom att utgå från kundlöftet i hela Västtrafiks verk-
samhet, sätts fokus på kunden och kundens upplevelse. 
Det bidrar i sin tur till nöjdare kunder och ökat resande.
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Trafikkoncept i Uddevalla 
Kollektivtrafikplanen pekar ut de viktigaste kollektivtrafikstråken i kommu-
nerna samt sätter upp riktlinjer för de viktigaste egenskaperna för trafikering 
och infrastruktur. Planen behandlar dock inte hur fordon eller hållplatser ska 
utformas eller vilka linjer som ska trafikera de olika sträckorna. 

Områdestrafik Uddevalla stad
Trafikkonceptet områdestrafik stad har karaktären av tyngre stadstrafik och 
finns i regionens fem utpekade pendlingsnav, lika med stadstrafikområden, 
varav Uddevalla är ett av dessa. Samverkan med kommunerna samt de bestämda 
standardnivåerna bidrar till en strukturerande effekt. 

Linjesträckningar planeras utefter befintlig bebyggelse och målpunkter, men 
även med utblick mot planerade utbyggnadsområden. Genom en långsiktig 
planeringshorisont och samverkan med kommunerna och lokala intressenter 
skapas en trygghet och stabilitet över tid, som leder till ett ökat resande och en 
positiv inverkan på stadsutvecklingen.  

Stadstrafiken har en viktig funktion för det lokala resandet, men också som en 
del i det regionala resandet där byte sker mellan tåg och stadsbuss eller mellan 
regionbuss och stadsbuss. Linjenätet bör utformas enkelt och erbjuda attraktiva 
resmöjligheter i stadens viktigaste stadsdelar och stråk. 

Genom stadens Flexlinje erbjuds en extra service för resenärer som behöver 
komma nära olika målpunkter eller som behöver extra stöd i samband med 
sin resa. Flexlinjen och stadstrafikens bussar bör ses i en helhet där de olika 
trafikformerna kompletterar varandra på ett positivt sätt. 

Det är av största vikt med en långsiktighet i linjeplaneringen. Om linjesträck-
ningen bara ändras när det är absolut nödvändigt möjliggör det förbättringar i 
infrastrukturen och bidrar till en strukturerande effekt. Ett antal kollektivtra-
fikstråk har pekats ut som särskilt viktiga ur ett långsikt perspektiv (se vidstå-
ende bild). I dessa stråk ska framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras 
mycket högt och där ska det också finnas en mycket långsiktig trafikering med 
hög turtäthet. 

Planens prioriterade stråk för stadstrafiken är 
markerad i rött. Det är i dessa stråk framtida 

satsningar både när det gäller turutbud  
och infrastruktur behöver lokaliseras i första 
hand. Även lokaltrafiken mellan Uddevalla–

Ljungs kile (grönt) finns med i kartan. 

PRIORITERADE STRÅK

Väg 44

Bohusgården

Äsperöd

Norra Uddevalla

Skogslyckan

Torp

E6



 39

6. traFiKKoncept, stråK och bytespUnKter

Kollektivtrafikplan för Uddevalla  

Regiontrafik 
Regiontrafiken består dels av delregional buss- och tågtrafik med koppling till 
tätorterna, dels av långväga buss- och tågtrafik som knyter ihop trafikförsörj-
ningsprogrammets prioriterade stråk. 

Den delregionala busstrafiken består dels av snabbare bussar med expressbus-
skaraktär (med få hållplatsstopp och snabba körvägar), dels av bussar med mer 
uppsamlande karaktär (fler hållplatsstopp och trafikering i mindre tätorter med 
mera). I stråken finns oftast båda varianterna. 

Trafikförsörjningsprogrammets prioriterade stråk trafikeras i huvudsak av tåg, 
men trafiken kan också kompletteras eller utföras med expressbusstrafik, se 
bilaga 1 för mer information. 

Övrig kollektivtrafik 
Utöver konceptet områdestrafik stad kan det finnas områdestrafik tätort eller 
landsbygd. Denna är mer flexibel och trafikerar när och där det behövs, anpassat 
efter behoven hos exempelvis skolor och arbetsplatser. 

Anropsstyrda linjer 
Områdes- och regionlinjer kan vara helt eller delvis anropsstyrda i områden 
eller under tider då resandeunderlaget är oregelbundet eller lågt. Turerna kan 
köras med vanlig buss eller med mindre fordon. 

Närtrafik 
Närtrafik är kollektivtrafik mellan landsbygd och tätort. Resan sker mellan 
en adress på landsbygden och en närtrafikhållplats i tätorten inom samma 
kommun. Resorna sker med start i bestämda tidsintervall och samordnas med 
andra anropsstyrda resor såsom sjukresor, färdtjänst med mera. 

Skoltrafik 
Särskild skoltrafik är kommunernas eget ansvar att planera och trafikera. Viss 
samordning kan dock ske. Kommunerna kan välja att låta Västtrafik upphandla 
och trafikera skolbusstrafik.

STRÅK

Regionala stråk
De största in- och utpendlingsstråken för Uddevallas del är mot Göteborg och 
Trollhättan. Inpendling sker även till Uddevalla från Munkedal och Vänersborg 
(se kapitel 2). Förutom huvudorterna är Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL 
en viktig regional målpunkt. 

Norrut finns stråket mot Tanum och Strömstad via Bohusbanan och E6 och 
västerut stråk mot Lysekil och Sotenäs. Det finns även ett regionalt stråk mot 
Dalsland genom Färgelanda och Bengtsfors. 

Lokala stråk
Stråket mellan orterna Uddevalla och Ljungskile är en del i det södergående 
regionala stråket mot Göteborg utmed Södra Bohusbanan och E6. Mellan orterna 
kompletteras utbudet i stråket med kollektivtrafik som matar till knutpunkterna.  

Utpekade stråk inom staden omfattar befintliga målpunkter och större bostads-
områden. Det är också i anslutning till dessa som framtida stadsutveckling i 
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huvudsak förväntas ske. Detta stärker de lokala stråken ytterligare och skapar 
goda förutsättningar att utveckla ett tyngre och tydligare stadsbussnät som 
erbjuder attraktiva resmöjligheter och kopplingar till regionala stråk under 
hela trafikdygnet.

KNUTPUNKTER OCH BYTESPUNKTER
Även om direktresor är attraktiva är människors resbehov oftast så skiftande 
att det är omöjligt att tillgodose detta önskemål. Ett modernt stadsbussystem 
skapar därför attraktiva resor genom en bra grundtrafikering och attraktiva 
bytesmöjligheter mellan linjerna. Bytespunkterna kan vara spridda i staden för 
att skapa ett flerkärnigt nät eller koncentrerade så att bytena sker vid en större, 
central bytespunkt. 

I takt med att planens mål om ökat resande gradvis uppfylls kommer antalet 
människor som rör sig i kollektivtrafiken och på dess bytespunkter att öka. 
Detta ställer krav på att bytespunkterna utvecklas för att motsvara kraven på en 
modern kollektivtrafik. Nedan listas viktiga knut- och bytespunkter i Uddevalla.

Kampenhof bussterminal
Kampenhof är den största centrala knutpunkten i Uddevalla och en mål- och 
bytespunkt för tätortstrafiken och den regionala busstrafiken.

Torpterminalen
Torp är förutom en viktig målpunkt för handel utanför staden en viktig bytes-
punkt där lokala och regionala kollektivtrafiklinjer möts.

Uddevalla central och Östra station
Lokala och regionala tågstationer är och kan utvecklas till väsentliga utveck-
lingsnoder. Vid stationerna i Uddevalla ges vissa bytesmöjligheter till stads- och 
regiontrafik. Men primärt är det Kampenhof och Torpterminalen som har de 
viktigaste bytespunktsfunktionerna i staden. 

Övriga bytespunkter
På övriga hållplatser där byten mellan kollektivtrafiklinjer sker är det viktigt 
att bytet kan ske på ett effektivt, trafiksäkert och tryggt sätt. På dessa platser 
behöver väderskydd, säkra gångvägar och belysning med mera finnas.

Kollektivtrafikplanen beskriver här endast bytespunkter som är viktiga ur ett 
övergripande system- och utvecklingsperspektiv. Kommersiell och upphand-
lad trafik ska ha konkurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och 
hållplatser. För resenären är det hela resan – kvaliteten från dörr till dörr, hur 
man tar sig till och från hållplatsen och hållplatskvaliteten i båda ändar – som 
är avgörande.

PENDELPARKERINGAR FÖR BIL OCH CYKEL
Byten kommer även framöver att ske mellan bil eller cykel och kollektivtrafiken. 
Pendelparkeringar för bil och cykel finns idag på strategiska platser utmed de 
regionala stråken, oftast i anslutning till större tätorter samt i kringliggande 
kommunhuvudorter, i anslutning till de större hållplatserna.

Det är viktigt att behovet av pendelparkeringar ständigt ses över och att utökning 
eller minskning sker i samråd mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik.

KNUT OCH BYTESPUNKTER
Knutpunkter är mer än en bytespunkt och innehåller 
mer service och en tätare stadsmiljö. 

Bytespunkter är platser där kollektivtrafiklinjer möts och 
resenärer kan byta.
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Pendelparkering för bil 
För centralortens del sker byten mellan bil och kollektivtrafik vid Kampenhof 
och vid centralstationen samt vid Torp, där parkeringar finns. Det är viktigt 
att det finns bra möjligheter att pendelparkera för dem som måste ta bilen en 
del av resan. Men målet bör vara att minska behovet av att starta eller sluta sin 
resa med bil, och istället välja mer hållbara resealternativ, som buss, gång eller 
cykel. Kommunens parkeringsstrategi behöver styra utbudet. 

Det finns idag åtta utpekade pendelparkeringar i Uddevalla kommun. Inom 
Uddevalla tätort ligger det pendelparkeringar i anslutning till de två stationerna, 
samt vid Kampenhof och Torp. Inom Ljungskile tätort finns det också pen-
delparkeringar. På dessa finns det möjlighet att parkera bil och cykel. Vid den 
senaste beläggningsinventeringen (2018) konstaterades att beläggningen var hög 
(90–100 procent) på parkeringarna i Ljungskile samt vid Kampenhof och vid 
Östra station. Vid Torp samt vid Uddevalla central var beläggningen relativt 
låg (34–45 procent). Det är bara parkeringarna vid Torp och i Ljungskile som 
inte är avgiftsbelagda. Bara parkeringen vid Torp samt en av parkeringarna i 
Ljungskile är skyltade som pendelparkering (från inventeringen 2018).

Pendelparkering för cykel 
Byten mellan cykel och kollektivtrafik sker på många platser i kommunerna. 
Pendelparkeringar för cykel bör finnas i anslutning till samtliga större hållplat-
ser för stadstrafiken. Vissa regiontrafikhållplatser erbjuder cykelparkering med 
möjlighet att på ett tryggt sätt låsa fast sin cykel. Cykelparkering bör även finnas 
på strategiska hållplatser dit man kan tänka sig att cykla för att kunna resa med 
en attraktivare linje, för att till exempel undvika ett bussbyte. 

PENDELPARKERINGAR
• Groheds korsväg, två parkeringsytor

• Kampenhof

• Ljungskile station, två parkeringsytor

• Torp köpcentrum

• Uddevalla centralstation

• Uddevalla östra



42

7. eFFeKter och  KonseKvensbedömning

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

7. EFFEKTER OCH  
KONSEKVENSBEDÖMNING

I framtiden kommer allt fler att gå, cykla och resa med kollektivtrafiken. Sats-
ningar i såväl infrastruktur som på trafikering och kommunikation samt insatser 
för beteendeförändringar kommer att krävas för att uppnå framtidsbilden.

Kollektivtrafikplanen har i huvudsak konsekvensbedömts på en övergripande 
nivå. Enskilda åtgärder, som kan vara aktuella för statlig medfinansiering 
– exempelvis busskörfält, signalprioritet eller hållplatser – bedöms i enlig-
het med statsbidragsförordningen för medfinansiering av bland annat 
kollektivtrafikåtgärder och övriga styrande dokument.

EFFEKTER KOPPLADE TILL  
DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN
Kollektivtrafikplanen bidrar till trafikförsörjningsprogrammets övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Genomförs planen stödjer den också den 
stads- och befolkningsutveckling som kommunen planerar för. 

Satsningarna betyder förbättrade restider i viktiga relationer och i fler reserelatio-
ner än idag; vi binder samman staden och kopplar ihop arbetsmarknadsregioner, 
och nya exploateringar får en tillgänglig kollektivtrafik.

Genomförs satsningar på genomgående linjer och förbättrade bytesmöjligheter 
mellan buss och tåg förväntas kollektivtrafiken bättre motsvara behovet.

Satsningarna underlättar vardagslivet och resor till fritidsaktiviteter. Fler erbju-
danden gör att antalet vardags- och helgresor ökar. Om utökad samverkan 
mellan kollektivtrafik och stadsutveckling sker, förväntas även att cykel- och 
gångtrafiken ökar.

Minskad klimatpåverkan genom satsningar på elektrifiering och ett ökad håll-
bart resande blir en följd av satsningarna.

EFFEKTER KOPPLADE TILL KVALITETSMÅLEN

För resenären och invånaren i staden
När alla åtgärder är genomförda kommer resenärerna att uppleva kollektivtrafi-
ken som mer tillgänglig samt enklare, trygg och säker. Med genomgående linjer 
blir det färre byten än idag och med nya bytesmöjligheter har resmöjligheterna 
ökat. Resenärerna upplever att linjenätsstrukturen är enkel, robust och stabil 
över tiden. 

Invånarna upplever i högre grad att kollektivtrafiken är en del av stadsmiljön 
och att kollektivtrafiken stärkt kommunens identitet och karaktär. De upplever 
centrum och målpunkter som mer tillgängliga. Det är enklare att klara varda-
gen utan bil för både arbetsresor och övriga vardagsresor. Även fritidsresor med 
kollektivtrafik kommer att bli mer tillgängliga. Byten mellan buss och tåg blir 
möjliga och tillgängliga på ett bättre sätt än i dag. 

Bullerstörningar och utsläpp från kollektivtrafiken har successivt minskat. 
Utvecklingen går snabbt framåt mot en tystare fordonsflotta och andra åtgär-
der gör att färre kommer att störas av buller.

Uddevalla kommer att stärkas och utvecklas i rollen som ett viktigt pendlings-
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nav i Västra Götalandsregionen och som en attraktiv kommun att bo och leva 
i. Satsningarna stödjer hela regionens utveckling i en hållbar, ekologisk, social 
och ekonomisk riktning.

Utvecklingen av stadstrafiken bidrar även till att skapa en tydlig och gemensam 
struktur av hur de hållbara transportmedlen ska utvecklas. Samordnas kollek-
tivtrafikens utveckling med kommunens utvecklingsplan kommer det hållbara 
resandet öka kraftigt. Fler får möjlighet att ta sig till fots och med cykel till de 
centrumnära områdena.

Sociala effekter
Genomförandet av planen kommer att påverka människor såväl som kommu-
nens stadsdelar och mötesplatser. 

När parterna i en genomförandefas utgår från Västra Götalandsregionens strategi 
för kollektivtrafik på jämlika villkor kommer det ge ytterligare förbättringar 
så att den allmänna kollektivtrafiken blir allt mer tillgänglig för fler grupper 
i samhället. Se även Bilaga 1 för mer information om strategins inriktning. 

Samverkan mellan parterna krävs för att resultat ska uppnås. Det är viktigt att 
det i planeringen av genomförandet tas hänsyn till lokala förutsättningar i de 
olika stadsdelarna i kommunen, och att satsningarna förankras. 

Planen skapar nya resmöjligheter och stärker vissa kopplingar mellan områden 
och centrum, vilket kommer bidra till att fysiska och mentala avstånd mellan 
områden minskar. Planen förväntas därmed bidra till ökad integration och 
tillgång till samhällsservice och samhällsfunktioner.  

Barn och ungdomar får lättare att resa till skola och fritidsaktiviteter när utbu-
det ökar och kopplingen mellan olika färdmedel förbättras. Allt fler kommer 
att uppleva att vardagen blir lättare när valfriheten och utbudet ökar på ett 
hållbart sätt. 

När samplanering av kollektivtrafik och stadsutveckling sker, blir effekten att 
de stärker varandra. Invånarna kommer att uppleva större frihet, får möjligheter 
att välja var de önskar bo inom tätorten, och kan resa på ett mer hållbart sätt. 



44

8. UppFöljning

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

8. UPPFÖLJNING

Att mäta är att veta! Genom att mäta och följa indikatorerna för uppsatta 
mål kan utvecklingen följas. I de fall trenden pekar åt fel håll kan åtgärder 
sättas in för att slutligen nå målen. Under respektive rubrik som representerar 
ett kvalitetsmål är indikatorer uppsatta med metod, ansvarig och frekvens på 
uppföljningen. Uppföljning sker löpande enligt frekvenserna nedan. Rappor-
tering till Stadstrafikforum sker varje år i en årsrapport. Tätare uppföljning för 
rapportering kan göras vid behov. 

MÅL INDIKATOR METOD ANSVARIG

Antal resor  
kollektivtrafik

Återta 2019 års nivå. Resandeökning per år Resandestatistik Västtrafik 

Färdmedels
fördelning

Kollektivtrafik, gång och cykel 
minst 31 % 

Andel resor per invånare RVU Västtrafik/
kommun

Restid Restider till olika målpunkter

Turtäthet Ökat turutbud Tidtabell Tidtabell Västtrafik

Pålitlighet

Punktlig resa  
(80 % av alla turer)

Andel punktliga turer Västtrafik/ 
trafikföretag

Upplevd punktlighet Andel resenärer som upplever  
att fordon kommer i tid

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Komfort

God och smidig åkkomfort Andel resenärer som upplever att 
fordon körs lugnt/smidigt

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Tillräcklig plats/sittplatser Andel resenärer som anser att det 
är tillräckligt med plats ombord

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Enkelhet
Tydlig och lättillgänglig informa-
tion om resmöjligheter

Andel resenärer som tycker det  
är enkelt att resa med Västtrafik

Kundundersökning Västtrafik

Trygghet

Resenärerna ska känna sig trygga  
i kollektivtrafiken

Andel resenärer som som upplever 
sig väl bemötta

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Alla prioriterade hållplatser enligt 
Strategin för kollektivtrafik på 
jämlika villkor ska vara funktions-
hinderanpassade enligt plan till 
2025

Andel hållplatser som är funktions-
hinderanpassade

Avstämning mot gemen-
sam åtgärdslista

Västtrafik/ 
kommunen

Miljöpåverkan

CO2-minskning CO2-utsläpp per personkm Fordonsdata basen 
FRIDA

Västtrafik/ 
trafikföretag

Minskad energianvändning Energianvändning per personkm Fordonsdata basen 
FRIDA

Västtrafik/ 
trafikföretag

Buller
Bullerminskning Bullernivå Bullerkartläggning Kommunen/ 

trafikföretag
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9. GENOMFÖRANDE

INLEDNING 
Efter att parterna har antagit planen återstår genomförandet. Parternas 
planeringsprocesser är inte statiska och går inte alltid i samma takt. En rad interna 
och externa faktorer kommer att påverka planens genomförande. Finansiering 
och konjunkturändringar såväl som teknikutveckling, samhällstrender och en 
pandemi är faktorer som kommer att påverka genomförandet av planen. 

Planen kan behöva ses över några år efter antagandet och samordning behöver 
ske i samband med kommunens utveckling. Arbetet behöver ske i ett flertal 
olika konstellationer i enlighet med ansvar och roller i kapitel 6, Trafikkoncept, 
stråk och bytespunkter. 

Handlingsplan är nästa steg 
Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att ta fram en 
handlingsplan. Västtrafik är tillsammamans med kommunen ansvarig för 
arbetet. Innehållet i handlingsplanen arbetas gemensamt fram av parterna. 
Följande frågor är exempel på tidigare identifierade frågor som kan behandlas 
i handlingsplanen: 

• Samhällsplanering och kollektivtrafik. Beslut om utbyggnationer av 
bostäder och arbetsplatsområden har stor betydelse för hur den framtida 
kollektivtrafiken i Uddevalla ska struktureras och byggas ut. 

• Arbete med fördjupade översiktsplaner och detaljplaner som bedöms ha 
strategisk påverkan för kollektivtrafik- och stadsutveckling. Exempel 
är förtätning av de centrala delarna längs med Bäveån och utveckling av 
Rimnersområdet. 

• Genomförandet av en linjenätsutredning där det prioriterade linjenätet inklusive 
åtgärder studeras vidare. Prioriterat framtida linjenät med åtgärdsbehov. 

• Trafiksystemet i stråket Torp–Kampenhof/Resecentrum, där resandet i hög 
grad sker med den regionala trafiken, behöver diskuteras. 

• Elektrifieringens påverkan och utmaningar för Uddevalla. 
• Bevaka och stimulera utbyggnad av tåg- och busstrafik samt identifiera 

konkreta infrastruktursatsningar (se vidare nedan).

INFRASTRUKTURBEHOV 
För att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och konkurrenskraftig gentemot bilen 
behöver den prioriteras i den fysiska miljön i staden. Brister i infrastrukturen 
som har identifierats i arbetet med planen är bland annat järnvägspassagerna 
vid Lagerbergsgatan vid Östra station samt Västgötavägen. Här påverkar bland 
annat långa bomfällningstider stadsbussarnas tidtabeller, men de orsakar även 
bristande pålitlighet. 

Kopplingar mellan stadens knutpunkter och stationer (Kampenhof, Torp, 
Uddevalla central, och Uddevalla östra) behöver studeras vidare. Det finns 
även behov av att identifiera vilka konkreta åtgärder i punkter eller sträckor i 
vägnätet som kan öka eller bibehålla framkomligheten för kollektivtrafiken. 
Ett exempel är här behov av busskörfält på sträckan Kampenhof–Torp. I takt 
med att staden växer, inte minst i direkt anslutning till Kampenhof, behöver 
kollektivtrafikens infrastruktur beaktas. Vid förändringar i linjesträckningar 
eller vid andra förändringar i kollektivtrafiknätet behöver gena körvägar med 
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god framkomlighet prioriteras. Fortsatt tillgänglighetsanpassning av hållplatser, 
i enlighet med strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor, behöver också 
genomföras. 

Under planens genomförande behöver parterna återkomma till vilka konkreta 
infrastrukturbehov som ska prioriteras. I arbetet med handlingsplanen föreslås 
därför att en gemensam lista tas fram med förslag till åtgärder på såväl kort som 
på lång sikt, där kostnader och ansvar för åtgärderna tydliggörs.

KOSTNADER 
Ett genomförande av planen innebär många förbättringar, vilket förväntas ge 
ett ökat resande med kollektivtrafiken och de övriga hållbara transportmedlen. 

Kollektivtrafikplanen leder även till andra samhällsekonomiska nyttor som 
mindre trängsel, minskade utsläpp och utvidgad arbetsmarknad. 

Arbete med att ta fram en grov bedömning av framtida trafikkostnader kommer 
att göras i samband med upphandling av stadstrafiken i Uddevalla med tra-
fikstart i juni 2024. 

Planen kommer därför, enligt parternas önskemål, inte att innehålla en 
kostnadsuppskattning

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid planering och 
utveckling av kollektivtrafiken och dess infrastruktur. Finansieringen av 
genomförandet av kollektivtrafikplanen utgår från parternas ansvarsområden. 

Följande finansieringsformer och möjligheter finns: 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland: Den övergripande 
ramen för utveckling av kollektivtrafiken läggs i trafikförsörjningsprogrammet 
för perioden 2021–2025 och i regionfullmäktiges budget. 

Vid förändrade ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över 
för att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras utifrån 
nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till uppsatta mål kan 
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Utvecklingstrappan för att åtgärder som leder till att uppsatta mål kan klaras av på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
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Stadsmiljöavtal: Det har avsatts en miljard kronor per år för medfinansiering 
av mindre och medelstora kollektivtrafikåtgärder för perioden 2018–2029. 
Parterna har möjlighet att söka finansiering bland annat för bytespunkter, 
framkomlighetsåtgärder, cykelsatsningar och test av ny teknik. 

Regional plan för transportinfrastruktur: Den regionala planen för infrastruktur 
revideras vart fjärde år. Nu gällande infrastrukturplan omfattar perioden 2018–
2029. Ett nytt uppdrag om revidering av planen kom våren 2020. Det finns 
möjligheter att söka medfinansiering till smärre kollektivtrafikåtgärder som 
bytespunkter, gång- och cykelbanor, pendelparkeringar, framkomlighetsåtgärder 
med mera. Därutöver kan större kollektivtrafikåtgärder, så kallade namngivna 
objekt (belopp över 25 miljoner kronor), inarbetas i planen. 

Nationell plan för transportinfrastruktur: Den nationella infrastrukturplanen 
omfattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Planen innehåller medel som fördelas 
i den regionala planen. 

Eftersom bland annat åtgärder för järnvägsstationen lyfts fram behövs dialog 
med Trafikverket i arbetet framgent. 

Kommunens investeringsbudget och exploateringsytor: Kommunen 
upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar 
en budget för det första av de tre kommande åren. 

Kommunens investerings- och exploateringsmedel antas kunna vara underlag 
för ett genomförande av kollektivtrafikplanen då kommunal medfinansiering 
krävs för att söka såväl statliga som regionala medel. Även exploateringsytor 
kan användas som finansieringsverktyg, genom att markvärdesnyttor, som kan 
kopplas till en viss kollektivtrafikinvestering, realiseras och används för att 
betala eller delbetala en investering. 

Forskningsoch utvecklingsmedel: I genomförandefasen kan parterna 
söka forsknings-, utvecklings- och innovationsbidrag. Det finns idag många 
möjligheter till finansiering via såväl regionala som nationella och internationella 
program för forskning och innovation. Samarbetsprojekt med industrin borde 
också kunna bli aktuella under genomförandet.



48

bilaga: parternas styrande doKUment

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

bilaga: PARTERNAS 
STYRANDE DOKUMENT

Vision Västra Götaland
Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas 
gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet – Det 
goda livet*. Visionen är grunden för det tillstånd som vi ska försöka uppnå. 
Följande ska gälla för kollektivtrafiken 2030: 

 X Kollektivtrafiken har ett konkurrenskraftigt utbud som en del i ett långsiktigt 
hållbart transportsystem med hög tillgänglighet. 

 X Kortare restider ökar tillgängligheten till arbetsmarknader och utbildning, 
både i och kring Västra Götaland, vilket gör regionen rundare. 

 X Kollektivtrafiken utvecklas i en riktning som svarar mot både kvinnor och 
mäns transportbehov: den ska främja integration och vara tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland  
2021–2025
Trafikförsörjningsprogrammet är, tillsammans med regionfullmäktiges budget, 
Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens 
utveckling. Dokumenten beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken 
under den kommande femårsperioden. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste 
verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas 
i hela Västra Götaland – i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling. 

Övergripande mål och målområden
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre målområden 
för kollektivtrafikens utveckling. 

Det övergripande målet är att 

• Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland – med den långsiktiga 
ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 

De tre målområdena är: 
• God geografisk tillgänglighet 
• Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik
• Låg miljöpåverkan

Som komplement till målen finns även ett antal indikatorer för att följa utveck-
lingen inom ett visst område.

* vision ”det goda livet” antogs av regionfullmäktige 
i april 2005 och definieras bland annat som god hälsa, 
arbete och utbildning.  

mer om visionen på www.vgregion.se. 

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–
2030, antogs av regionfullmäktige i februari 2021. 
Strategins övergripande mål är: Tillsammans gör vi 
Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett 
hållbart och kunkurrenskraftigt samhälle.
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Den strategiska inriktningen i programmet bygger på ett antal utpekade stråk 
som binder samman kommunerna i Västra Götaland. I dessa stråk eftersträvas 
långsiktighet och ett kollektivtrafikutbud som möjliggör arbets- och studie-
pendling. Ett minsta grundutbud säkerställer att kollektivtrafik finns tillgängligt 
för invånarna. I mindre tätorter och på landsbygder är kollektivtrafiken ofta 
anropsstyrd. Utöver detta är principen att kollektivtrafiken utvecklas resursef-
fektivt kopplat till efterfrågan. 

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker dels genom beslutade 
strategier, dels genom ett antal fokusområden.

Beslutade strategier är: 

• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
• Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen
• Målbild Koll2025 för Göteborg/Mölndal/Partille
• Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla

Fokusområden för trafikförsörjningsprogrammet är:

• Driva på och underlätta för hållbara resval
• Kombinerad mobilitet
• Samhällsplanering och kollektivtrafik
• Driva på och styra forskning och innovation

18

STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Strömstad

Kungshamn
Uddevalla

Gullspång

Mariestad

Falköping

Karlsborg
Lidköping

Ulricehamn

Tanumshede

Kungsbacka

Vänersborg

Svenljunga

Bengtsfors

Färgelanda

Herrljunga
Stenungsund

Trollhättan

Kristinehamn

Utpekad målort
utanför länsgräns

Prioriterade
kollektivtrafikstråk

Pendlingsnav

! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.

Prioriterade stråk och noder. Stråken på kartan  
illustrerar funktion – inte hur tåg linjer, vägar eller 
busslinjer går.
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Strategierna som är kopplade till programmet är ofta av långsiktig karaktär 
och takten i genomförandet behöver anpassas både till resandeutveckling och 
ekonomiskt utrymme. 

Fokusområdena sammanfattar och beskriver de frågor som bedöms vara prio-
riterade att arbeta med för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål. Det finns 
ingen inbördes ordning mellan fokusområdena utan samtliga är prioriterade att 
arbeta med under perioden. Arbetet med fokusområdena förutsätter samverkan 
mellan flera aktörer, inte minst kommuner, kommunalförbund, Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen.

UDDEVALLA KOMMUNS PLANER OCH MÅL 

Översiktsplan för Uddevalla 
Kommunens översiktsplan antogs år 2010 med den övergripande visionen: 
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – där människor växer och erbjuds god 
livskvalitet! För Uddevalla tätort finns en fördjupad översiktsplan antagen 2017 
liksom för Ljungskile antagen 2007. Ny översiktsplan för kommunen är under 
framtagande. 

I den fördjupade översiktsplanen för centralorten Uddevalla behandlas bland 
annat de områden i de centrala delarna vari större delen av stadens framtida 
bebyggelse ska tillkomma. Staden ska växa inifrån och ut. Från områdena kring 
Kampenhof och Bäveån och mot väster ut i det gamla hamnområdet. I den 
fördjupade översiktsplanen görs ställningstagandet: Staden ska förtätas med 
bostäder, verksamheter, mötesplatser och arbetsplatser på ett hållbart sätt. Ny 
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bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där 
de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig miljö. 

Samhällsbyggnadsstrategi 
Samhällsbyggnadsstrategin utgör en konkretisering av kommunens över-
siktsplaner med fokus på att utveckla ett attraktivt samhälle där de gemensamma 
resurserna används på det mest fördelaktiga sättet. Som en följd av detta lägger 
strategin ett stort fokus på tätorternas utveckling. Strategin kan sammanfattas 
i följande tre delar: 

• Utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande 
samhällsbyggnadsstruktur. Bygg där det redan finns (eller är enkelt att 
komplettera) vägar, vatten och avlopp samt värme och kollektivtrafik 

• Stärk stadens attraktionskraft. Bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden 
växa inifrån och ut. 

• Samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre saker för 
att göra skillnad. 

Sammankopplat med samhällsbyggnadsstrategin finns en genomförandeplan 
med prioriteringar av nya projekt som ska starta eller genomföras de närmaste 
åren. Som en del i samhällsbyggnadsprocessen har kommunen även beslutat om 
förprövning av alla nya exploateringsförslag. Nya initiativ och idéer ska alltid 
prövas mot kommunens måldokument och bedömas utifrån hur väl de bidrar 
till en utveckling i önskad riktning. 

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas 
av hållbarhetsperspektivet i dess tre delar: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Bostadsplaneringen ska därför vara hållbar, tillgodose olika boendebehov och ta 
hänsyn till särskilda grupper men även bidra till att tillvarata kulturhistoria och 
befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet. Målen som kan kopplas 
till kollektivtrafik formuleras: 

• All större nybyggnation (samlad bebyggelse) ska i första hand planeras utmed 
eller i närheten av befintlig infrastruktur. Då nya bostadsområden planeras 
ska möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning samt gång- och cykelvägar, 
vägas in redan i planeringsfasen. 

• Genom en aktiv mark- och planberedskap ska tätorterna utvecklas med fokus 
att bygga inifrån och ut. Varierade bostadstyper och upplåtelseformer ska 
eftersträvas. 

• Kommunen ska genom strategiska markförvärv i tätortsnära lägen i Uddevalla 
och Ljungskile frigöra byggbara tomter i syfte att förtäta kommunens två 
viktigaste centra. 

Stadsutveckling
I linje med rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 
tätort och samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper har en områdesplan 
för utveckling av stadens mest centrala delar tagits fram. Planen omfattar 
ett område från järnvägen i norr via Kampenhof till ömse sidor av Bäveån 
från centrum och västerut in i nuvarande hamnens område. Områdesplanen 
skapar en gemensam bild av hur området kan utvecklas vilken nu omsätts i ett 
stadsutvecklingsprojekt som har till uppdrag att realisera stadens utveckling 
enligt områdesplanens tankar. En utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter 
kommer att ske i etapper enligt principen inifrån och västerut. Initialt hanteras 
frågor kring översvämningsproblematik, föroreningar i mark och andra frågor 
kopplade till markägande och markens användning. 
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Frågan om ett nytt resecentrum och ny järnvägsstation ingår som en del i 
stadsutvecklingsarbetet. Stadens kommunikationer kan därför hanteras som en 
viktig del av stadens utveckling som centralort och som kommunikationsnod 
ur ett regionalt perspektiv. 

STRATEGISKA UTREDNINGAR 

Trafikoch parkeringsstrategin 
I kommunens strategidokument för trafik- och parkering formuleras ett antal 
trafikstrategiska mål.  

• Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i tätorten. 
• Hållbara färdmedel ska ges företräde vid prioritering av yta för olika 

transportslag i centrala Uddevalla. 
• Uddevalla tätort ska ha en väl fungerande och väl utvecklad kollektivtrafik. 
• Uddevalla tätort ska ha mycket goda gång- och cykelmöjligheter. 
Strategin för dessa mål är bl.a. att bygga och utveckla staden där god 
kollektivtrafik kan säkerställas. GC-nätet och kollektivtrafik ska stärkas och 
funktioner och tjänster för ökat hållbart resande ska utvecklas i samtliga 
stadsbyggnadsprojekt.

Kollektivtrafikens noder i Uddevalla 
Flera studier kring kollektivtrafikens noder – stationer och terminaler – har 
genomförts med syfte att utreda möjligheter att stärka kollektivtrafikens roll i 
pendlingsnoden Uddevalla. Studierna utgör ett kunskapsunderlag för möjliga 
förändringar som bidrar till målen om ökat hållbart resande. 

En flytt av centralstationen till ett läge närmare järnvägsviadukten över 
Västerlånggatan är en åtgärd som skulle medföra betydande förbättringar 
avseende tillgängligheten till staden och stadens kollektivtrafik. Bussterminalen 
Kampenhof ligger dock väl till ur ett resenärsperspektiv genom sitt läge i 
omedelbar anslutning till stadskärnan. 

På kort sikt rekommenderas mindre åtgärder för att stärka attraktiviteten 
för befintliga kollektivtrafiknoder. På längre sikt rekommenderas en flytt 
av Uddevalla central österut till Bävebäcksgatans förlängning. En flytt av 
Kampenhof bedöms endast som aktuell sett ur ett stadsutvecklingsperspektiv.
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§ 134 Dnr KS 2021/00212  

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 
Sammanfattning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal beskriver hur parkeringsfrågor kan bidra till 
att nå de mål om trafikens utveckling som bl.a. identifierats i kommunens trafik- och 
parkeringsstrategi (2018). Riktlinjerna utgör en planeringsgrund för parkeringsfrågor i 
hela kommunen. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som en exploatör ska 
iordningsställa vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.   
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 att för sin del anta förslaget om nya 
riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla kommun, men vill frångå 
riktlinjernas förslag om en reduktion av minimitalet för parkering om 20 % för att 
möjliggöra exploatering med färre parkeringsplatser. Nämnden beslutade därför om 
egna minimikrav för parkering kopplat till boende i flerbostadshus.  
  
De nya riktlinjerna för parkering tillåter, oavsett miniminivån för parkeringstalen, en 
flexibel tillämpning kopplat till mobilitetsåtgärder som exploatörer kan vidta. 
Exploatörer får därmed möjlighet att genom åtgärder som påverkar bilinnehavet också 
sänka kravet på antalet parkeringsplatser. Denna möjlighet sker alltid med utgångspunkt 
i de enskilda förhållandena för varje detaljplan och i dialog mellan kommunen och 
exploatören och regleras dels i bygglov, dels genom det s.k. exploateringsavtalet.  
Exploatörer som vill medverka till en sådan utveckling bör uppmuntras, då sådana 
åtgärder ligger helt i linje med kommunens önskade utveckling mot större hållbarhet i 
samhällsutvecklingen. Riktlinjerna för parkering kan bli en bra vägledning och 
ytterligare ett användbart verktyg för en hållbar samhällsutveckling.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal Uddevalla kommun. 
Samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse 2021-02-22. 
Samhällsbyggnadsnämnden, protokollsutdrag 2021-03-18. 
Parkeringsnorm för Uddevalla kommun, KF 1994-04-12. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): Avslag till förslaget i handlingarna. 
 
Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martins Petterssons 
(SD) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget i 
handlingarna.  
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forts. § 134 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
  
att  fastställa parkeringstalen avseende boende i flerfamiljshus till minst  

7,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 1,  
10,35 per 1 000 m2 BTA avseende zon 2 och  
12,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 3  
allt exklusive parkeringstal för besökande och  

  
att  i övrigt anta förslaget till riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla 

kommun samt 
  
att  upphäva parkeringsnorm för Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 

1994-04-12 (UaFS 8/1994). 

Reservation 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig med följande 
motivering: 
 
Biltillverkarna har inlett en omställning till fossilfria bränslen. Inom en tidsperiod av 5 
till 10 år bedöms marknadsutbudet öka mångdubbelt. Detta med anledning av att det 
utanför centrala Stockholm och Göteborg fortsatt kommer att finnas ett reellt behov av 
bilen som fortskaffningsmedel. Då en elbil tar lika mycket plats att parkera som en 
bensindriven bil anser vi att en sänkning av antalet parkeringsplatser med hela 30 
procent endast kommer att resultera i att vi bygger in problem i vår samhällsplanering.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 

Sammanfattning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal beskriver hur parkeringsfrågor kan bidra till 
att nå de mål om trafikens utveckling som bl.a. identifierats i kommunens trafik- och 
parkeringsstrategi (2018). Riktlinjerna utgör en planeringsgrund för parkeringsfrågor i 
hela kommunen. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som en exploatör ska 
iordningsställa vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 att för sin del anta förslaget om nya 
riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla kommun, men vill frångå 
riktlinjernas förslag om en reduktion av minimitalet för parkering om 20 % för att 
möjliggöra exploatering med färre parkeringsplatser. Nämnden beslutade därför om 
egna minimikrav för parkering kopplat till boende i flerbostadshus.  
 
De nya riktlinjerna för parkering tillåter, oavsett miniminivån för parkeringstalen, en 
flexibel tillämpning kopplat till mobilitetsåtgärder som exploatörer kan vidta. 
Exploatörer får därmed möjlighet att genom åtgärder som påverkar bilinnehavet också 
sänka kravet på antalet parkeringsplatser. Denna möjlighet sker alltid med utgångspunkt 
i de enskilda förhållandena för varje detaljplan och i dialog mellan kommunen och 
exploatören och regleras dels i bygglov, dels genom det s.k. exploateringsavtalet.  
Exploatörer som vill medverka till en sådan utveckling bör uppmuntras, då sådana 
åtgärder ligger helt i linje med kommunens önskade utveckling mot större hållbarhet i 
samhällsutvecklingen. Riktlinjerna för parkering kan bli en bra vägledning och 
ytterligare ett användbart verktyg för en hållbar samhällsutveckling.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal Uddevalla kommun. 
Samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse 2021-02-22. 
Samhällsbyggnadsnämnden, protokollsutdrag 2021-03-18. 
Parkeringsnorm för Uddevalla kommun, KF 1994-04-12. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att  fastställa parkeringstalen avseende boende i flerfamiljshus till minst  

7,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 1,  
10,35 per 1 000 m2 BTA avseende zon 2 och  
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12,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 3  
allt exklusive parkeringstal för besökande och  

 
att  i övrigt anta förslaget till riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla 

kommun samt 
 
att  upphäva parkeringsnorm för Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 

1994-04-12 (UaFS 8/1994) 
 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal beskriver hur kommunen arbetar med 
parkering för att styra mot de mål och strategier om trafikens utveckling som bl.a. 
identifierats i kommunens trafik- och parkeringsstrategi (2018). Riktlinjerna utgör en 
planeringsgrund så att frågor rörande parkering hanteras enligt samma principer i hela 
kommunen. Riktlinjerna syftar också till att kommunicera till bl.a. exploatörer hur 
kommunen arbetar och tänker i parkeringsfrågor. Det förslag till riktlinjer för parkering 
som nu föreligger är framtagna utifrån de principer som anges i trafik- och 
parkeringsstrategin. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som exploatören ska 
iordningsställa vid nybyggnation av t.ex. bostäder och verksamhetslokaler.   
 
Parkeringstal för flerbostadshus 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 att för sin del anta förslaget till nya 
riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla kommun. Nämnden vill dock 
frångå riktlinjernas förslag om en reduktion av minimitalet för parkering om 20 % 
baserat på dagens bilinnehav för att möjliggöra exploatering med färre parkerings-
platser. Nämndens beslut grundar sig i en oro kring om en sådan nivå skulle överens-
stämma med kraven i plan- och bygglagen (PBL). Lagens krav är inte kvantitativt utan 
anger att ett det ska finnas lämpligt utrymme för parkering på tomten eller i närheten. 
Kommunen ansvarar för markanvändning och planläggning av mark och har därför att 
väga lagens lämplighetskriterium mot rådande bilinnehav och mål om t.ex. trafikens 
utveckling. En rimlig balans bör eftersträvas för att minimera risken för att efterfrågan 
överstiger utbudet i sådan grad att det får negativa konsekvenser i form av felparkerade 
fordon eller en ohållbar trafiksituation. Samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande 
om parkeringstalen för boende i flerbostadshus innebär att nämnden gör bedömningen 
att det f.n. inte finns förutsättningar att genom tvingande åtgärder utmana marknaden i 
riktning mot lägre bilinnehav. Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning.     
 
Kommunledningskontoret vill dock framhålla att frågor om parkering av bilar bör sättas 
i större sammanhang och ses tillsammans med andra åtgärder på trafikområdet som ska 
bidra till en hållbar utveckling av samhället. Parkeringstal vid nybyggnation kan då ses 
som ett verktyg bland flera andra i strävan mot målet om fler hållbara transporter och en 
kommun som är attraktiv att leva och verka i. Uddevalla utgör f.n. det pendlingsnav 
som har högst andel bilresor i hela Västra Götaland (jfr Kollektivtrafikplan för 
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Uddevalla 2021). För att bidra till målet om fler hållbara resor måste kommunen därför 
arbeta aktivt med förändrade resvanor. Bilparkering är i detta perspektiv en del av 
samhällsplaneringen och riktlinjerna för parkering ett instrument som påverkar hur 
människor reser. Riktlinjernas redovisning av bilinnehavet i kommunens olika delar ger 
en signal om behovet av egen bil kopplat till bostädernas lokalisering, närhet till service, 
tillgång till kollektivtrafik osv.  
 
Flexibla parkeringstal 
De nya riktlinjerna för parkering tillåter, oavsett miniminivån för parkeringstalen, en 
flexibel tillämpning kopplat till mobilitetsåtgärder som exploatörer kan vidta. 
Exploatörer får därmed möjlighet att genom åtgärder som påverkar bilinnehavet också 
sänka kravet på antalet parkeringsplatser. Denna möjlighet sker alltid med utgångspunkt 
i de enskilda förhållandena i varje detaljplan och i dialog mellan kommunen och 
exploatören och regleras dels i bygglov, dels genom det s.k. exploateringsavtalet.  
 
Möjligheten till flexibilitet i parkeringstalen med mobilitetsåtgärder som motprestation 
bör därför tillämpas med tillförsikt då sådana åtgärder ligger helt i linje med 
kommunens önskade utveckling mot större hållbarhet i samhällsutvecklingen. 
Exploatörer som vill medverka till en sådan utveckling bör uppmuntras och inte 
motverkas från kommunens sida. Samhällsbyggnadsnämndens förslag om att hantera 
reduktioner i parkeringstalet för mobilitetsåtgärder med försiktighet tillgodoses inom 
ramen för kommunens processer med exploatörerna och behöver därför inte uttryckas 
som en särskild förutsättning vid handläggning för att inte redan från början skapa en 
otydlighet vid tillämpning av riktlinjerna. Riktlinjerna för parkering kan då bli en bra 
vägledning och ytterligare ett användbart verktyg för en hållbar samhällsutveckling.   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
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Samhällsbyggnad 
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Förord 

Parkeringsfrågorna är en viktig del i samhällsplaneringen av Uddevalla kommun. 

För att kommunen ska kunna fortsätta växa hållbart, inte bara miljömässigt utan 

också ekonomiskt, behövs riktlinjer som förenar dessa två perspektiv. 

Dessa riktlinjer för parkering ska bidra till utvecklingen till en attraktiv kommun 

byggd på kommunens vision om liv, lust och läge kvalitet i Hjärtat i Bohuslän. 

Mål och strategier för trafikfrågorna har formulerats i Trafik och parkeringsstra-

tegin (2018).  

Riktlinjerna för parkering ingår därför i ett sammanhang och ska tillsammans 

med andra åtgärder på trafikområdet bidra till en hållbar utveckling av samhället.  
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1. Inledning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal beskriver hur kommunen arbetar med 

parkering för att styra mot de mål och strategier för trafikutveckling och parke-

ring som finns identifierade i kommunens trafik- och parkeringsstrategi (se av-

snitt 1.2). Riktlinjerna utgör en gemensam planeringsgrund så att frågor rörande 

parkering hanteras enligt samma principer i hela kommunen. Riktlinjerna syftar 

också till att kommunicera till andra aktörer (exempelvis exploatörer) hur kom-

munen arbetar och tänker i parkeringsfrågor. 

1.1 Geografisk avgränsning 

Dessa riktlinjer för parkering omfattar geografiskt hela Uddevalla kommun. 

Inom kommunen gäller dock något olika riktlinjer för parkeringstal, vilket finns 

beskrivet i kapitel 3. 

1.2 Målsättningar för trafiken 

Kommunens Trafik- och parkeringsstrategi (2018) ger en övergripande vision 

för transportsystemet, strategiska mål samt strategier på 11 olika områden, där-

ibland ”Parkering för bil och cykel”. 

Övergripande vision för transportsystemet i Uddevalla kommun: 

 

Av totalt 12 trafikstrategiska mål är det framför allt fyra som har direkt relevans 

för riktlinjer för parkering. Dessa fyra mål handlar om att: 

 Utformningen av gatunätet i Uddevalla ska inbjuda till vistelse i stadens 

kärna och biltrafikens ytanspråk ska vägas mot stadens behov av andra 

funktioner för en attraktiv stadskärna 

 Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka i tätorten och 

dessa färdmedel ska prioriteras ytmässigt i centrala Uddevalla 

 Uddevalla tätort ska ha mycket goda gång- och cykelmöjligheter 

 Utbudet av cykel- och bilparkering i Uddevalla ska vara balanserat och 

anpassat efter målsättningen för trafikens omfattning 

”I Uddevalla har alla nära till stadens möjligheter och naturens lugn. 
Transportsystemet erbjuder en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det 
som kommunen och övriga regionen har att erbjuda. Hållbara val är själv-
klara för invånare, besökare och näringsliv. Transportsystemet stärker 
möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv stad.” 
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För att bidra till att uppnå dessa mål har ett antal strategier identifierats inom 

olika områden. Strategierna för parkering för bil och cykel innebär i korthet att: 

 Öka kommunal rådighet över bilparkering i centrum 

 Tillgängliggöra privata parkeringsanläggningar i centrum 

 Utveckla förutsättningar för kommunala parkeringsköp 

 Reglera bilparkering med tid och avgift för att öka tillgängligheten för 

besökare i första hand, därefter boende och verksamma 

 Samla bilparkering i parkeringsanläggningar vid nyexploatering och 

verka för samnyttjande av såväl befintliga som nya parkeringsanlägg-

ningar 

 Uppmuntra andra mobilitetsåtgärder framför bilparkering, vid nyexploa-

tering, genom att ta fram flexibla parkeringstal 

 Utveckla förutsättningarna till cykelparkering i Uddevalla tätort 

 Prioritera yta för gång, cykel och vistelse före gatumarksparkering i tätort 

Ytterligare nedkortad handlar strategin om att i första hand skapa en mer attraktiv 

stad, som är tillgänglig för besökare och som inbjuder till vistelse genom att ut-

rymme för gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför bilen. Samtidigt 

ska andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik öka. Riktlinjer för parke-

ring ska bidra i detta arbete, genom att föreskriva hur kommunen ska arbeta med 

planering och reglering av parkering. 

1.3 Relevanta lagrum för parkering 

Ett antal lagar har relevans för kommunens planering och reglering av parkering, 

framför allt Plan- och bygglagen. Sammanställningen nedan syftar till att lyfta 

de viktigaste lagtexterna, men är inte heltäckande. 

Plan- och bygglag (SFS 2010:900) 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vat-

ten i enlighet med Plan- och bygglagen (1 kap. 2 §). 

I en detaljplan får kommunen bestämma placering och utformning av parkering, 

samt vilka utrymmeskrav som ska gälla för parkering (4 kap. 13 §) för att upp-

fylla vad som står i 8 kap. 9-10 §: 

”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på plat-
sen. Tomten ska ordnas så att; / … / 4. det på tomten eller i närheten av den i 
skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning 
av fordon. / … / Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta 
och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” 

”Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om 
friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också till-
lämpas om tomten är bebyggd.” 
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Nybyggnation såväl som ombyggnad skall alltså ordnas så att det finns lämpligt 

utrymme för parkering. Vad som är lämpligt utrymme och skälig utsträckning 

bestämmer kommunen. 

Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 

plats, m.m. (SFS 1957:259) 

Enligt 2 § i det som brukar kallas ”Kommunala avgiftslagen” får en kommun: 

”I den omfattning som behövs för att ordna trafiken / … / ta ut ersättning i form 
av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under 
kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.” 

Detta gäller för parkering på allmän platsmark (”gatumarksparkering”). Hur av-

giften ska beräknas beslutas av kommunfullmäktige. För vissa grupper får par-

keringsavgiften fastställas till ett engångsbelopp för en viss period: 

 Näringsidkare och andra med särskilda behov att parkera i tjänsten 

 Boende i det område som avgiften gäller 

Kommunen har alltså juridisk möjlighet att erbjuda boende att betala parkerings-

avgift för en längre period för att parkera på gatan i närheten av sin bostad, oav-

sett hur många timmar de parkerar (”boendeparkering”). Arbetande med behov 

av parkering i tjänsten får på motsvarande sätt betala en engångssumma för par-

kering inom det område de verkar. Övriga parkörer, utan särskilda behov av lång-

tidsparkering inom ett visst geografiskt område, betalar sin parkering för kortare 

tidsenheter (vanligen per timme eller kortare). Detta för att uppfylla lagens syfte 

om att genom avgift ordna trafiken, det vill säga reglera efterfrågan på parkering 

längs gatan. 

Lagen säger också att ”Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.” Dessa 

personer kan anses ha ett särskilt behov av att transportera sig med bil. 

OBS! Rätten att ta ut avgift för parkering på kvartersmark som inte omfattas av 

lokal trafikföreskrift är inte särskilt reglerad, utan avgörs av fastighetsägaren (ex-

empelvis kommunen eller en privat aktör).1 

Uttagande av avgift för parkering i strid med gällande reglering 

Lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206) reglerar uttag av avgift för parke-

ring i strid mot gällande reglering på allmän platsmark. Regeringen får ange 

lägsta och högsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till, medan re-

spektive kommun får ange beloppets exakta nivå. 

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (SFS 1984:318) ger markägaren 

rätt att ta ut kontrollavgift för fordon som parkerats i strid med villkor som mar-

kägaren har beslutat och tydligt tillkännagivit genom skyltning. Kontrollavgiften 

får inte överstiga den av kommunen fastställda felparkeringsavgiften. 

 
1 Avgiften för arbetsplatsparkering på kvartersmark styrs dock indirekt av Skatteverkets bedömning av platsens 
marknadsvärde, baserat på parkeringsavgiften på likvärdiga parkeringsplatser i närheten. Parkeringsavgiften 
ska sättas till marknadsvärdet alternativt utgår förmånsbeskattning. 
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2. Riktlinjer för parkering 

2.1 Önskvärda gångavstånd 

Önskvärda gångavstånd är en definition av vad som är att betrakta som i när-
heten enligt Plan- och bygglagen. Det önskvärda gångavståndet skiljer mellan 

färdmedel och användargrupper i enlighet med Trafik- och parkeringsstrategin. 

Först prioriteras tillgänglighet för besökare, därefter boende och verksamma. 

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation prioriteras särskilt och cy-

kelparkering ska placeras för att öka cykelns färdmedelsandel, se Tabell 2-1 

och Bilaga II för principer bakom avstånden. 

Tabell 2-1 Önskvärda gångavstånd (fågelvägen) till parkering för bil och cykel i Uddevalla kommun. 

Användare Cykelparkering Bilparkering 

Besökare 15 m 200 m 

Boende 35 m 400 m 

Verksamma 35 m 600 m 

Funktionsvariation - 25 m 

Avstånden avser fågelvägen och är vägledande och undantag görs om det finns 

särskilda skäl för det, t ex vid renodlade gågator som Kungsgatan. Vid konflikt 

om utrymme mellan cykelparkering och parkering för rörelsehindrade ska par-

kering för rörelsehindrade placeras närmast målpunkten. 

2.2 Utformning av parkeringsplatser 

Utformningsriktlinjerna nedan gäller i första hand för nybyggnation. Där kom-

munen har rådighet kan de tillämpas även på befintliga parkeringsplatser. 

Cykelparkering 

Utrymmesmässigt kräver en cykelparkering en bredd på minst 0,7 meter. Parke-

ring för lådcyklar och cykelkärror kräver minst 0,9 meters mellanrum. Vid varje 

större parkering bör det finnas några lådcykelplatser. För ytterligare mått och 

exempel på typer av cykelparkeringar hänvisas till GCM-handboken.2 

Vid bostäder ska minst 5 procent av cykelplatserna för boende ha plats för låd-

cyklar eller cykelkärror. De platser som nyttjas av boende ska ha ramlåsmöjlighet 

och gärna även väderskydd. Automatisk dörröppnare till eventuella dörrar som 

måste passeras med cykeln ska finnas. Besöksparkering vid bostäder kan anord-

nas utan väderskydd och ramlåsmöjlighet. 

 
2 Trafikverket och SKL 2010. GCM-Handbok. Tillgänglig på: https://www.trafikverket.se/contentas-
sets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf [2019-02-26]. 

https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
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Tabell 2-2 Riktlinjer för utformning av cykelparkering vid olika funktioner. 

Användare Stöldsäkert (ramlås el-
ler inlåst) 

Väderskydd Plats för utrym-
meskrävande cyklar 

Flerbostadshus För boende Önskvärt för boende ≥5 % 

Arbetsplatser För anställda Önskvärt för anställda - 

Skolor och förskolor För anställda Önskvärt för anställda >0 

Bytespunkter Ja Önskvärt - 

Besöksverksamhet Önskvärt - >0 

Vid arbetsplatser och bytespunkter för arbetspendling ska cykelplatserna ha 

ramlåsmöjlighet och de bör även ha skydd mot väder (väderskydd utomhus eller 

cykelrum i markplan). Vid skolor ska minst personalens platser anordnas med 

ramlåsmöjlighet och helst med väderskydd. Vid förskolor är det extra viktigt att 

tänka på att även lådcyklar och cyklar med cykelkärror ska få plats och helst vara 

möjliga att låsa fast. 

Vid besöksintensiva verksamheter (exempelvis handel och restaurang) ska det 

finnas entrénära cykelparkering. Ett antal platser bör ha utrymme för ramlåsmöj-

lighet och lådcyklar. Det gäller särskilt för livsmedelsbutiker. 

Bilparkering 

Bilparkering bör anläggas på ett sätt som överensstämmer med stadsmiljön och 

som inte innebär större kostnad än vad som är rimligt att ta ut i avgift av använ-

darna (se vidare resonemang i bilaga II): 

 I centrala Uddevalla – Parkeringshus med levande bottenvåningar föror-

das framför underjordiska garage eller markparkering. Att lösa parkering 

genom parkeringsköp är också att föredra framför parkering under jord 

eller i form av markparkering 

 I övriga kommunen – Markparkering och parkeringsanläggningar ska 

vara väl upplysta för ökad trygghet, men alltför stora och oöverskådliga 

parkeringsytor som trots detta riskerar att upplevas som otrygga bör und-

vikas 

Generellt i hela kommunen gäller också att bilparkering om möjligt bör innehålla 

inslag av planteringar för ökad trivsel och estetik, samt att innergårdar bör prio-

riteras för rekreationsyta för boende och verksamma framför bilparkering. 

2.3 Reglering av allmän platsmark 

Parkering på allmän platsmark (”gatumarksparkering”) är en tjänst som kommu-

nen erbjuder medborgarna och för att den ska fungera på bästa sätt behöver den 

regleras på de platser där den efterfrågas som mest. Detta gäller i regel för cen-

tralorten Uddevalla och Ljungskile tätort. Lagen ger kommunen rätt att ta ut par-

keringsavgift i syfte att styra trafiken (se avsnitt 1.3). Därutöver kan allmän plats-

mark tidsregleras för att uppnå önskad användning. 

Gatumarksparkering har en alternativkostnad i form av ändamål som utrymmet 

hade kunnat användas till istället för parkering. I centrum kan det vara i form av 
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uteserveringar eller cykelparkering och längs mer perifera gator i form av exem-

pelvis separerade cykelbanor för att gynna cykelpendling. 

 Gatumarksparkering centralt i centralorten Uddevalla och i Ljungskile 

tätort regleras med tid och avgift för att tillgängliggöras för handelns kun-

der och andra korttidsbesökare. Lämplig reglering är avgift som erläggs 

per timme eller kortare, eventuellt kompletterad med tidsreglering 

 Långtidsparkering i centrum bör styras till anläggningar på kvartersmark, 

vilket innebär att kommunens avgifter på gatumark bör vara högre än av-

gifterna i allmänt tillgängliga parkeringshus3 

 Parkeringsavgifter och tidsreglering bör hållas konsekvent och inte finnas 

i alltför många olika kombinationer, för att undvika förvirring hos besö-

kare 

 Gatumarksparkering utanför centrum används för andra ärenden och har 

lägre alternativkostnad, vilket motiverar lägre avgift och längre tillåten 

uppställningstid 

2.4 Reglering av parkering på kvartersmark 

Parkering på kvartersmark som inte omfattas av lokal trafikföreskrift regleras av 

aktuell fastighetsägare på ett sätt som denne finner ändamålsenligt (se avsnitt 

1.3). Parkering på kvartersmark där kommunen är fastighetsägare bör regleras på 

ett sätt som stödjer kommunens övergripande målsättningar. Centralt belägna 

parkeringar regleras för att öka tillgängligheten för besökare till centrum och för 

att stödja regleringen på allmän platsmark. Parkeringar i centrums utkant kan i 

linje härmed regleras med lägre avgift för att minska efterfrågan på de allra mest 

centrala parkeringarna och på så sätt minska biltrafiken in till centrum. Pendlar-

parkeringar kan öka kollektivtrafikens upptagningsområde om de regleras så att 

de är tillgängliga och attraktiva för de personer som sedan väljer att resa vidare 

med buss eller tåg. 

 
3 Uddevalla kommun har dock idag endast rådighet över parkering på allmän platsmark och inte över befintliga 
anläggningar på kvartersmark. 
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3. Parkeringstal vid nybyggnation 

Nedan beskrivs rekommendationer för antalet parkeringsplatser på tomtmark 

(samt principer för reglering av allmän platsmark). Det som föreskrivs är inte hur 

många platser som krävs för att motsvara något givet behov, utan ett antal platser 

som bidrar till kommunens målsättningar i trafik- och parkeringsstrategin. I 

några fall handlar det om ett minsta antal parkeringsplatser som ska anläggas och 

i några fall om ett största antal platser som får anläggas på mark. Parkeringstalen 

för både bil och cykel bör löpande följas upp och utvärderas, mot bakgrund av 

kommunens målsättningar. 

Kommunens ansvar är att planlägga markanvändningen, att kommunen har rätt 

att bestämma om placering, utformning och utrymmeskrav för parkering och att 

det på eller i närheten av bebyggd och obebyggd tomt ska finnas lämpligt ut-

rymme för parkering. Vad som är lämpligt utrymme kan ses såväl i relation till 

rådande bilinnehav som till kommunens mål för trafikens utveckling. En rimlig 

balans mellan dessa båda är att kommunen, genom parkeringstalen, säkerställer 

att ett tillräckligt antal parkeringsplatser anläggs på tomtmark för att minimera 

risken att efterfrågan överstiger utbudet så kraftigt att det får negativa konsekven-

ser, i form av felparkerade fordon och en ohållbar trafiksituation. 

Det åligger exploatörer att följa vad kommunen beslutat angående placering, 

utformning och utrymmeskrav för parkering, genom detaljplaner och bygglov. 

Vidare har dessa aktörer ett egenintresse i att följa marknadens efterfrågan på 

parkeringsplatser eller andra mobilitetstjänster för att kunna erbjuda lokaler och 

bostäder som kan säljas eller hyras ut. 

Slutligen är det varje individs och hushålls ansvar att finna uppställningsplats 

för sina fordon. Svårighet att finna, eller ovilja att betala för, parkeringsplats för 

sitt fordon vid bostad eller målpunkt ger inte den enskilde rätt att parkera i strid 

med rådande regler. Hushållen har däremot möjlighet att demonstrera sina åsikter 

i form av olika betalningsvilja för exempelvis bostäder beroende på hur möjlig-

heterna till parkering ser ut. 

3.1 Zonindelning 

De zonindelningar som redovisas här är att betrakta som vägledande och inte som 

fasta gränser, med olika krav på ömse sidor. För projekt som ligger nära en zon-

gräns bör en bedömning göras av vilka regler som skall tillämpas i det enskilda 

fallet. 

Zon 1 

Zon 1 innefattar de centrala delarna av Uddevalla. Inom zon 1 nås centrums ut-

bud av handel, service, lokal och regional kollektivtrafik, etc. inom maximalt 15 

minuters promenad. I denna del av staden är också bilinnehavet lägre än i de 



8 

 Trivector Traffic 

 

flesta övriga delar av kommunen, vilket visar på möjligheten att klara sig bra 

utan egen bil. Dessutom räknas hela området kring Bäveåns mynning, där fram-

tida stadsutveckling planeras, till zon 1. 

Zon 2 

Till zon 2 räknas Uddevalla centralort (exklusive zon 1), samt Ljungskile tätort. 

I denna zon är det i regel möjligt att ta sig med cykel till respektive tätorts cent-

rum inom ca 10 minuter, samt med lokal kollektivtrafik till centrum och till reg-

ionala kollektivtrafiknoder. 

Zon 3 

Övriga småorter samt landsbygd i Uddevalla kommun räknas till zon 3, där möj-

ligheterna att resa med gång, cykel och kollektivtrafik får anses begränsade för 

de flesta. 

 

Figur 3-1 Zonkarta över Uddevalla. 
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Figur 3-2 Zonkarta över Uddevalla kommun. 

Förändrad verksamhet 

För Uddevalla respektive Ljungskile tätort behöver parkeringsefterfrågan för bil-

parkering inte räknas om vid förändring av lokal från en verksamhet till en annan 

verksamhet. För en lokal som byggs om från till exempel restaurang till handel 

eller tvärt om behöver alltså efterfrågan på bilparkering inte räknas om. Däremot 

behöver parkeringsefterfrågan för bilparkering räknas om vid förändring från 

verksamhet till bostad. 

Bakgrunden är att den nya bilplatsefterfrågan dels regleras av tillgängligt utbud, 

dels tillgodoses av parkeringsmöjligheter på närliggande allmän platsmark eller 

parkeringsanläggningar. Syftet är att förenkla omvandling av verksamheter i takt 

med förändrade förutsättningar och således undvika tomma lokaler. 
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3.2 Parkeringstal för bil 

Bostäder (minimital) 

Parkeringstalen för bostäder är minimital, baserade på dagens bilinnehav men 

nedräknade med 20 procent för att möjliggöra exploatering med färre parkerings-

platser. För enbostadshus bedöms det rimligt att kommunen styr mot minst en 

bilplats för boende (samt 0,1 bilplatser för besök) per hushåll, för samtliga zoner, 

se Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Parkeringstal (bil) för bostäder i Uddevalla kommun. 

 Zon 1  Zon 2 Zon 3 

Boendetyp 
P-tal 

boende 
P-tal be-
sökande 

P-tal 
boende 

P-tal be-
sökande 

P-tal 
boende 

P-tal besö-
kande 

Flerbostadshus,  
per 1 000 m2 BTA 

6,3 1,3 8,8 1,3 12,5 1,3 

Flerbostadshus,  
per bostad 

0,5 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 

Enbostadshus, per bostad 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 

Verksamheter (minimi- och maximinivå) 

Syftet med parkeringstalen är att möjliggöra bilsnål exploatering i tätorterna Ud-

devalla och Ljungskile och att förhindra överutbud av parkering och ineffektiv 

markanvändning. 

Kontor och detalj-/centrumhandel 

Bilparkeringstalen för kontor och handel i zon 1 och 2 anger ett lägsta antal par-

keringsplatser som ska anordnas, samt ett största antal platser som får anordnas 

i form av markparkering. Miniminivån baseras på en 40 procent lägre bilandel 

än i genomförd resvaneundersökning.4 Maximinivån för markparkering gäller 

för samtliga zoner och baseras på 20 procent lägre bilandel än idag, enligt resva-

neundersökningen, i zon 1 och 2. Maximinivån i zon 3 baseras på resvaneunder-

sökningen. Exploatörer som önskar bygga parkering utöver maximitalen hänvi-

sas till att anlägga dessa i parkeringsanläggningar. 

Externhandel och industri 

För externhandel och industri gäller endast maximital för markparkering, i samt-

liga tre zoner. 

Skolor, förskolor och äldreboenden 

För skolor, förskolor och äldreboenden gäller endast minimital, i samtliga tre 

zoner, se Tabell 3-2. Precis som för kontor och handel baseras denna miniminivå 

på 40 lägre bilandel än i resvaneundersökningen. Parkeringstalet för besökare till 

skola och förskola inkluderar ytor för besökare, exempelvis föräldrar vars ärende 

 
4 Västtrafik 2019. Resvaneundersökning i Uddevalla tätort – Hösten 2018. Intermetra Business & Market Rese-
arch Group AB. På uppdrag av Västtrafik. 
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kräver parkering, hantverkare, inhyrda föreläsare, etc. Ytor för hämtning och 

lämning av elever tillkommer utöver parkeringstalen. 

Tabell 3-2 Parkeringstal (bil) för verksamheter i Uddevalla kommun. 

 Zon 1 (min-max) Zon 2 (min-max) Zon 3 (max) 

Verksamhet 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

Kontor 10-15 1-2 14-19 1-2 25 3 

Detalj-/Cent-
rumhandel 

3-5 11-16 4-6 14-20 8 26 

Externhandel 
(max) 

- -  6 28 8 38 

Industri (max) 11 2 14 2 15 2 

Restaurang 20-50* 20-50* 20-50* 

Hotell 5-20* 5-20* 5-20* 

 Zon 1 (min) Zon 2 (min) Zon 3 (min) 

Verksamhet 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

P-tal verk-
samma/ 
1 000 m2 

BTA 

P-tal besö-
kande/ 

1 000 m2 
BTA 

Skola 3 2 4 2 4 2 

Förskola 6 2 8 2 9 2 

Äldreboende 1 3 2 4 2 4 

Vård Särskild utredning krävs 

Idrottsanlägg-
ning/Samlings-
lokal 

Riktvärde: 40-60 bpl/100 besökare 

* Särskild parkeringsutredning rekommenderas då antalet besökare och verksamma per ytenhet kan 
variera kraftigt. 

Framräknat antal parkeringsplatser avrundas alltid uppåt till närmsta heltal. 

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga 

Personer med nedsatt rörelseförmåga har särskilda behov av att kunna resa med 

bil och därmed parkera, vilket ställer särskilda krav vid exploatering: 

 2-5 procent av samtliga platser, minst 1 bpl per projekt, ska anpassas för 

personer med nedsatt rörelseförmåga 

 5 meter breda 

 Nära entréer, max 25 m gångavstånd till en tillgänglighetsanpassad entré 

 Vid kraftig reduktion av bilparkeringstalen (se nedan) kan andelen anpas-

sade platser behöva vara större än 5 procent 
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3.3 Parkeringstal för cykel 

Bostäder (minimital) 

Parkeringstalen för cykel vid bostäder är minimital som möjliggör ett cykelinne-

hav på en cykel per person, för boende i flerbostadshus. För enbostadshus anges 

inget parkeringstal då cykelparkering antas lösas på den egna tomten, se Tabell 

3-3.  

Tabell 3-3 Parkeringstal (cykel) för bostäder i Uddevalla kommun. 

 Zon 1, 2 och 3 

Boendetyp P-tal boende P-tal besökande 

Flerbostadshus, per 1 000 m2 BTA  22 6,5 

Flerbostadshus, per bostad (80 m2 BTA/lgh) 1,8 0,5 

Verksamheter (minimital) 

Parkeringstalen för cykel vid verksamheter är minimital för målstyrning mot en 

ökad cykelandel, och bygger på att 30 procent av de anställda ska kunna cykla 

till arbetet i zon 1 och 2 och 15 procent i zon 3. Av besökarna ska 10 procent 

kunna cykla, se Tabell 3-4.  

Tabell 3-4 Parkeringstal (cykel) för verksamheter i Uddevalla kommun. 

 Zon 1 och 2 Zon 3 

Verksamhet 

P-tal verk-
samma/ 

1 000 m2 BTA 
P-tal besökande/ 

1 000 m2 BTA 

P-tal verk-
samma/ 

1 000 m2 BTA 
P-tal besökande/ 

1 000 m2 BTA 

Kontor 10,5 0,5 5,5 0,5 

Detaljhandel 
/centrumhandel 

3,0 3,5 1,5 3,5 

Externhandel 3,0 5,0 1,5 5,0 

Industri 6,0 0,2 3,0 0,2 

Restaurang 3,0 7,0 1,5 7,0 

Skola 3,0 20,0 1,5 15,0 

Förskola 6,0 10,0 3,0 10,0 

Äldreboende 0,8 0,5 0,6 0,5 

Hotell Särskild utredning krävs 

Vård Särskild utredning krävs 

Idrottsanlägg-
ning/Samlings-
lokal 

Riktvärde: 20-30 cpl/100 besökare 

Framräknat antal parkeringsplatser avrundas alltid uppåt till närmsta heltal. 

  



13 

 Trivector Traffic 

 

3.4 Flexibla parkeringstal 

Flexibla parkeringstal bygger på att det som efterfrågas genom efterfrågan på 

parkering inte i första hand är möjligheten att resa med bil eller att kunna ha en 

egen bil stående i närheten av bostaden. Istället är det främst tillgång till olika 

tjänster och utbud av butiker, fritidsaktiviteter, etc. som efterfrågas. Vanligen 

möjliggörs denna tillgång genom resor och många av dessa resor görs idag med 

bil. Med bättre tillgång till det som primärt efterfrågas och alternativ till att resa 

med egen bil är det möjligt att reducera utbudet av bilparkering utan att reducera 

tillgången till varor, tjänster och aktiviteter. 

Mobilitetsåtgärder som motprestation för att få reducerat antal parkeringsplatser 

avtalas mellan kommunen och en exploatör. Fysiska, byggda åtgärder (exempel-

vis välutformad cykelparkering och utrymmen för cykelfaciliteter) inkluderas i 

bygglovsansökan, medan andra åtgärder (exempelvis bilpool och informations-

insatser) avtalas i civilrättsliga avtal. 

Vid tillämpning av flexibla parkeringstal för bil tillämpas följande arbetsgång: 

1. Kontrollera att aktuellt projekt ligger i centralorten Uddevalla eller i 

Ljungskile tätort och att reduktion är tillämplig (ej mindre projekt med 

få bilplatser) 

2. Bedöm potentialen att reducera antalet bilplatser utifrån projektets stor-

lek. En tumregel är att det oreducerade antalet parkeringsplatser, beräk-

nat enligt parkeringstalen, uppgår till minst 30 platser (motsvarar om-

kring 50 lägenheter i zon 1) 

3. Ta fram gällande parkeringstal utifrån den zon som projektet ligger i 

(centrala Uddevalla, centralorten Uddevalla, Ljungskile tätort) 

4. Om ett av åtgärdspaketen (se nedan) genomförs av exploatören kan par-

keringstalen reduceras (se Tabell 3-5). Genomförandet av åtgärder säker-

ställes dels genom bygglov, dels genom andra avtal mellan kommun och 

exploatör och mellan exploatör och tjänsteleverantör 

5. Beräkna total parkeringsefterfrågan för projektet, med reducerade parke-

ringstal 

6. Om samnyttjande av parkering bedöms möjligt, beräkna den dimension-

erande parkeringsefterfrågan (se Tabell 3-7) 

Reduktion för bostäder 

Reduktion av parkeringstal för bostäder kan göras genom ett mindre eller ett 

större åtgärdspaket. I den mån en exploatör önskar genomföra andra åtgärder än 

de listade nedan avgör Uddevalla kommun utbytbarheten åtgärderna emellan. 

Mindre åtgärdspaket (-25 procent): 

 Information om möjligheterna att resa med kollektivtrafiken samt om 

bilpoolslösningen och dess fördelar ges i samband med marknadsföring 

av bostad 

 Bilpool etablerad vid inflyttning, med uppställningsplatser för bilpoolsbi-

lar. Godtagbart avstånd är samma som övrig parkering 

 Antalet bilpoolsbilar är 5 procent av den oreducerade parkeringsefterfrå-

gan (minst 2 st) 
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 Gratis medlemskap (månadsavgift) i bilpool erbjuds samtliga boende i 

fastigheten i minst 7 år från inflyttning 

 Cykelparkeringen utformas med stor omsorg och med utökade utrym-

men för lastcyklar och cykelkärror (10 procent av platserna eller mer) 

jämfört med minimikraven. Cykelplatser ligger närmare än bilparkering  

 Startpaket med information om kollektivtrafik, bilpool och cykelfacilite-

ter med cykelkarta delas ut vid inflyttning 

 Ett gratis prova-på-erbjudande med kollektivtrafiken i minst 30 dagar 

per bostad, delas ut i samband inflytt 

 Parkeringsavgift för bilplatser finns och särskiljs på från kostnaden för 

bostaden på hyresavin 

Större åtgärdspaket (-40 procent): 

 Samtliga åtgärder i det mindre åtgärdspaketet 

 Fastigheten har en tydlig hållbart resande-profil, som tydliggörs i an-

nonser och utskick i samband med marknadsföring och inflyttning 

 Mer än 50 procent av cykelplatserna ligger inomhus eller under tak med 

vindskydd. Inomhusparkering för cyklar nås från markplan 

 Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar anordnas 

 Tillgång till cykelpump och cykelverktyg anordnas 

 Cykelpool med lastcyklar och elcyklar anordnas, med gratis medlemskap 

för de boende 

 Bilparkeringsavgiften särskiljs från hyresavin och motsvarar den fak-

tiska kostnaden för parkering 

 Årlig uppföljning av bilinnehavet bland de boende i fastigheten under 

minst fem år efter inflyttning 

Utöver de två åtgärdspaketen möjliggörs även för bilfritt boende, vilket ställer 

betydligt större krav på åtgärder genomförda av exploatören. Exempelvis kan en 

mer heltäckande mobilitetstjänst (”Mobility as a Service”, MaaS) erbjudas de 

boende så länge de bor i fastigheten. Särskild utredning ska göras i de fall denna 

möjlighet önskar prövas. 

Tabell 3-5 Reducerade parkeringstal (bil, per 1 000 m2 BTA) för bostäder i Uddevalla kommun, inkl. 
besöks-P. 

Åtgärdspaket Reduktion Reducerat P-tal 
centrala Uddevalla 

Reducerat P-tal 

Övr. Uddevalla tätort 

Reducerat P-tal 

Ljungskile tätort 

Mindre -25 % 6,1 7,9 7,9 

Större -40 % 5,1 6,6 6,6 

Bilfritt boende -95 % 1,7 1,8 1,8 

Reduktion för verksamheter (-20 procent) 

Reducerade parkeringstal ska även erbjudas för verksamheter om det finns åtgär-

der som innebär goda möjligheter att minska arbetspendlingen med bil. Redukt-

ion lämpar sig inte för väldigt besöksintensiva verksamheter, där den stora par-

keringsefterfrågan beror på besökare, som är svårare att nå med mobilitetsåtgär-

der. Nedanstående åtgärder och reducerade parkeringstal ska därför endast till-

lämpas på kontorsverksamhet. Ett samlat åtgärdspaket för reduktion av de an-

ställdas parkeringsefterfrågan med 20 procent ser ut som följer: 
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 Parkering för anställda löses genom parkeringsköp i samlad parkerings-

anläggning 

 Arbetsplatsen erbjuder mycket hög standard på cykelparkeringen, med 

väderskydd och ramlåsmöjlighet 

 Dusch- och omklädningsrum, samt serviceutrymme för cykel, finns 

för de anställda 

Vid genomförande av ytterligare åtgärder för större reduktion av antalet bilplat-

ser bör en särskild utredning genomföras. 

Tabell 3-6 Reducerade parkeringstal (bil, per 1 000 m2 BTA) för kontorsverksamhet i Uddevalla kom-
mun, inkl. besöks-P. 

Reduktion för verksam-
heter, -20 % 

Reducerat P-tal 
centrala Uddevalla 

Reducerat P-tal 

Övr. Uddevalla tätort 

Reducerat P-tal 

Ljungskile tätort 

Kontor 9,0 12,2 12,2 

3.5 Samnyttjande 

Samnyttjande av parkering bygger på att olika funktioners och gruppers parke-

ringsefterfrågan varierar över dygnet och veckan. Eftersom denna variation inte 

ser likadan ut för till exempel kontorsarbetande och restaurangbesökare, så kan 

olika grupper nyttja samma parkeringsyta vid olika tider. Att planera för sam-

nyttjande bidrar till ett mer effektivt nyttjande av resurser, i form av såväl parke-

ringsanläggningar som stadens mark. 

Den största samnyttjandeeffekten uppnås då arbetsplatser och besökstäta 

verksamheter (handel, nöje, restaurang) samnyttjar parkeringsplatser, ef-

tersom arbetsplatsernas efterfrågan i regel minskar under kvällar och helger, 

de tider då flest personer besöker handeln, restauranger och andra centrum-

funktioner (se Tabell 3-7). 

Tabell 3-7 Ungefärlig beläggningsgrad (bilparkering) vid olika tider och funktioner. OBS! Siffrorna 
bygger på tidigare studier och erfarenheter. Deras giltighet bör därför i varje enskilt fall ut-
värderas och den faktiska användningen av parkeringsanläggningar följas upp löpande. 

Beläggningsgrad (%) vid dimensionerande tider för olika grupper/funktioner 

Funktion Vardag 
9-16 

Fredag 
16-19 

Lördag 
10-15 

Kväll, natt 

Bostäder 70 80 70 100 

Kontor 100 20 10 10 

Handel 
- Livsmedel 

 
- Övrig handel 

 
60 
 

50 

 
80 
 

80 

 
100 

 
100 

 
0 
 
0 

Restaurang 90 80 60 0 

Industri och lager 100 10 10 10 

Skola/förskola 100 10 5 0 

Även för bostäder finns en viss samnyttjandepotential, men samtidigt bör par-

kering vid bostäder möjliggöra för de boende att låta bilen stå parkerad längre 

perioder, vilket minskar möjligheterna till samnyttjande. 
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För att samnyttjande ska vara möjligt och kunna ge en reduktion av det totala 

antalet platser som efterfrågas vid en given tidpunkt ska ett antal förutsätt-

ningar uppfyllas: 

 Parkeringsplatserna är inte reserverade för specifika användare utan kan 

användas av vem som helst som följer övrig reglering (t ex parkeringsav-

gift eller längsta parkeringstid) på platsen 

 Parkeringsplatserna är tillgängliga att använda för alla som har ärende till 

området under de tider då omgivande verksamheter är öppna, det vill säga 

parkeringsanläggningarna är inte låsta för vissa grupper eller under tider 

på dygnet då närliggande butiker, kontor, etc. har öppet 

 Parkeringsanläggningar som är tänkta att samnyttjas har en storlek på 

minst 50 bpl, för att minska förekomsten av tillfällen då ovanligt stor par-

keringsefterfrågan från olika grupper samtidigt, överstiger det tillgängliga 

utbudet. OBS! Om reserverade parkeringsplatser förekommer i en parke-

ringsanläggning som samnyttjas ska det finnas minst 50 bpl utöver de re-

serverade platserna 

 Det område/stadsdel som ska samnyttja parkeringsanläggningen innehål-

ler en blandning av funktioner, såsom bostäder, kontor, restaurang, han-

del, service, etc., så att efterfrågan på parkering från olika grupper varierar 

över dygnet och veckan 

 Parkeringsanläggningar som ska samnyttjas ligger i närheten av de funkt-

ioner som ska få sin parkeringsefterfrågan tillgodosedd. Önskvärda gång-

avstånd (se Tabell 2-1) ska tillämpas. 

Utöver dessa krav är det önskvärt att parkeringsanläggningar regleras på ett 

sätt som ytterligare stärker förutsättningarna för samnyttjande. Regleringen 

av parkering ska också bidra till att de övriga målen i trafik- och parkerings-

strategin uppfylls: 

 För korttidsbesökare bör det finnas möjlighet att betala parkeringsavgift 

för just den tid som de önskar parkera. På så sätt ges denna grupp ett tyd-

ligt incitament att parkera bara så länge som de vill och sedan flytta bilen 

och lämna plats åt andra som önskar parkera 

 För arbetande/långtidsbesökare bör möjligheten erbjudas att betala per 

dag, vilket för de flesta arbetande är den rimligaste tidsenheten. Däremot 

bör de inte erbjudas möjligheten att betala sin parkering per månad ef-

tersom det tar bort det ekonomiska incitamentet att för varje enskild dag 

överväga att resa till arbetet på annat sätt än med bil 

 För boende bör det finnas möjlighet att betala sin parkering per månad, 

för att undvika att ge dem ekonomiska incitament att använda bilen under 

dagen. Ur ett samnyttjandeperspektiv är detta mindre önskvärt, men det 

bidrar till att göra det mer attraktivt att låta bilen stå parkerad hemma och 

istället resa, exempelvis till arbetet, med andra färdmedel 

Dessa regleringsprinciper bör tillämpas i de parkeringsanläggningar som 

kommunen äger eller förvaltar, men kan inte garanteras i anläggningar som 

förvaltas av privata aktörer. 
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3.6 Parkeringsköp 

En exploatör kan leva upp till kraven på parkeringsutrymme genom att antingen 

ordna parkeringsplatser på egen tomt eller genom avtal om parkeringsköp i en 

parkeringsanläggning på närliggande fastighet (önskvärda gångavstånd är vägle-

dande). I det senare fallet kan det röra sig om en befintlig anläggning eller om en 

anläggning som kommer att färdigställas så att den beräknade ökade efterfrågan 

på parkering tillgodoses. Avtalet kan tecknas antingen med kommunen eller med 

en annan aktör som tillhandahåller ett tillräckligt antal parkeringsplatser. Avtalet 

måste garantera att platserna hålls tillgängliga under tillräcklig tid för den fastig-

het som härigenom löser sin parkeringsefterfrågan. Praxis är att avtal om parke-

ringsköp skrivs på 25 års tid, vilket är maximalt juridiskt möjligt, enligt Jorda-

balken (SFS 1970:994), 7 kap. 5 §. 



 

 

Bilaga I: Underlag för parkeringstal 

Boendetäthet 

Boendetäthet är en grundparameter för att beräkna parkeringstal för bostäder. 

Antal boende per lägenhet i flerbostadshus i Uddevalla kommun är 1,8 och i en-

bostadshus 2,6.5 

Bostadsstorlek 

Den genomsnittliga storleken för en lägenhet i flerfamiljshus i Uddevalla har, 

med hjälp av statistik över bostadsbeståndet beräknats till ca 70 kvm BOA (80 

kvm BTA). Ett genomsnittligt enbostadshus/småhus har beräknats till ca 120 

kvm BOA (140 kvm BTA). 

Bilinnehav och cykelinnehav 

Bilinnehav är en grundparameter för att beräkna parkeringstal för bil för bostä-

der. SCB tillhandahåller statistik avseende bilägande (fysiska och juridiska per-

soner) för geografiska nyckelkodsområdet genom BILPAK. Nyckeltal avseende 

bilägande i de olika zonerna visas i tabellen nedan. Till de boendes bilar räknas 

ett schablontillägg på 0,1 bilplatser/bostad för besökare. 

Ungefärligt bilinnehav för de tre zonerna i Uddevalla kommun, antal bilar per hushåll. 

 Zon 1 Zon 2 Zon 3 

Bilinnehav, 
bilar/hushåll 

0,6 0,9 1,2 

 

  

 
5 SCB, (2017). Statistiska Centralbyrån. Tabell hämtad från http://www.statistikdataba-
sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT29/?rxid=3b44a70c-c024-4f51-b3c3-848f4cd59a70 
[2019-02-25]. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT29/?rxid=3b44a70c-c024-4f51-b3c3-848f4cd59a70
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT29/?rxid=3b44a70c-c024-4f51-b3c3-848f4cd59a70


 

 

Bilinnehav per 1000 invånare och per hushåll i NYKO-områden i Uddevalla kommun. 

Områdesnummer Områdesnamn Bilar per 1000 inv. Antal bilar per hushåll 

1 SKANSBERGET 413 0,68 

2 CENTRALA STADEN 322 0,58 

3 SÖDER 399 0,6 

4 WALKESB-SKEPPSV 367 0,61 

5 BOHUSG-SOMMARH 463 0,75 

6 KAPELLE 438 1,14 

10 KARLSBERG 393 0,71 

11 ÖSTRABO-STENB 379 0,77 

12 HÖNSEBERGSHAGEN 462 0,78 

13 BARKHÖGARNE 360 0,66 

14 TUREBORG 273 0,59 

15 ÄSPERÖD 475 0,82 

20 UNDERÅS 349 0,55 

21 V RAMNERÖD 463 0,83 

22 SKOGSLYCKAN 325 0,56 

23 UNNERÖD 396 0,72 

24 BOXHULT 457 1,1 

25 HOVHULT 331 0,74 

26 FASSERÖD 485 1,2 

27 SÖRVIK 0 0 

28 KURVERÖD 489 1,2 

30 Ö RAMNERÖD 462 0,93 

31 ELSEBERG 376 0,69 

32 HEDEGÄRDE 417 0,86 

33 BLEKET 426 0,96 

34 DALABERG 312 0,71 

35 BRÄCKE-KURÖD 580 1,15 

36 LILLESJÖ 0 0 

37 HELENEDAL 412 1,15 

38 BJÖRBÄCK-GRÄSKÄ 549 1,37 

40 STADSFJÄLLET 466 0,92 

41 UDDEV GLB I ÖVR 506 1,22 

42 LANE RYR 522 1,16 

50 LJUNGSKILE 435 1,05 

51 LJUNGSKILE GLB 494 1,1 

52 ULVESUND 401 1,02 

53 AMMENÄS 530 1,28 

54 FORSHÄLLA 523 1,15 

60 HERRESTAD 475 1,23 

61 HERRESTADS GLB 487 1,27 

62 HOGSTORP 487 1,22 

63 SKREDSVIK 503 1,16 

64 BERG ÖSTRA 521 1,16 



 

 

Områdesnummer Områdesnamn Bilar per 1000 inv. Antal bilar per hushåll 

65 BERG VÄSTRA 524 1,2 

66 BOKENÄS VÄSTRA 570 1,22 

67 BOKENÄS ÖSTRA 537 1,21 

Cykelinnehav finns inte som statistikfört på samma sätt som bilinnehav på kom-

munnivå. Eftersom det finns mål om ökat cyklande i Uddevalla kommun är det 

viktig att planera för att invånarna enkelt ska kunna äga och parkera sina cyklar. 

Cykelinnehavet som utgör underlag för parkeringstalen är 1 cykel/invånare och 

0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare. 

Arbets- och besökstäthet 

Som underlag för arbets- och besökstäthet har uppgifter från Parkeringslexikon 

(1990) samt underlag till andra kommuners parkeringsnormer används. Indata 

som ligger till grund för parkeringstalen för verksamma: 

Arbets- och besökstäthet redovisat för de olika verksamheterna. 

 Antal anställda/1 000 BTA Antal besökare/1 000 BTA 

Kontor 35 3 

Detaljhandel/centrum-
handel 

10 35 

Externhandel 10 50 

Restaurang 10 70 

Industri 20 2 

Skola 10 100 elever 

Förskola 20 100 barn 

Vård Särskild utredning krävs 

Idrottsanläggning Särskild utredning krävs 

Samlingslokal Särskild utredning krävs 

Äldreboende 4 5 

Resvanor 

Andelen bil- och cykelresor för de olika zonerna har betydelse för hur bil- och 

cykelparkering vid arbetsplatser, handel och andra målpunkter kan dimension-

eras. Hösten 2018 lät Västtrafik genomföra en resvaneundersökning i Uddevalla 

tätort. Syftet med undersökningen var att kartlägga kommuninvånarnas resmöns-

ter och attityder till kollektivtrafiken och övrig trafik i kommunen. För resandet 

i övriga Uddevalla kommun har data från en resvaneundersökning gjord av tra-

fikkontoret Göteborgs stad, inom ramen för västsvenska paketet, använts.6 

I Uddevalla tätort görs i genomsnitt 69 procent av alla resor med bil (50 procent 

som förare) och 4 procent med cykel. Även vid kortare resor används bil som 

 
6 Göteborgs stad trafikkontoret. Resvaneundersökning 2017. 



 

 

huvudsakligt färdmedel i drygt hälften av fallen. Boende i övriga Uddevalla kom-

mun gör i genomsnitt längre resor än boende i Uddevalla tätort7. 

 
Färdmedelsfördelning, boende i Uddevalla tätort respektive Uddevalla kommun. n (resor) = 4 997. 

Som underlag till parkeringstal är det relevant att titta på färdmedelsandelar för 

bil och cykel, för olika typer av ärende och geografiskt område. Nedan följer 

relevanta utdrag från resvaneundersökningen som delvis ligger till grund för par-

keringstal för bil och för cykel i Uddevalla. 

 
Färdmedelsfördelning vid olika ärenden, boende i Uddevalla tätort. n (resor) = 4 997. 

Utifrån informationen i figurerna ovan har antagande gjorts om hur färdmedels-

andelarna varierar mellan olika ärenden i de olika zonerna. Det är dessa antagna 

färdmedelsandelar som ligger till grund för parkeringstalen för verksamheter. 

 
7 Västtrafik 2019. Resvaneundersökning i Uddevalla tätort – Hösten 2018. Intermetra Business & Market Rese-
arch Group AB. På uppdrag av Västtrafik. 
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Ett antagande har gjorts att det skiljer mellan de tre zonerna hur många som reser 

med bil för olika typer av resor. Medelvärdet för Uddevalla tätort har antagits 

gälla för zon 2, medan medelvärdet för hela kommunen har antagits gälla för zon 

3. För zon 1 antas andelen bilresor vara 20 procent-enheter lägre än medelvärdet 

för hela kommunen. 

Andelen cykelresor idag är mycket låg och det bedöms inte ligga i linje med 

målen att anpassa parkeringstal utifrån dagens nivå. Cykelparkeringsutbudet bör 

istället möjliggöra en cykelandel om minst 30 procent för de anställda i zon 1, 20 

procent i zon 2 och 15 procent i zon 3. Minst 15 procent av besökarna ska kunna 

cykla till sin destination i zon 1 och 2 och minst 10 procent i zon 3. 

Antagen bilandel för olika verksamheter fördelat på anställda och besökare för bilparkering. 

 Zon 1 Zon 2 Zon 3 

 Anställda Besökare Anställda Besökare Anställda Besökare 

Kontor 52 % 54 % 68 % 70 % 72 % 74 % 

Detaljhandel/ 
centrumhandel 52 % 54 % 68 % 70 % 72 % 74 % 

Externhandel 52 % 54 % 68 % 70 % 72 % 74 % 

Industri 52 % 54 % 68 % 70 % 72 % 74 % 

Skola 52 % - 68 % - 72 % - 

Förskola 52 % - 68 % - 72 % - 

Äldreboende 52 % 55 % 68 % 71 % 72 % 75 % 

 

  



 

 

Tillgänglighet till centrum med gång, cykel och kollektivtrafik 

Tillgängligheten till centrums handel, service och tillgång till kollektivtrafik har 

sammanställts för tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Det utgör viktiga förut-

sättningar för att klara vardagen utan att använda eller äga egen bil. 

 

Tillgänglighet till centrum med andra färdmedel än bil och till kollektivtrafikhållplatser med stor turtäthet, i 
Uddevalla. Skrafferade cirklar anger 500 m radie kring kollektivtrafikhållplats med minst 4 turer per riktning 
och timme. Gul markering anger område som når centrala Uddevalla inom 20 minuters kollektivtrafikresa 
(inkl. gång till hållplats), utan att ta hänsyn till turutbud. 



 

 

 

Tillgänglighet till centrum med andra färdmedel än bil och till kollektivtrafikhållplatser med stor turtäthet, i 
Ljungskile. Skrafferade cirklar anger 500 m radie kring kollektivtrafikhållplats med minst 4 turer per riktning 
och timme. Gul markering anger område som når centrala Ljungskile inom 20 minuters kollektivtrafikresa 
(inkl. gång till hållplats), utan att ta hänsyn till turutbud. 

Parkeringstal för särskilda verksamheter  

Hotell 

Hotellverksamheter kan variera stort i besöks- och personaltäthet beroende på 

läge och profil samt om verksamheten inrymmer andra målpunkter som exem-

pelvis konferens, restaurang eller spa-anläggning. En rimlig utgångspunkt är ett 

intervall på 5-20 parkeringsplatser/1 000 kvm BTA för bil.8 För cykel är det rim-

ligt att skapa möjlighet för en betydande andel för personalen (minst 15-20% 

beroende på zon). Andelen besökare/kunder som cyklar antas vara i princip obe-

fintlig, medan det däremot bör finnas plats för ett antal lånecyklar till hotellkun-

der. 

 
8 SKL 2007. Policy för parkering – processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen. 
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Restaurang 

För restaurang (som inte är del av ett hotell) kan parkeringsefterfrågan variera 

kraftigt. Riktvärden är cirka 100 bordsplatser per 1 000 m2 BTA och en efterfrå-

gan på 20-50 bilparkeringsplatser per 1 000 m2 BTA.9 

För lokaler som inhyser hotell och restaurang, i kombination eller var för sig, 

rekommenderas en särskild parkeringsutredning. 

Förskola 

Parkeringstal för förskola kan uttryckas som antal cykel- och bilplatser per för-

skolebarn eller per 1 000 m2 BTA. I Uddevalla antas en täthet på cirka 10 m2 per 

barn, samtidigt som arbetstätheten för förskolor i kommunen är 20 anställda per 

1 000 kvm BTA.10 

Förskoleverksamhet bör innebära ett parkeringstal på 1 cykelplats per 10 försko-

lebarn, vilket inkluderar utrymme för exempelvis cykelkärror. Till detta kommer 

0,15-0,30 cykelplatser per anställd. 

Bilparkeringsefterfrågan bedöms uppgå till en plats per 40 barn. Därtill kommer 

0,50–0,70 bilparkeringsplatser per anställd. 

Skola 

1 000 m2 BTA skola inrymmer cirka 100 elever och 10 anställda. Parkeringstalen 

för cykel bygger på en målstyrd cykelandel på 15-30 procent för både elever och 

anställda. 

Parkeringstalen för bil bygger på en bilförarandel på 50-70 procent till skolan för 

anställda och 1 besöksplats per 40 elever. 

Vård, idrottsanläggning och samlingslokal 

För verksamheter som vård, idrottsanläggningar och samlingslokaler varierar så-

väl besökar- och anställningstätheten kraftigt, vilket ställer krav på särskilda par-

keringsutredningar vid planering av denna typ av verksamheter. 

 

 
9 SKL 2007. Policy för parkering – processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen. 
10 http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=dh&hg=L0&vg=Perso-
nal&sy=0&varid=59&varid=146&varid=152&varid=149&varid=187&varid=191&varid=189&varid=12&varid=13&
year=2017&area=198&area=-99&render=true&mode=1#tab-1 [2018-02-25]. 

http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=dh&hg=L0&vg=Personal&sy=0&varid=59&varid=146&varid=152&varid=149&varid=187&varid=191&varid=189&varid=12&varid=13&year=2017&area=198&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=dh&hg=L0&vg=Personal&sy=0&varid=59&varid=146&varid=152&varid=149&varid=187&varid=191&varid=189&varid=12&varid=13&year=2017&area=198&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=dh&hg=L0&vg=Personal&sy=0&varid=59&varid=146&varid=152&varid=149&varid=187&varid=191&varid=189&varid=12&varid=13&year=2017&area=198&area=-99&render=true&mode=1#tab-1


 

 

Bilaga II: Bakomliggande resonemang 

Lokalisering och utformning av cykelparkering 

Närhet är den absolut viktigaste faktorn för cykelparkering. Det innebär att det 

är bättre med många små cykelparkeringar i direkt anslutning till varje ingång än 

en stor. Om placeringen inte är rätt, används inte cykelparkeringen. Cykelparke-

ringen bör placeras på cyklisternas naturliga väg till målet, det vill säga i anslut-

ning till cykelnätet, och väl synlig så att cyklisterna direkt ser var det går att 

parkera. Cyklisterna kräver korta avstånd till parkering, ju kortare ärende desto 

närmre måste cykelparkeringen ligga.  

För både bostäder och verksamheter rekommenderas att minst hälften av plat-

serna läggs nära entrén, dvs. inom 0-15 m (max 35 m) och om det är låsbart 

utrymme inom 35 m (max 50 m).11 Med undantag för parkering vid stora evene-

mang/besöksanläggningar och för långtidsparkering vid stationer där längre av-

stånd kan tillåtas.  

GCM-handboken, framtagen av Trafikverket och SKL, anger fyra övergripande 

standarder för cykelparkeringar:12 

 Korttidsparkering (<30 min): Parkering på stöd eller i ställ nära entré. En 

mindre andel platser har ramlåsmöjlighet 

 Parkering upp till 4 timmar: Cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln. 

En större andel platser har ramlåsmöjlighet. För ökad attraktivitet kan vä-

derskydd inkluderas 

 Parkering över dagen vid arbetsplatser, skolor, bytespunkter: Väderskydd 

och ramlåsmöjlighet bör finnas 

 Parkering över natten vid bostäder och stationer: Väderskydd och ramlås-

möjlighet bör finnas på parkeringen, gärna i form av låsta rum 

Utformning av bilparkering 

Parkeringshus  

I centrala Uddevalla är parkering i flera plan ovan mark motiverat av kostnads- 

och stadsbyggnadsmässiga skäl. Markparkering är för ytkrävande och ger oöns-

kade avbrott i stadsrummet och underjordisk parkering innebär risker att anlägg-

ningskostnaderna blir mycket höga, samt att kostnaderna för parkering inklude-

ras i kostnader och hyror för exempelvis bostäder. 

 
11 Om man utgår från målet att cykelns andel av resorna ska vara 20 %, innebär det 0,5 cykelresor per person 
och dag (i genomsnitt i Sverige görs ca 2,5 resor per person och dag). Enligt detta resonemang bör hälften av 
platserna vara lätt tillgängliga för cykling varje dag (dvs. helst inom 0-15 m, eller max 35 m). 
12 Tillgänglig på: https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_hand-
bok.pdf 

https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf


 

 

Parkeringshusen bör anläggas med levande bottenvåningar, det vill säga med ser-

vice och handel som bidrar till stadslivet. Parkeringshusen bör också byggas på 

ett sådant sätt att de kan ställas om till annan användning, utan att behöva rivas. 

Det innebär att de byggs med tillräckliga våningshöjder och ljusinsläpp för att 

kunna inredas som till exempelvis kontor, om det skulle visa sig vara ett bättre 

nyttjande av fastigheten i framtiden. 

Mobilitetshus 

Ett mobilitetshus är en vidareutveckling av parkeringshuset och samlar fler mo-

bilitetstjänster än bara bilparkering. En riktlinje är att minst 5 procent av ytan 

reserveras för andra tjänster än bilparkering och att dessa andra tjänster placeras 

i bottenplan för att säkra god tillgänglighet. Det kan med fördel betjäna flera olika 

fastigheter och funktioner (vilket möjliggör samnyttjande) och är utformat för 

flexibel användning och löpande anpassning till de boendes och andra använda-

res önskemål. Exempel på vad som kan ingå i ett mobilitetshus:  

 Laddinfrastruktur för elbilar och elcyklar 

 Cykelparkering 

 Cykelpool med olika typer av cyklar (last-/lådcyklar, elcyklar, cykelkär-

ror) 

 Bilpool 

 Plats för hyrbilar 

 Leveransskåp/avlämningsskåp för varuleveranser 

 Cykelfaciliteter såsom verktyg, upphängningsmöjligheter, tvätt, luftpump 

 Utlåning av vagnar/kärror för att underlätta hantering av varor och gods 

Den exakta utformningen av denna typ av anläggningar och de tjänster som ska 

ingå ska utredas från fall till fall. 

Kostnader för parkering 

Parkering, i synnerhet för bil, är kostsamt att tillhandahålla. Kostnaden består av 

tre delar: 

 Anläggningskostnad 

 Alternativkostnad/markvärde 

 Drift- och underhållskostnad 

Anläggningskostnaden innebär kostnad för markarbeten, asfaltering, betong-

konstruktioner, etc. och varierar kraftigt beroende vilken typ av parkeringsan-

läggning det rör sig om. Alternativkostnaden eller markvärdet har att göra med 

vad marken hade kunnat användas till istället för parkering och vilken avkastning 

detta hade gett. I städernas centrala delar är markvärdet betydande, vilket gör det 

fördelaktigt att anlägga parkering i flera plan på höjden eller under jord, istället 

för i ett plan på stora markytor. Till dessa två stora kostnadsposter kommer kost-

nader för drift och underhåll i form av ny asfalt, linjemålning, snöröjning, städ-

ning, ventilation, belysning och övervakning. 

De totala årliga kostnaderna för att tillhandahålla parkering i Uddevalla tätort 

beräknas ligga i spannet 20.000 kr – 100.000 kr per bilplats, beroende på om den 

löses på mark eller i anläggning med flera plan. Detta innebär månatliga kostna-

der från omkring 2.000 kr och uppåt. Markparkering blir den dyraste lösningen i 



 

 

centrala lägen, eftersom alternativkostnaden i form av värdet av nya bostäder i 

flera plan, är så högt. Av samma skäl kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt 

för en exploatör att bygga parkering i underjordiska garage än i parkeringshus 

ovan mark. Rör det sig om parkering i flera plan under mark eller besvärliga 

markförhållanden kan dock kostnaderna för underjordisk parkering bli mycket 

högre än vad som normalt är fallet (cirka 300.000-350.000 kr per bilplats). 

Ur kommunens perspektiv är den bästa lösningen ofta att lösa centralt belägen 

parkering i parkeringshus i kommunal regi, eftersom det ger en effektiv markan-

vändning, ökad kommunal rådighet över parkerings- och trafiksituationen och en 

tydlig särskiljning av parkeringens kostnader från kostnaden för andra tjänster. 

Synliggörande av parkeringens kostnader 

Kostnaderna för parkering synliggörs sällan för användarna, parkörerna, vilket 

gör att det finns en utbredd uppfattning om att parkering ska kosta mycket mindre 

än vad det faktiskt kostar att tillhandahålla parkering, för kommunen, fastighets-

ägare, med flera. Det som i själva verket sker är att kostnaderna för parkering 

istället fördelas på kostnaden för bostäder, varor och tjänster, som blir dyrare än 

vad de annars skulle varit. På så sätt betalar alla samhällsmedborgare för parke-

ring, oavsett om de använder den eller ej. Nackdelen med det systemet är att det 

dels skapar incitament för att äga och använda bil, eftersom kostnaden för parke-

ring är subventionerad, dels är orättvist för alla de som av olika skäl inte äger 

eller använder bil men som ändå måste betala för parkering. Ur ett samhällsper-

spektiv är det önskvärt att parkeringen bär sina egna kostnader. 

Kommunen bör därför inte ställa för höga krav på antal parkeringsplatser och 

dessutom vara restriktiv med att ge bygglov för parkeringsanläggningar under 

jord. På detta sätt kan kostnaderna för att tillhandahålla parkering både hållas 

nere och lättare särskiljas från exempelvis bostäder, samtidigt som ett mer be-

gränsat utbud bidrar till en högre betalningsvilja då parkering inte kan betraktas 

som en självklarhet.  

Att arbeta för ett stort utbud av cykelparkering motiveras emellertid bland annat 

av cyklingens stora hälsofördelar, både för individen och för samhället i stort. 

Grundläggande principer för flexibla parkeringstal 

Några saker är viktiga att tänka på i samband med mobilitetsåtgärder och flexibla 

parkeringstal: 

 Åtgärder för minskad efterfrågan på bilparkering har effekt på människors 

val av färdmedel och om de väljer att äga en bil eller inte. Exakt vilken 

effekt varje enskild åtgärd har är dock svårt att säga. Snarare är det så att 

en samling olika åtgärder tillsammans har effekt därför att de stödjer 

varandra. Därför föreslås färdiga åtgärdspaket, istället för enskilda åtgär-

der, för reduktion av parkeringstalen 

 Ur en exploatörs perspektiv är det av avgörande betydelse att byggprojekt 

har ekonomisk lönsamhet. För att det ska vara intressant att genomföra 

mobilitetsåtgärder istället för att bygga parkering måste reduktionen vara 

tillräckligt stor för att garantera en besparing 



 

 

 För att reduktion av bilparkeringstalen ska vara rimlig måste det röra sig 

om ett projekt som är lokaliserat så att det finns yttre förutsättningar för 

att uppnå ett lågt bilinnehav (bostäder) eller låg bilanvändning (verksam-

heter). Det måste finnas en tillräcklig närhet och tillgång till service med 

gång, cykel och kollektivtrafik, det vill säga inom Uddevalla eller 

Ljungskile tätort 

 Reduktion av antalet bilparkeringsplatser genom mobilitetsåtgärder är 

tillämpligt för större projekt där en och samma åtgärd når flera användare 

(större projekt med flerbostadshus eller större verksamheter) och där bil-

innehavet/bilanvändningen inte redan kan antas vara mycket låg 

Parkeringsköp ur kommunens hållbarhetsperspektiv 

Uddevalla kommun önskar öka sin rådighet över parkeringssituationen i centrala 

Uddevalla och vill kunna erbjuda parkeringsköp för att finansiera byggnation av 

kommunala parkeringshus. Parkeringsköp är ett erbjudande från kommunen till 

exploatörer som på detta sätt kan uppfylla kraven på att anordna parkering. Par-

keringsköpsbeloppet ska därför ligga på en nivå som gör att exploatören ser det 

som ett rimligt alternativ till att själv bygga parkering, samtidigt som det mini-

merar kommunens ekonomiska risk. De kostnader för att tillhandahålla parkering 

som inte täcks av parkeringsköpsbeloppet täcks av de parkeringsavgifter som 

kommunen löpande tar ut direkt av användarna. Ju lägre parkeringsköpsbelopp, 

desto högre parkeringsavgift krävs för kostnadstäckning och minskad risk för 

kommunen, och omvänt. 

Räkneexempel, parkeringstal 

För att illustrera föreslagna parkeringstal, samt effekter av åtgärdspaket och sam-

nyttjande ges ett räkneexempel: 

 Anta en nyexploatering innehållande bostäder i flerbostadshus (4 000 m2), 

handel, livsmedel (1 500 m2) och kontor (2 000 m2) i centrala Uddevalla 

(zon 1) 

 Utgångspunkten är minimitalen för bil, per 1 000 m2 BTA: 

 7,6 bpl (bostäder), 14 bpl (centrumhandel), 11 bpl (kontor) 

 Den beräknade, oreducerade efterfrågan är: 

 31 bpl (bostäder), 21 bpl (centrumhandel), 22 bpl (kontor), totalt 74 

bpl 

 

 Det mindre åtgärdspaketet för bostäderna och åtgärder för reduktion för 

verksamheter genomförs, vilket reducerar antalet parkeringsplatser för 

boende respektive för anställda (kontor): 

 6,1 bpl (bostäder), 14 bpl (centrumhandel), 9 bpl (kontor) 

 Den reducerade parkeringsefterfrågan är: 

 25 bpl (bostäder), 21 bpl (centrumhandel), 18 bpl (kontor) 

 Till detta ska i detta fall läggas 2 platser för poolbilar för de boende, 

vilket gör att det totalt blir 66 bpl 

 Den samlade reduktionen är 8 bpl, jämfört med om inga åtgärder ge-

nomförts för att reducera parkeringstalen 

 



 

 

 Om dessa bilplatser kan samnyttjas mellan alla de olika funktionerna så 

kan Tabell 3-7 användas för att beräkna den dimensionerande efterfrågan 

som behöver tillgodoses: 

Dimensionerande P-efterfrågan, räkneexempel 

Funktion Reducerad P-
efterfrågan 

Vardag 
9-16 

Fredag 
16-19 

Lördag 
10-15 

Kväll, natt 

Bostäder 25 bpl (+2 
bilpoolsplatser) 

0,7 * 25 = 17,5 0,8 * 25 = 20 0,7 * 25 = 17,5 1 * 25 = 25 

Kontor 18 bpl 1 * 18 = 18 0,2 * 18 = 3,6 0,1 * 18 = 1,8 0,1 * 18 = 1,8 

Handel 
- Livsmedel 

 
21 bpl 

 
0,6 * 21 = 12,6 

 
0,8 * 21 = 16,8 

 
1 * 21 = 21 

 
0 * 21 = 0 

Totalt 64 (+2) bpl 49 (+2) bpl 41 (+2) bpl 41 (+2) bpl 27 (+2) bpl 

 Den dimensionerande efterfrågan på parkering uppstår under vardagar, 

kontorstid, då totalt 51 platser (inklusive 2 bilpoolsplatser för boende) 

efterfrågas samtidigt, det vill säga ytterligare 15 platser färre. Totalt blir 

det 23 bpl färre med reduktion och samnyttjande än med oreducerade 

parkeringstal och parkeringsplatser som ej samnyttjas 

 Om de boende har reserverade platser, som ej kan samnyttjas, så blir det 

istället totalt 58 bpl, 16 bpl färre än med oreducerade parkeringstal och 

utan samnyttjande av platserna för kontor och handel 

 

 Till detta kommer totalt 146 cykelplatser som ska anläggas: 

 114 cpl för bostäder, varav 6 platser för mer utrymmeskrävande cyklar 

(ex vis lådcyklar) och 88 stöldsäkra platser (ramlåsmöjlighet eller 

bakom låst dörr) för boende 

 10 cpl för handel, varav 4-5 stöldsäkra platser för de anställda 

 22 cpl för kontor, varav 21 stöldsäkra platser för de anställda 
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Handläggare 

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

 

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 

Sammanfattning 

Nya riktlinjer för parkering med tillhörande parkeringstal har länge varit ett identifierat 
behov för utvecklingen av Uddevalla. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som 
exploatören ska iordningsställa vid t ex bostadsbyggnation eller byggnation av handels- 
och kontorsytor.  
 
Under 2018 antog kommunfullmäktige enigt en ny trafik- och parkeringsstrategi som 
bland annat pekar på behovet av nya normer för parkeringstal. Förslaget som nu 
föreligger samhällsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån de ramar som anges i trafik- 
och parkeringsstrategin. Arbetet är utfört av representanter för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret och internt diskuterat 
med övriga förvaltningar.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Trivector rapport 2019_7 Riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla 
kommun   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya Riktlinjer för parkering med 
parkeringstal för Uddevalla kommun. 
 
att föreslaget parkeringstalet vid hantering av bygglov kan räknas upp 20% för att 
kompensera den justering som gjorts i talet för att styra mot ett lägre bilinnehav 
 
att de förslagna reduktionsnivåerna för mobilitetsåtgärder som föreligger i förslaget får 
hanteras med försiktighet och i dialog mellan kommunen och exploatörerna i varje 
enskilt fall, samt regleras i enskilda exploateringsavtal.      
  

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla kommun är ett viktigt 
planeringsinstrument för utbyggnad och förtätning av hela kommunen. Det är ett 
verktyg som främst används av mark- och exploateringsenheten vid t ex 
markanvisningar för nyexploatering, av planeringsenheten vid framtagandet av nya 
detaljplaner och av bygglovsenheten vid givande av bygglov, 
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De tidigare riktlinjerna är från 1994 och det har under lång tid påtalats från politiken, 
exploatörer och förvaltningen att nya bestämmelser behövs för att bättre motsvara de 
framtida utmaningarna med förtätning av staden och kommunen. Detta förhållande har 
blivit särskilt tydligt i diskussionerna kring exploateringarna inom Västra Centrum 
.  
Moderniseringen av parkeringstalen påkallas också i den nya trafik- och 
parkeringsstrategin som antogs av kommunfullmäktige 2018, som bland annat lyfter 
frågor  
 
För att tillmötesgå dessa aspekter innehåller förslaget, förutom ett sänkt parkeringstal, 
också ett s k flexibelt parkeringstal där möjligheten ges för att på frivillig väg sänka 
parkeringstalet ytterligare. Detta sker genom att förslaget möjliggör för exploatörerna 
att arbeta med mobilitetsåtgärder i form av t ex bilpooler och insatser för ökat resande i 
kollektivtrafiken. I de nya riktlinjerna införs också parkeringstal för cykel.  
 
Parkeringstalen i det nya förslaget är formulerad som ett minimital och därmed 
justerbart såväl uppåt som nedåt. Uppåt om exploatören menar att så krävs och 
exploateringen medger detta. Nedåt om man uppfyller kraven för mobilitetsåtgärder i 
två skilda utformningar.   
 
I de nya riktlinjerna införs också tre, istället för som tidigare två, zoner för 
parkeringstalen. Normen för antalet parkeringar skiljer sig mellan områdena utifrån hur 
möjligheterna till alternativa transportmedel (gång, cykel och kollektivtrafik) är.  
 
Den första zonen omfattar de absolut mest centrala delarna av Uddevalla stad, inklusive 
området som är tänkt att utgöra stadsbyggnadsprojektet ”Staden växer västerut” (och 
därmed också Västra Centrum). Här råder den lägsta normen vilket bygger på 
tillgänglighet till alternativa transportmedel och faktiskt bilinnehav. Den andra zonen 
omfattar övriga delar av staden Uddevalla och Ljungskile tätort, medan den sista zonen 
med högst parkeringstal omfattar områden där få eller inga alternativ till bilen finns.  
 
Dokumentet omfattar också riktlinjer för parkeringsköp och samutnyttjande av 
parkeringsytor.  
 
 
 
 
Maria Jacobsson Stefan Björling 
Förvaltningschef Utredare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr SBN 2019/00486  

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 
Sammanfattning 

Nya riktlinjer för parkering med tillhörande parkeringstal har länge varit ett identifierat 
behov för utvecklingen av Uddevalla. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som 
exploatören ska iordningsställa vid t ex bostadsbyggnation eller byggnation av handels- 
och kontorsytor.  
  
Under 2018 antog kommunfullmäktige enigt en ny trafik- och parkeringsstrategi som 
bland annat pekar på behovet av nya normer för parkeringstal. Förslaget som nu 
föreligger samhällsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån de ramar som anges i trafik- 
och parkeringsstrategin. Arbetet är utfört av representanter för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret och internt diskuterat 
med övriga förvaltningar. 
 
Förvaltningen lägger på sammanträdet fram två tillägg i att-satserna i förslaget till 
beslut. Första tillägget kommer efter andra att-satsen i förslaget och är kursiverat;  
 

att föreslaget parkeringstalet vid hantering av bygglov kan räknas upp 20% för att 
kompensera den justering som gjorts i talet för att styra mot ett lägre bilinnehav 
 
Det betyder i praktiken att p-talet bedöms kunna variera mellan: 
6,3 – 7,5 i zon 1 
8,5 – 10,35 zon 1 
12,5 zon 3 (bedöms egentligen inte behöva justeras) 
 
Det andra tillägget kommer efter den tredje att-satsen i förslaget och är kursiverat; 
 
att de förslagna reduktionsnivåerna för mobilitetsåtgärder som föreligger i förslaget får 
hanteras med försiktighet och i dialog mellan kommunen och exploatörerna i varje 
enskilt fall, samt regleras i enskilda exploateringsavtal.      
 
Det betyder i praktiken att vi förtydligar behoven av att reglera reduktionsnivåerna från 
fall till fall i exploateringsavtalen med ett tydligt politiskt ställningstagande 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Trivector rapport 2019_7 Riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla 
kommun  

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Karin Engdahl (S), Maria Johansson (L) och Torun Elgebäck 
(C): De idag gällande riktlinjerna för parkering och parkeringstal är idag snart 30 år 
gamla, och i stort behov av reformer.  
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Förvaltningens förslag är i stort väl genomarbetat och nödvändigt. Dock bör 
ansatsen att sänka parkeringstalen till 20% under dagens faktiska behov utgå, då det är 
tveksamt om en sådan reglering skulle överensstämma med regleringen i PBL 8 kap 9 § 
(se även MÖD 2013-12-05 mål P 1584–13). 
 
Det är vidare nämndens uppfattning att det är en önskvärd ansats att kunna arbeta med 
mobilitetsåtgärder i en detaljplaneprocess. Nämnden anser dock att de reduktioner av 
parkeringstalen som återfinns i utredningen bör tillämpas med försiktighet och med 
utgångspunkt i de enskilda förhållandena inom varje detaljplanearbete, då det kan vara 
stora skillnader mellan olika områden. Nämnden föreslås därför anta följande att-satser; 
 
att fastställa parkeringstal till minst: 
7,5 per 1000 BTA avseende zon 1, 
10,35 per 1000 BTA avseende zon 2, samt 
12,5 per 1000 BTA avseende zon 3, 
allt exklusive parkeringstal för besökande 
 
att de föreslagna reduktionsnivåerna för mobilitetsåtgärder som föreligger i förslaget får 
hanteras med försiktighet och i dialog mellan kommunen och exploatörerna i varje 
enskilt fall, samt regleras i enskilda exploateringsavtal 
 
att i övrigt anta förslaget till nya riktlinjer för parkering med parkeringstal för 
Uddevalla kommun 
 
Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundin (KD): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP): avslag på utredning, Riktlinjer för 
parkering med parkeringstal, som är inaktuell och inte ligger till grund för framtida 
parkeringar 
 
Jarmo Uusitalo (MP): bifall till förslaget i handlingarna (utan de korrigeringar som 
förvaltningen lade fram på sammanträdet) 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande, Martin 
Pettersson (SD), Jerker Lundin (KD), Kenth Johansson (UP) och Kent Andreassons 
(UP) yrkande och Jarmo Uusitalos (MP) yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Henrik Sundström (M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att fastställa parkeringstal till minst: 
7,5 per 1000 BTA avseende zon 1, 
10,35 per 1000 BTA avseende zon 2, samt 
12,5 per 1000 BTA avseende zon 3, 
allt exklusive parkeringstal för besökande 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
att de föreslagna reduktionsnivåerna för mobilitetsåtgärder som föreligger i förslaget får 
hanteras med försiktighet och i dialog mellan kommunen och exploatörerna i varje 
enskilt fall, samt regleras i enskilda exploateringsavtal 
 
att i övrigt anta förslaget till nya riktlinjer för parkering med parkeringstal för 
Uddevalla kommun 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) och Jerker Lundin (KD) reserverar sig 
mot beslutet med följande reservation:  
Biltillverkarna har inlett en omställning till fossilfria bränslen. Inom en tidsperiod av 5 
till 10 år bedöms marknadsutbudet öka mångdubbelt. Detta med anledning av att det 
utanför centrala Stockholm och Göteborg fortsatt kommer att finnas ett reellt behov av 
bilen som fortskaffningsmedel. Då en elbil tar lika mycket plats att parkera som en 
bensindriven bil anser vi att en sänkning av antalet parkeringsplatser med hela 30 
procent endast kommer att resultera i att vi bygger in problem i vår samhällsplanering. 
 
Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med 
följande reservation:  
Uddevallapartiets grundvärdering är att utgå från medborgarnas behov och de skall 
styra. Man skall inte besluta om så låga parkeringstal vid nybyggnation att man putter 
över p-problem på kommunens gatuparkeringar. Den utredning som ligger till grund för 
förslaget är både föråldrad och inte uppdaterad efter Uddevallas behov. Det saknas 
hänsyn till ny teknik, när det gäller bland annat elbilar / elladdare på p-platser. 
 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 
Justerat 2021-03-23  
Henrik Sundström  
Martin Pettersson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-23 intygar  
Ola Löfgren  
 
Skickat 2021-03-24 till  
Kommunstyrelsen 
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PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, § 66 (tidigare 
parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, § 340) 
 
SAMMANFATTNING 
 
Föreslagna normtal för olika lokaltyper redovisas i nedanstående tabell. De baseras 
på parkeringsundersökningar i Uddevalla i maj 1993 samt delvis på 
undersökningsresultat från andra tätorter. Relativt kraftiga avvikelser från dessa 
tal kan förekomma i ett enskilt projekt. Byggnadsnämnden kan då jämka 
kraven. Vid ombyggnad kan normtalet reduceras. Fastighetsägaren skall då förutom 
befintliga bilplatser tillgodose minst 50 % av skillnaden mellan beräknat behov och 
befintliga bilplatser. 
 
Flerbostadshus 
 
Område   Bilplatsbehov per 1.000m2 BTA 
   för boende för besökande       
 
Uddevalla centrum 9,0 - (besökare förutsätts utnyttja  

allmänna parkeringar) 
Övriga delar av Uddevalla tätort samt 
Ljungskile tätort 

13,0 1,3 

Övriga kommunen 15,0 1,5 
 
Anm: För servicelägenheter erfordras särskild utredning 
 
En- och tvåbostadshus 
(dessa normtal omfattar även radhus, parhus och kedjehus på en gemensam fastighet) 
 
- vid parkering på egen tomt  2,0 bilpl per lgh + 0,2 besökspl per lgh *) 
  
- vid gemensam parkering 1,5 bilpl per lgh + 0,2 besökspl per lgh 
  
 
*) Vid nyplanering av småhusområden skall en särskild gemensamhetsanläggning 

för besöksparkering tillskapas. Vid enstaka bygglov för småhus i befintliga 
områden kan dock besöksparkering få anordnas på egen mark. 
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Övriga lokalkategorier 
 
    Bilplatsbehov, bilpl per 1.000 m2 BTA 
    Uddevalla centrum           Övriga kommunen 
    Egen tomt    Samnyttj 
     (p-köp) 
Kontor 18 13 22 
Butiker 32 23 40 
Postexpedition 32 23 32 
Bank 25 18 25 
Restaurang 50 35 60 
Hotell 21 15 25 
Industri   8   6 10 
Hantverk 16 11 20 
Skolor, LMH   5   4   6 
Barnstugor 10   7 15 
Övriga skolor    
Sjukvårdslokaler       Särskild utredning, vissa erfarenhetstal 
Samlingslokaler       redovisas i bilaga 6 
 
1. KRAV PÅ PARKERING ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 
 
I Plan- och bygglagen (PBL) ställs krav på att varje fastighetsägare skall ordna sin 
parkering för bebyggelsen på fastigheten. Ur PBL:s 3 KAP § 15 citeras: 
 
 ”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-
värdena på platsen. Dessutom skall tillses att  

 - - - - - - - - - -    
 6. Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig ut-

sträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om tomter tas i an-
språk för bebyggelse som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas tillräckligt 
stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i 
närheten av denna”. 

 
Av intresse är också PBL:s formulering om parkeringen vid till- och ombyggnad,  
3 KAP 16 § lyder: 
 
 ”På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6 samt andra och 

tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning. Vid tillbyggnad som kräver 
bygglov eller vid ombyggnad skall tomten anordnas så att den uppfyller kraven 
i 15 § i skälig utsträckning”. 
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Denna parkeringsnorm är Uddevalla kommuns tolkning av vad PBL menar med 
”lämpligt utrymme” och ”skälig utsträckning”. Ev avsteg från denna parkeringsnorm 
skall behandlas av byggnadsnämnden. 
 
2. ÖVERSYN AV GÄLLANDE PARKERINGSNORM 
 
Gällande parkeringsnorm för Uddevalla kommun antogs av kommunfullmäktige år 
1982. I denna anges kommunens krav på bilplatser för olika lokaltyper. 
 
Mätetalet är därvid antalet bilplatser per 1.000 m2 bruttoarea (BTA), för bostäder 
används dock mätetalet bilplatser per lägenhet. Normen är i behov av allmän översyn 
bl.a. av följande skäl. 
 
- Biltätheten har förändrats kraftigt under den senaste tioårsperioden. 
 
- Antalet bilplatser i några av de senast byggda bostadsområdena har visat sig 

vara otillräcklig. 
 
- Lokaltypsindelningen kan behöva justeras eller kompletteras. 
 
- Inverkan på normen av kommunens parkeringslösningar i centrum, taxepolitik 

m.m. behöver diskuteras. 
 
Normalt ordnas erforderlig parkering på den egna tomten. I Uddevalla centrum är det 
emellertid ofta svårt eller av olika skäl direkt olämpligt att ordna parkeringen på den 
egna tomten. Kommunen erbjuder då fastighetsägarna att köpa bilplatser i större 
kommunala parkeringsanläggningar - s.k. parkeringsköp. I dessa anläggningar löses 
parkeringen gemensamt för flera fastighetsägare. Eftersom detta är en vanlig lösning 
av parkeringsfrågan för central bebyggelse bör detta fall behandlas särskilt i den 
reviderade parkeringsnormen. 
 
3. GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR MAJ -93 
 
I syfte att skaffa gott underlag för kommunens krav på antalet bilplatser för olika 
lokaltyper genomfördes under maj månad 1993 följande undersökningar: 
 
- Räkning av antalet samtidigt parkerade bilar i centrum fredag 930507 och 

lördag 930508. 
 
- Intervjuer med ca 1.700 centrumbesökare fredag 930507 och ca 1.000 cent-

rumbesökare lördag 930508 för fastställande av färdmedelsfördelningen. 
 
- Kundräkningar samma dagar i ett tjugotal utvalda butiks- och servicelokaler 

för fastställande av antalet samtidigt närvarande kunder i resp. lokal. 
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- Intervjuer med tjugofem butiks- och kontorsföreståndare för fastställande av 
lokalytor, antalet anställda samt de anställdas färdmedelsval. 

 
- Intervjuer med representanter för några av de större fastighetsförvaltarna i 

kommunen. 
 
Resultaten av samtliga undersökningar redovisas i bilaga 2-5. Resultaten utnyttjas för 
beräkning av bilplatsbehov för bostäder, kontor och butiker. För bedömning av aktu-
ella bilplatsbehov för andra lokaltyper utnyttjas delvis erfarenheter och 
undersökningsresultat från andra tätorter, se bilaga 6. 
 
4. BILTÄTHETENS FÖRÄNDRING 
 
I bilaga 1 redovisas personbilstäthetens förändring i Uddevalla kommun och i riket 
under perioden 1975-1992. I bilaga 1 redovisas även två statliga prognoser över bil-
täthetens framtida förändring, vägverket 1986 samt väg och trafikinstitutet (VTI) 
1992. Från detta material kan bl.a. följande noteras: 
 
- Personbilstätheten i kommunen vid slutet av år 1992 var 429 personbilar per 

invånare (avser personbilar i trafik). 
 
- Under lågkonjunkturerna, dels kring år 1980 och dels i början av 90-talet, har 

personbilstätheten minskat. 
 
- I VTI:s prognoser redovisas en ökning av biltätheten för perioden 1992-2005 

på 12 %, 14 % resp 21 % i tre olika antaganden om den ekonomiska 
utvecklingen i landet. 

 
Vid översynen av parkeringsnormen har antagits, att personbilstätheten kommer att 
öka med 12-14 % fram till år 2005. Detta innebär en ökning av personbilstätheten 
från nuvarande ca 430 personbilar per 1.000 invånare till 480-490 personbilar per 
1.000 invånare. 
 
5. FÖRSLAG TILL NORMTAL 
 
De beräkningar och bedömningar som ligger bakom förslagen till normtal redovisas i 
bilaga 3-6. Relativt kraftiga avvikelser från dessa tal kan förekomma i ett 
enskilt projekt. Byggnadsnämnden kan då jämka kraven. Vid ombyggnad kan 
normtalet reduceras. Fastighetsägaren skall då förutom befintliga bilplatser tillgodose 
minst 50 % av skillnaden mellan beräknat behov och befintliga bilplatser. 
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Flerbostadshus 
 
Område   Bilplatsbehov per 1.000m2 BTA 
   för boende för besökande       
 
Uddevalla centrum 9,0 - (besökare förutsätts utnyttja 

allmänna parkeringar) 
Övriga delar av Uddevalla tätort samt 
Ljungskile tätort 

13,0 1,3 

Övriga kommunen 15,0 1,5 
 
Anm: För servicelägenheter erfordras särskild utredning 
 
En- och tvåbostadshus 
(dessa normtal omfattar även radhus, parhus och kedjehus på en gemensam fastighet) 
 
- vid parkering på egen tomt  2,0 bilpl per lgh + 0,2 besökspl per lgh *) 
  
- vid gemensam parkering 1,5 bilpl per lgh + 0,2 besökspl per lgh 
  
 
*) Vid nyplanering av småhusområden skall en särskild gemensamhetsanläggning 

för besöksparkering tillskapas. Vid enstaka bygglov för småhus i befintliga 
områden kan dock besöksparkering få anordnas på egen mark. 

 
Övriga lokalkategorier 
 
    Bilplatsbehov, bilpl per 1.000 m2 BTA 
    Uddevalla centrum           Övriga kommunen 
    Egen tomt    Samnyttj 
     (p-köp) 
Kontor 18 13 22 
Butiker 32 23 40 
Postexpedition 32 23 32 
Bank 25 18 25 
Restaurang 50 35 60 
Hotell 21 15 25 
Industri   8   6 10 
Hantverk 16 11 20 
Skolor, LMH   5   4   6 
Barnstugor 10   7 15 
Övriga skolor    
Sjukvårdslokaler       Särskild utredning, vissa erfarenhetstal 
Samlingslokaler       redovisas i bilaga 6 
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6. TILLÄMPNING AV PARKERINGSNORMEN 
 
Bruttoarea (BTA) 
 
Normtalen anges som antalet erforderliga bilplatser per 1.000 m2 BTA. Bruttoarean 
utgöres av samtliga våningsplans yta, begränsad av omgivande ytterväggars sidor. 
Exempel på ytor som skall inkluderas är lagerlokaler, hanteringsutrymmen i direkt 
anslutning till huvudlokal och kommunikationsytor, t.ex. butikslager och trapphus. 
Se svensk standard 021052. 
 
Lokalkategorier 
 
Till ledning för bedömning av vilken lokalkategori som är tillämplig kan nämnas föl-
jande: 
 
- Läkar- och tandläkarmottagningar räknas som kontor. 
 
- Större bankkontor kan vid beräkningen av bilplatsbehovet uppdelas i dels 

bankexpedition där normtalet för bank tillämpas och en kontorsdel där 
normtalet för kontor tillämpas. 

 
- Kafeér, konditorier och lunchbarer räknas som restaurang. 
 
- Som hantverk räknas glasmästeri, bilverkstäder etc. 
 
Samnyttjande 
 
Samnyttjande av bilplatser för flera olika lokaler bör eftersträvas, eftersom det mins-
kar det totala behovet av bilplatser. Vid samnyttjande kan normtalen reduceras efter-
som alla lokaltyper ej har sina maximala parkeringsbehov samtidigt. Den vanligaste 
formen av samnyttjande är när parkeringen ordnas i större kommunala parkeringsan-
läggningar gemensamma för flera fastighetsägare, d.v.s. fastighetsägaren gör s.k. 
parkeringsköp av kommunen. Därvid tillämpas normtalen i kolumn 2 i 
normtalstabellen, d.v.s. samnyttjandet ger en antagen reduktion av bilplatsbehovet 
med ca 30 %. 
 
Samnyttjande kan emellertid ske i en privat parkeringsanläggning gemensam för 
flera fastighetsägare eller också inom en fastighet som rymmer flera olika lokaltyper. 
 
För bostadsparkeringar räknas normalt inte med samnyttjande. 
 
Fastighetsägarens tre valmöjligheter 
 
Den enskilde fastighetsägaren har således tre möjligheter att klara parkeringsförsörj-
ningen. 
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a) Erforderligt antal bilplatser ordnas på den egna tomten, lösningen redovisas på 

bygglovsritning. 
 
b) Erforderligt antal bilplatser ordnas genom parkeringsköp hos kommunen. Här-

vid hänvisas fastighetsägaren till en bestämd p-anläggning, som bör ligga inom 
maximalt ca 250 m  gångavstånd, (bil). Normalt räknas då bilplatsbehovet 
enligt kolumn 2, d.v.s. med reduktion för samnyttjande. Om fastighetsägaren 
önskar  reserverade platser i parkeringsanläggningen krävs platsantal enligt 
kolumn 1. 

 
c) Erforderligt antal bilplatser ordnas i en parkeringsanläggning som är 

gemensam för två eller flera fastighetsägare. Kommunen (BN) ställer här 
kravet att lösningen skall vara bestående, d.v.s. ej upphöra t.ex. när någon av 
fastigheterna säljs. Detta kan ordnas t.ex. genom att en 
gemensamhetsanläggning bildas eller genom ett civilrättsligt avtal mellan två 
eller flera fastighetsägare, vilket skrivs in i fastighetsregistret som ett s.k. 
servitutsavtal. 

 
Parkeringsköpet 
 
Det är väsentligt att reglerna för parkeringsköpet är klara och entydiga så att fastig-
hetsägaren i varje särskilt fall kan bedöma konsekvenserna för de alternativa parke-
ringslösningarna. 
 
En ny mall för parkeringsköpsavtal bör upprättas inom kommunen. Viktiga punkter i 
detta bör bl.a. vara: 
 
- Priset per bilplats, vilket med fördel kan knytas till basbeloppet, för att 

garantera att indexuppräkning sker. 
 
- Regler för hur säkerhet för parkeringsköpet skall ställas innan bygglov 

beviljas. 
 
- Regler för när betalning skall ske, t.ex. i samband med besiktning när 

fastigheten tas i bruk. 
 
- Kommunens skyldigheter beträffande var, när och hur bilplatserna skall 

anordnas. 
 
Kommunen bör givetvis öronmärka erhållna parkeringsköpsmedel för uppförande av 
P-hus eller andra parkeringsanläggningar. Det är en fördel om administration, parke-
ringsköp, projektering, byggande, drift, underhåll och övervakning för all kommunal 
parkering samlas inom en enhet i kommunens förvaltning. 
 
--------- 
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Bilagorna finns tillgängliga på stadsarkitektkontoret 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2021/00269  

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Rotvik 1:9 
Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har föreslagit att fastigheten Rotvik 1:9 ska bli ett nytt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
Området består av en fastighet som i dagsläget har enskilt vatten och 
avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt 
VA tryggas fastighetens vattenförsörjning. Antagande av verksamhetsområdet krävs för 
att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 
Protokoll, Uddevalla Vatten, 2021-04-15. 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med karta och fastighetsförteckning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och dricksvatten för fastigheten Rotvik 
1:9 enligt bilagd karta. 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-04-27 Dnr KS 2021/00269 

  

 

Handläggare 

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

 

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Rotvik 1:9 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har föreslagit att fastigheten Rotvik 1:9 ska bli ett nytt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
Området består av en fastighet som i dagsläget har enskilt vatten och 
avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt 
VA tryggas fastighetens vattenförsörjning. Antagande av verksamhetsområdet krävs för 
att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Protokoll, Uddevalla Vatten, 2021-04-15 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med karta och fastighetsförteckning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och dricksvatten för fastigheten Rotvik 
1:9 enligt bilagd karta. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Västvatten 
Samhällsbyggnads miljöprövningsenhet  
Översiktsplaneraren 
Anna Thorén, Samhällsbyggnad 
 









 1 (1) 
 

 Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2021/041 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 44 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 

 

 
Rotvik 1.9 
Ansökan om verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Sammanfattning 
Området är beläget längst in i Havsstensfjorden i södra delen av Rotviksbro. Området 

som föreslås att ingå i verksamhetsområdet består av 1 fastighet som bedriver 

handel. Entreprenadarbetet för anläggande av vatten och spillvatten planeras att 

byggas och färdigställas under våren 2021. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2021-03-16. 

 

Förslag till beslut 

Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 

 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verk-

samhetsområde för vatten och 1spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för 

Rotvik 1.9 

Ärendebeskrivning 

Området består av en fastighet som i dagsläget har enskilt vatten och 

avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt 

VA tryggas fastighetens vattenförsörjning och vi bygger bort fastighetens enskilda 

avloppsanläggning. 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 
 

Simon Wilhelmsson 

Projektledare 

Bilagor 

1. Förteckning över ingående fastighet i verksamhetsområdet 

2. Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2021-03-16 

3. Översiktskarta över områdets lokalisering 
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 
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 Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2021/041 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 54 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 
 
 
 

 

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för 

Rotvik 1.9 

 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

Följande fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområdet 

 

Rotvik 1.9 

 

 

mailto:simon.wilhelmsson@vastvatten.se


Verksamhetsområde Rotviksbro 2021-03-16

Skala 1:2000



Översiktskarta - Rotviksbro 2021-03-16

Skala 1:6000



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KS 2021/00245  

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 
Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 
2020. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 
om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 
årsredovisningen framgår att förbundet under 2020 utförde cirka 316 000 uppdrag vilket 
är 24 000 uppdrag färre än budgeterat. Det lägre utfallet är relaterat till pandemin och 
dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest 
efterfrågade språken var arabiska och somaliska. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr 
att jämföra med budgeterat nollresultat. 
  
Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen varit 
tillräcklig och att resultatet är förenligt med de mål som direktionen uppställt. 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 
 
Elving Andersson (C) och Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets 
handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-13. 
Direktionens protokoll 2021-03-26. 
Tjänsteutlåtande, förbundsdirektören 2021-03-26. 
Revisionsberättelse med bilaga. 
Internkontrollrapport. 
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 
  
att godkänna årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst.    
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-04-13 Dnr KS 2021/00245 

  

 

Handläggare 

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

 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 
2020. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 
om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 
årsredovisningen framgår att förbundet under 2020 utförde cirka 316 000 uppdrag vilket 
är 24 000 uppdrag färre än budgeterat. Det lägre utfallet är relaterat till pandemin och 
dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest 
efterfrågade språken var arabiska och somaliska. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr 
att jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen varit 
tillräcklig och att resultatet är förenligt med de mål som direktionen uppställt. 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-13. 
Direktionens protokoll 2021-03-26. 
Tjänsteutlåtande, förbundsdirektören 2021-03-26. 
Revisionsberättelse med bilaga. 
Internkontrollrapport. 
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 
  
att godkänna årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst.    
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 







Dnr 21/0012-3







 

Revisionsrapport 

 

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Tolkförmedling Väst  

Projektledare  Gunilla Lönnbratt 

Projektmedarbetare Fredrik Carlsson 
 

  

  2021-03-31 06:28:23 UTCSignerat 1745102 1 / 7Oneflow ID Sida



 
 

1 

 Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Rekommendationer 5 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt – 
Måluppfyllelsen 
kopplat till god 
ekonomisk 
hushållning återfinns i 
eget avsnitt i 
förvaltnings-
berättelsen. Vi gör 
ingen annan 
bedömning av 
måluppyllelsen än 
direktionen. Målen 
bedöms 
sammantaget som 
delvis uppfyllda.  

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen  

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska 

ställning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   
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Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund, 

kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 

redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 

och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 

Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör. 
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att 

 

• Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av 

direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att 

beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad 

budget.  

• Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna 

tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31 

men systembaserade underlag är önskvärt.  

• Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv 

till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya 

verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år 

framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den 

verkliga nyttjandetiden.  

• Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som 

genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som 

exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i 

leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt 

att kontrollen dokumenteras.  

 

 
 
 
 
 
Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 
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oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 

Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  

Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomi 

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Driftsättning av nytt verksamhetssystem 

Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 

I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 

I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 

Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  

På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    

Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    

Resultat    

Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  

Omvärld 

Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 

Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 

Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  

Budget, (tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     

Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  

Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  

Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  

Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  

Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  

Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020 2019 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    

Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  4 467  5 891  
    

Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    

Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    

Årets kassaflöde  -4 779  689  

    

Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 

Belopp i tkr   

  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
    



26 (30) 
 

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 

Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KS 2021/00265  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2022 
med plan 2023-2024 
Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2021-03-30, §6, om 
medlemsavgift för 2022. Begäran omfattar totalt 82 245 tkr, varav 74 301 tkr avser den 
löpande verksamheten och 7 944 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 
andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 
Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 52 761 tkr inklusive 
pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21. 
Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-04-15. 
Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-03-30 § 6. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2022 om 82 245 tkr, 
  
att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2022 för driftskostnader 
uppgår till 47 665 tkr och för pensionskostnader uppgår till 5 096 tkr samt kostnaden för 
pensionsavsättning uppgår till 738 tkr. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-21 Dnr KS 2021/00265 

  

 

Handläggare 

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

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2022 

med plan 2023-2024 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2021-03-30, §6, om 
medlemsavgift för 2022. Begäran omfattar totalt 82 245 tkr, varav 74 301 tkr avser den 
löpande verksamheten och 7 944 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 
andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 
Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 52 761 tkr inklusive 
pensionskostnader. Begäran innebär att en uppräkning av kostnaderna för den löpande 
verksamheten sker i enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och 
medlemskommunerna, med SKRs prisindex för kommunal verksamhet från februari 
2021, vilket uppgår till 1,9%. Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar 
gjorda av pensionsadministratören Skandias beräkning per 2020-12-31. Utöver 
medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för kommunens långsiktiga åtagande 
med 738 tkr enligt samma beräkning. 
 
Medlemsavgiften inklusive pensionskostnaden och beloppet för skuldföringen av det 
långfristiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av kommunstyrelsens budget, 
vilken finansieras med kommunbidrag och arbetas in i kommunens flerårsplan för 2022-
2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-04-15 
Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-03-30 §6 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2022 om 82 245 tkr 
 
att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2022 för driftskostnader 
uppgår till 47 665 tkr och för pensionskostnader uppgår till 5 096 tkr samt kostnaden för 
pensionsavsättning uppgår till  738 tkr 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-21 Dnr KS 2021/00265 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

















 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Postadress 

Bastiongatan 14 

451 81 Uddevalla 

Telefon vx 

010-161 55 00 

Fax 

010-161 55 19 

Hemsida 

www.mittbohuslan.se 

E-post 

raddningstjansten@mittbohuslan.se 

Org.nr 

222000-2808 
 

 

Handläggare: Carina Jonefelt 
Titel: Förbundsekonom 

Datum 2021-03-30 Dnr 2021-000147 

 

Medlemsavgift 2022 samt planeringsunderlag 2023-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 
Beräkning är gjord i enligt med överenskommelse mellan medlemskommunerna och utifrån 

medlemskommunernas direktiv på medlemsrådet 2021-03-23. 

 

Medlemsavgift (drift) 
Indexeringar för medlemsavgift (drift) har gjorts med index i Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 

2021-2024, 2021-02-18 enligt upprättad överenskommelse mellan förbundet och 

medlemskommunerna.  

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Medlemskommunernas pensionsåtaganden, medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande 

(pensionsavsättning), baseras på beräkningar gjorda av Skandia i december 2020 och regleras 

slutgiltigt vid årsbokslutet 2022 utifrån de faktiska kostnaderna och avsättningar. 

2022 års medlemsavgift och pensionsåtaganden 
Förbundet har inte fått några specifika förutsättningar från medlemskommunerna.  Indexeringar 

följer upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift. Hänsyn är tagen till de uppdrag som 

förbundet är ålagd att utföra på uppdrag från medlemskommunerna, förbundets egna juridiska 

ansvarsområden, långsiktiga inriktningar och viktiga större och mindre enskilda satsningar.  

Medlemsavgift (drift) 
PKV 1,9 %  

72 916 292 kr * 1,019 = 74 301 702 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun  47 664 542 kr 

 Lysekils kommun  16 138 330 kr 

 Munkedals kommun  10 498 830 kr 
 

http://www.mittbohuslan.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Postadress 

Bastiongatan 14 

451 81 Uddevalla 

Telefon vx 

010-161 55 00 

Fax 

010-161 55 19 

Hemsida 

www.mittbohuslan.se 

E-post 

raddningstjansten@mittbohuslan.se 

Org.nr 

222000-2808 
 

 

 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Skandias beräkningar 2020-12-31: 

Pensionskostnader 7 944 000 kr  

Pensionsavsättning 1 150 000 kr 

Pensionsåtagande 9 094 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 5 096 076 kr 

 Lysekils kommun 1 725 437 kr 

 Munkedals kommun 1 122 487 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun     737 725 kr 

 Lysekils kommun     249 780 kr 

 Munkedals kommun     162 495 kr 
 
 

Sammanställning 2022  

 Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 47 664 542 (drift) + 5 096 076 (pensioner)  =  52 760 618 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =       737 725 kr 

 Lysekils kommun   
Medlemsavgift 16 138 330 (drift) + 1 725 437 (pensioner)  = 17 863 767 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      249 780 kr 

 Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 498 830 (drift) + 1 122 487 (pensioner)  = 11 621 317 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      162 495 kr 

http://www.mittbohuslan.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Postadress 

Bastiongatan 14 

451 81 Uddevalla 

Telefon vx 

010-161 55 00 

Fax 

010-161 55 19 

Hemsida 

www.mittbohuslan.se 

E-post 

raddningstjansten@mittbohuslan.se 

Org.nr 

222000-2808 
 

 

Plan 2023 - 2024 medlemsavgift och pensionsåtaganden 
Förbundets behov av medlemsavgift 2023 och 2024 utifrån i dagsläget kända faktorer. 

2023 
Medlemsavgift (drift) 

PKV 2,3 % 

74 301 702 kr * 1,023 = 76 010 641 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun 48 760 826 kr 

 Lysekils kommun 16 509 511 kr 

 Munkedals kommun 10 740 304 kr 
 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

Skandias beräkningar 2020-12-31: 

Pensionskostnader 8 292 000 kr  

Pensionsavsättning 1 373 000 kr 

Pensionsåtagande 9 665 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 5 319 318 kr 

 Lysekils kommun 1 801 022 kr 

 Munkedals kommun 1 171 660 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun    880 779 kr 

 Lysekils kommun    298 216 kr 

 Munkedals kommun    194 005 kr 

http://www.mittbohuslan.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Postadress 

Bastiongatan 14 

451 81 Uddevalla 

Telefon vx 

010-161 55 00 

Fax 

010-161 55 19 

Hemsida 

www.mittbohuslan.se 

E-post 

raddningstjansten@mittbohuslan.se 

Org.nr 

222000-2808 
 

 

 

2024 
Medlemsavgift (drift) 

PKV 2,3 % 

76 010 641 kr * 1,023 = 77 758 885 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun 49 882 325 kr 

 Lysekils kommun 16 889 230 kr 

 Munkedals kommun 10 987 331 kr 
 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

Skandias beräkningar 2020-12-31: 

Pensionskostnader 8 789 000 kr  

Pensionsavsättning 1 602 000 kr 

Pensionsåtagande                  10 391 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 5 638 144 kr 

 Lysekils kommun 1 908 971 kr 

 Munkedals kommun 1 241 886 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun 1 027 683 kr 

 Lysekils kommun    347 954 kr 

 Munkedals kommun    226 363 kr 

 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Medlemsavgift 2022 samt planeringsunderlag 2023-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (2021-03-30) 

- Cirkulär 21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024 - PKV (2021-02-18) 

- Skandias beräkning (2020-12-31) 

  

 

http://www.mittbohuslan.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Postadress 

Bastiongatan 14 

451 81 Uddevalla 

Telefon vx 

010-161 55 00 

Fax 

010-161 55 19 

Hemsida 

www.mittbohuslan.se 

E-post 

raddningstjansten@mittbohuslan.se 

Org.nr 

222000-2808 
 

 

 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektionen föreslås besluta 
att äska om medlemsavgift för 2022, i enlighet med förslag, hos medlemskommunerna. 

 

 Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 47 664 542 (drift) + 5 096 076 (pensioner)  =  52 760 618 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =       737 725 kr 

 Lysekils kommun   
Medlemsavgift 16 138 330 (drift) + 1 725 437 (pensioner)  = 17 863 767 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      249 780 kr 

 Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 498 830 (drift) + 1 122 487 (pensioner)  = 11 621 317 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      162 495 kr 

 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 

 

Hans Därnemyr 
Tf Förbundschef 

 

http://www.mittbohuslan.se/


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KS 2021/00273  

Miljöredovisning 2020 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 
till kommunstyrelsen.  
 
Den 23 april 2021 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2020. Genomgången syftar till att utvärdera om 
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 
Intern miljörevision har genomfört under 2020 med några förslag på åtgärder. Extern 
miljörevision har genomförts under 2020 med slutsatsen att miljöledningssystemet är 
fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl implementerade. Inga 
avvikelser noterades. 
 
Miljöredovisning för verksamhetsåret 2020 visar på både positiv och negativ trend inom 
några miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. Förslag 
på förbättringar har tagits fram. Bland annat att i första hand tanka biodiesel i 
kommunens egna dieselfordon. 
 
Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 
ständiga förbättringar 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 
Ledningens genomgång av ISO 14001.  
Bilaga 1 Miljöpolicy för Uddevalla kommun. 
Bilaga 2 Rapport intern miljörevision 2020. 
Bilaga 3 Revisionsrapport Uddevalla kommun 2020-12-10. 
Bilaga 4 Miljöredovisning 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att genomföra förbättringsförslagen som framkom vid intern miljörevision 2020, 
 
att kommunala dieselfordon i första hand väljer att tanka biodiesel, 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 138 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att utveckla koncernens arbete med hållbar utveckling, 
 
att godkänna Miljöredovisning för 2020.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-05-28 
Samhällsbyggnad, fordon och facilitet 
Handläggare 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-27 Dnr KS 2021/00273 

  

 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Miljöredovisning 2020 - ledningens genomgång av ISO 14001 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 
till kommunstyrelsen.  
Den 23 april 2021 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2020. Genomgången syftar till att utvärdera om 
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats.  
Intern miljörevision har genomfört under 2020 med några förslag på åtgärder.  
Extern miljörevision har genomförts under 2020 med slutsatsen att  
miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 
implementerade. Inga avvikelser noterades. 
Miljöredovisning för verksamhetsåret 2020 visar på både positiv och negativ trend inom 
några miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. Förslag 
på förbättringar har tagits fram. Bland annat att i första hand tanka biodiesel i 
kommunens egna dieselfordon. 
Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 
ständiga förbättringar 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-04-27 
Ledningens genomgång av ISO 14001  
Bilaga 1 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 
Bilaga 2 Rapport intern miljörevision 2020 
Bilaga 3 Revisionsrapport Uddevalla kommun 20201210 
Bilaga 4 Miljöredovisning 2020 
 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra förbättringsförslagen som framkom vid intern miljörevision 2020 
att kommunala dieselfordon i första hand väljer att tanka biodiesel 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-27 Dnr KS 2021/00273 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att utveckla koncernens arbete med hållbar utveckling 
att godkänna Miljöredovisning för 2020 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (2) 
 

Dokumenttyp:  Policy 
Dnr: KS 2021/00426 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2012-10-10 § 2013 
Dokumentansvarig:  Strateg, avdelningen hållbar tillväxt, kommunledningskontoret 
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-03-10 § 44 

 

 
 
Miljöpolicy för Uddevalla Kommun 

 
Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, ska vara vägledande 

för alla beslut i Uddevalla kommun. Vi strävar för en långsiktig hållbar 

samhällsutveckling för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande 

och kommande generationer  

En god miljö är grunden för vår välfärd. Därför är miljöhänsyn en självklar 

del i kommunens verksamheter. 

 

Det innebär att: 

 
- klimatpåverkan ska minska 
- biologisk mångfald hanteras varsamt och sparsamt för att värna om natur- 

och kulturmiljöer  
- använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog 
- återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för 

att skapa ett cirkulärt och hållbart samhälle 
- farliga ämnen ska förebyggas och minskas för att skydda människors hälsa 

och miljö 
- miljölagar och andra krav utgör grunden för miljöarbetet. 

Miljöpolicyn uppfylls genom: 
 

- kommunens miljöledningssystem som bidrar till att ständigt utveckla och 
förbättra miljöarbetet.  
 

- integrering av miljöledningssystemet i kommunens planering och styrning 
 

- utveckling av övergripande miljömål med utgångspunkt från nationella 
miljömålen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling  

 
- årliga miljörevisioner i kommunens verksamheter 

 
- information, utbildning och dialog om miljö och klimatfrågor till 

medborgare, anställda och politiker 
 

- samverkan med olika samhällsaktörer och medborgare för att skapa 
engagemang för en hållbar samhällsutveckling  
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- att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara 
investeringar 

 
- miljöpolicy följs upp i samband med årlig ledningens genomgång av 

miljöledningssystemet. 
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Handläggare 

Strateg Birgitte Johansson 

Telefon +46522697358 

birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Kommunledningskontoret 

Avdelningen hållbar tillväxt  Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50  

    

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

Anteckningar - Ledningens genomgång av ISO 14001, 23 april 2021  

Närvarande: Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson, kommunalråd Monica 

Bang Lindberg, kommunalråd Christer Hasslebäck, kommundirektör Peter Larsson, 

avdelningschef hållbar tillväxt Anders Brunberg, miljöstrateg Birgitte Johansson 

(mötessekreterare),  

Status på åtgärder från föregående möte den 15 april 2020 

Åtgärd Status Kommentar 
Revidera miljöpolicy under 2020 

med inriktning att den ska vara 

klar 2021  

 Klart - Revidera version av miljöpolicy 

antogs av fullmäktige 10 mars 2021 

Koppling till hållbar utveckling 

och globala målen i styrdokument 

i nya eller uppdaterade som ingår 

i förprövning. 

 Arbetet pågår - Bland annat synliggörs 

koppling till hållbar utveckling och 

globala målen i ny översiktsplan, ny 

energi och klimatplan samt reviderad 

miljöpolicy.  

Tydliga beslut kring lämpliga 

områden och nivåer att ställa 

hållbarhetskrav på i 

upphandlingen behöver tas fram 

som stöd för förvaltningarna. 

 

 Arbete pågår - En tillfällig 50% tjänst har 

under 2020 arbetet med att ta fram 

lämpliga nivåer på kravställandet. Den 

tillfälliga tjänsten på 50% fortsätter under 

2021. 

 

I direktupphandlingsmallen 

behöver lämpliga hållbarhetskrav 

synliggöras som stöd för 

förvaltningarna 

 Arbete pågår - En tillfällig 50% tjänst har 

under 2020 arbetet med att ta fram 

lämpliga nivåer på kravställandet. Den 

tillfälliga tjänsten på 50% fortsätter under 

2021. 

Förändring 

Kommunen har gått över till den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 

från att tidigare varit EMAS certifierad (Eus frivilliga EU förordning för miljöledningssystem). 

I april 2018 genomfördes extern miljörevision och kommunen är sedan dess certifierade enligt 
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de nya kraven enligt ISO 14001:2015 som har inneburit en del förändringar, med mer fokus på 

processer, bredare strategiskt grepp och ledningens ansvar.  

Genomgång av miljöpolicyn – se bilaga 1 Miljöpolicy för Uddevalla 

kommun 

Revidering av miljöpolicy har genomförts under 2020 och ny miljöpolicy antogs av fullmäktige 

den 10 mars 2021. Revideringsprocessen har genomförts i samverkan med samtliga 

förvaltningar genom miljöstrategigruppen. Kommunikation av den nya versionen har skett 

genom nyhet på Inblicken och på hemsidan. Den nya versionen av miljöpolicy finns i 

författningssamlingen.  

Genomgång av prioriterade miljöaspekter och övergripande miljömål 

Utifrån kraven i ISO 14001:2015 finns det en lista på övergripande processer för att hantera 

miljöaspekter inom kommunens verksamhet, både positiva och negativa aspekter. Processlistan 

är indelade i tio huvudprocesser och sex stödprocesser med underliggande delprocesser som 

utgår från kommunens kärnuppdrag. De processer som har störst miljöpåverkan (positiv eller 

negativ) har bedömts i en mindre arbetsgrupp, för att i nästa steg prioritera vilka processer som 

kommunen bör ha mest fokus på utifrån omvärldsbevakning, politiska beslut och relevanta 

miljökrav från kommunens intressenter såsom medborgare, näringsliv, organisationer, 

myndigheter och andra kommuner. En viktig parameter har varit att beakta de som inte har en 

egen röst såsom naturen och nästa generation. 

De fem processer som har prioriterats är utbilda, värna och vårda naturen, skapa förutsättningar 

för hållbart samhällsbygge, upphandling och inköp samt transporter. Kopplingen mellan de 

prioriterade aspekterna (processer) och kommunens övergripande miljömål är enligt följande. 

 
Prioriterade miljöaspekter 

(processer) 

Övergripande miljömål 

 

Utbilda 

Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i 

samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och 

näringsliv 

 

Värna och vårda naturen 

Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom 

att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och 

minska kemikalieanvändningen. 

 

Skapa förutsättningar för 

hållbart samhällsbygge 

Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk 

hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur och kultur. 

Var energimedveten  

Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka 

andelen förnybar energi. 

 

Upphandling/Inköp 

Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid 

upphandling och vid inköp av varor och tjänster när så är möjligt. 

 

Transporter 

Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och 

transporter 
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De prioriterade miljöaspekterna hänger väl ihop med kommunens övergripande miljömål och 

inga ändringar behövs. 

Utvärdering av avvikelserapporter 

Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av händelse 

och att med förebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. 

Avvikelserapporteringssystemet som verktyg för förbättringar har inte fungerat tillfredställande 

under några år och har uppmärksammats både vid intern och extern miljörevision. 

Under 2018 togs ett omtag för avvikelserapportering i Uddevalla kommun. En kommunikation 

och åtgärdsplan togs fram som godkändes av kommundirektörens ledningsgrupp. 

Kommunens e-tjänst ”Flexit” användas som databas för inrapportering. Utbildning har 

genomförts med hjälp av ”Nanoutbildning” – kort information som går ut via e-post till alla 

anställda och en separat utbildning för chefer. Miljöavvikelsesystemet har kompletterades med 

avvikelser för brandskydd och säkerhet.  

Januari 2019 lanserade systemet och under året har 42 avvikelser rapporterats. Under 2020 har 

27 avvikelser kommit in. Dessa avvikelser har hanterats internt av ansvarig chef. Antalet 

avvikelser sjunker och nya utbildningsinsatser och påminnelser om rapporteringssystemet 

behöver göras.  

Under 2020 tillkom informationsincidenter i systemet och under 2021 har 

avvikelserapporteringssystemet flyttats över till en ny E-tjänst – Open E. 

Utvärdering av lagefterlevnad 

Minimikravet för att upprätthålla ISO – certifieringen är att miljölagkrav efterlevs och att en 

utvärdering sker.  

En förteckning över lagar och krav som berör kommunens verksamheter inom miljöområdet 

finns i Notisum på Inblicken. Uppdatering av miljölagar sker minst en gång om året. 

Kommunens miljöstrateg informerar förvaltningarnas miljösamordnare när uppdatering har 

skett. Miljösamordnare informerar förvaltningschef när förändringar i lagstiftning är av 

betydelse eller att ny lagstiftning kommer. Respektive förvaltningsledning ansvarar för att 

kommunicera lagkrav till berörd personal.   

Vissa verksamheter prenumererar på speciallagstiftning för deras verksamhet och får därmed 

kontinuerligt information om ny lagstiftning. 

Som underlag för utvärdering har resultat från extern miljörevision, intern miljörevision, 

internkontroll, avvikelser, tillsyn och skyddsrond används.  

Samtliga förvaltningar använder bland annat checklistan för årlig uppföljning av systematiska 

arbetsmiljöarbetet, som besvaras av chefer. Svaren på checklistans kontrollfrågor visar att 

förvaring av kemikalier, kemikalieförteckning och produktvalsprinciperna (miljövänliga 

produkter i första hand) fungerar tillfredsställande.  

Rutiner finns för hantering av övergripande lagstiftning såsom avfallshantering, farligt avfall, 

risker och nödlägen. De avvikelser som har noterats under 2020, har åtgärdats på respektive 

arbetsplats av ansvarig chef. 

 

Ledningen kan konstatera att systemet för att följa upp och utvärdera att miljölagarna följs, 

fungerar tillfredsställande och godkänner utvärderingen samt att miljölagar efterlevs. 
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Genomgång av intern miljörevision 2020 – se bilaga 2 Rapport Intern 

miljörevision 2020 

Syftet med revisionen 2020 var att göra stickprov på hanteringen av utvalda lagar inom 

miljölagstiftningen. Alla förvaltningar ingick. Målet var att se hur väl vissa grundläggande 

lagkrav och rutiner fungerar praktiskt ute på arbetsplatsen. Urvalet för besöken var arbetsplatser 

som hanterar en större mängd av kemikalier, avfall och köldmedia alternativt nya arbetsplatser. 

 
Slutsats och förslag på åtgärder 

Lagkrav kring köldmedia fungerar bra.  Hantering av hushållsavfall som uppkommer på 

arbetsplatsen fungerar bra och hanteras enligt lagkraven. Oklarheter kring farligt avfall har 

uppmärksammats i samband med revisionen. Ny lagstiftning har trätt i kraft och vad som 

bedöms som farligt avfall behöver redas ut, med den nya lagstiftningen. Likaså behovet av 

dokumentation i samband med hantering av farligt avfall. Både för transporter och för 

arbetsplatsen. 

Det som brister generellt är lagkrav som rör kemikalier. Det gäller främst kemikalieförteckning 

som saknas. Säkerhetsdatablad som ska finnas till kemikalier som är märkta med farosymbol 

saknas eller är för gamla. 

Kännedom om att rapportera avvikelser i Flexite brister. Flexite som e-tjänst håller på att bytas 

ut, till en ny e-tjänst som har upphandlats. Det nya se-tjänsten, OpenE har ersätt Flexite under 

våren.  

 
Förslag på åtgärd för kemikaliehantering: 

• Digitalt system för kemikaliehantering. Med en digitalisering av 

kemikalieförteckningen kommer aktuella SDB att finnas tillgängligt i systemet 

för de kemikalier som har registrerat. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en upphandling för ett digitalt 

verktyg för kemikaliehantering. Lämpligt om hela kommunen ansluts till samma 

system.  

Implementering av digitalt system kommer att kräva resurser. 

 
Förslag på åtgärd för hantering av farligt avfall: 

• Ta fram tydliga rutiner för vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras i 

samarbete med tillsynsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån ny 

lagstiftning. 

Förslag på åtgärd för avvikelserapportering inom miljö: 
• Utskick av sk ”nanoutbildning” för avvikelserapportering, till alla anställda och 

chefer under våren efter att den nya e-tjänsten har tagit i bruk. 

Extern miljörevision 2020 – se bilaga 3 Revisionsrapport Uddevalla 

kommun 20201210 

2020-05-11 och 2020-12-9 – 10 genomfördes en uppföljande revision enligt kraven i ISO 

14001:2015. Revisionen genomfördes på distans. Kommunstyrelsens presidium och alla 

förvaltningar ingick.  
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Slutsatsen från revisionen var att det finns ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet på 

ledningsnivå och i organisationen. En rad förbättringar har genomförts under året. Som exempel 

har man tillsatt en 50% tjänst som jobbar mot upphandling med kravställningar kopplat till 

miljö och hållbarhet. Resultatet innebär att ledningssystemet fortsatt är effektivt och kraven i 

ISO 14001:2015 bedöms vara väl implementerade.  

Tolv positiva iakttagelser har noterats bland annat mycket trevligt bemötande och engagemang 

samt bra styrkort. Inga avvikelser noterade däremot elva förbättringsförslag. Dessa 

förbättringsförslag hanteras internt och en handlingsplan har tagits fram. 

Resultat av miljöarbetet 2020 – se bilaga 4 Miljöredovisning 2020 

Resultatet för 2020 visar på både positiv och negativ trend inom några miljöområden som till 

största delen rör kommunens interna miljöarbete.  

 

För ekologiska livsmedel är resultatet ofärdrad (32%) jämfört med förra året. Det nya 

livsmedelsavtalet innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre förutsättningar för att öka 

det ekologiska utbudet. Men på grund av besparingskrav är det en utmaning att öka andelen 

ekologiska livsmedel. Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i den mån det går 

utifrån rådande avtal. 

Måltidservice arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan på måltider som serveras, 

bland annat genom att använda mer böner, linser och matvete.  

 

Antalet kollektivresor per invånare för Uddevalla kommuns tätort har minskat jämfört med 

2019 från 78 till 62 resor per invånare. En minskning med 21 procent jämfört med 2019. 

Orsaken är pandemin som bröt ut under året och ändrade på rese- och arbetsmönster.  

 

I kommunens arbete med Fairtade city är ett av målen 100% inköp av rättvisemärkta produkter i 

kaffeautomatsavtalet till 2021. Jämfört med 2019 har en kraftig ökning skett för rättvisemärkta 

produkter och sannolikheten att målet nås 2021 är högt. Kaffet har ökat från 58% till 82%, 

chokladdryck från 65% till 84% och te har ökat från 54% till 92%. Orsaken är nytt avtal som 

har trätt i kraft under året som begränsar utbudet till endast fairtrade produkter. 

På grund av att många har jobbat hemifrån har kommunen köpt in betydligt mindre kaffe, te och 

choklad från kaffeautomatsavtalet under 2020. 

 

Andelen bilar med alternativa bränslen har ökat något. Orsaken är främst att äldre bilar som 

drivs med fossila bränslen har fasats ut. Det är idag ett mindre antal fordon i fordonsflottan, 

jämfört med tidigare år. Idag har kommunen 12 rena elfordon. Några laddhybrider har 

tillkommit. Ett antal elhybrider har köpts in under året, och dessa räknas inte in som fordon med 

alternativa bränslen, då de laddas med bensin/diesel. Kommunen har fortfarande ett antal 

etanolbilar kvar i sin fordonsflotta. 

Den totala drivmedelsförbrukningen har minskat marginellt för kommunens egen fordonsflotta. 

Bensinförbrukningen ökar vilket bland annat kan bero på att möjligheten att tanka etanol har 

begränsats. Fortfarande är diesel det dominerande bränsleslaget.  

Det finns behov av fler laddningsplatser för kommunens egna elfordon och det saknas statistik 

för elanvändningen för kommunens elfordon. 

 
När det gäller den totala energianvändningen för både uppvärmning och elanvändning har det 

skett en mindre minskning, men målet har inte nåtts. Nya byggnader som uppförs utom 
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fjärrvärmenätet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Kommunens snabbt växande 

behov av nya lokaler för verksamheten inom barn och utbildning har inneburit att moduler har 

anskaffats som är sämre ur ett energiperspektiv då de oftast är eluppvärmda. Antalet datorer och 

skärmar ökar utifrån den ökade digitalisering som sker.  

Det byts årligen ut stora mängder belysningsarmatur. Elanvändningen har minskat något, vilket 

kan vara ett resultat av att distansarbete och undervisning på distans.  

På kommunala byggnader har solceller installerats vid ny och ombyggnationer och sammanlagt 

finns nu 1892 m2 solceller på taken.  Uppmätt produktion under 2020 är 209 713 kWh, vilket 

motsvarar drygt en procent av den totala elanvändningen. 

 

Kommuninvånare i Uddevalla kommun har alltid varit bra på att återvinna (75 kg/inv) och har 

under flera år legat över medel i Sverige som är 64 kg/invånare 2020. Men trenden är negativ, 

liksom för övriga Sverige. Insamling av papper, plast, metall och tidningar ligger över snittet i 

Sverige, medan insamling av glas ligger under. 

 

För hushållsavfall har en markant ökning av matavfall har skett sedan separat kärl för matavfall 

infördes 2013. Under 2018 har införandet av papperspåsar för matavfall fått genomslag genom 
den procentuella fördelningen mellan matavfall och restavfall minskar. Bland annat syftar 

användningen av papperspåsar till att minska klimatpåverkan och ge lägre transportkostnad då 

matavfall i papperspåsen torkar genom att vatten avdunstar vilket i sin tur innebär att vikten 

minskar. Hushållens avfallsmängden ligger på samma nivå 2020 som 2019. 

 

Koldioxidutsläppen för kommunen geografiskt minskar och senaste siffran från länsstyrelsen är 

3,7 ton/invånare (2018). Transportsektor står för den största andelen utsläpp av koldioxid och 

det främst personbilar som orsakar största andelen utsläpp. Under 2020 har arbetet med att ta 

fram en energi- och klimatplan för Uddevalla kommun påbörjats. Arbetet har intensifierats 

under 2021 och kommer förhoppningsvis att antas under 2021. Energi- och klimatplanen ingår i 

budgetdialogen för 2022 - 2024. 

 

Kommunen har tagit fram en separat miljöredovisning 2020 som uppföljning av miljöarbetet 

utifrån styrkorten samt nyckeltal, som har kopplats till de sex övergripande miljömålen som 

antogs av fullmäktige 2013.  

De sex övergripande miljömålen anses fortsättningsvis vara aktuella. 

Utvärdering av miljöledningssystemet och ständiga förbättringar 

Den nya versionen av ISO 14001:2015 sätter större tyngd på det strategiska arbetet, processer 

och ledningens engagemang och ansvar.  

 

Strategisk plan för 2020–2022 har fokus på hållbar utveckling som ska genomsyra hela 

organisationen. Nya styrkort har antagits som väl har inkluderat miljöperspektivet och 

övergripande miljömål med strategier, uppdrag och mått som speglar en hållbar utveckling. 

 

Det kortsiktiga arbetet som pågår är bland annat att under 2020 antogs 11 av 20 klimatlöften i 

samverkan med Västra Götalands kommuner. Klimatlöftena ska infrias under 2021och arbetet 

pågår.  
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Laddplatser vid Stadshuset har tagits i bruk under 2020 som består av det är 18 laddplatser som 

kan nyttjas av både anställda och besökare.  Ny resepolicy har antagits med inriktning att 

minska resandets klimatpåverkan. Resepolicyn kommer att följas upp under 2021. 

Det finns en hållbarhetsamordnare för upphandling och inköp under 2021 på 50% med 

inriktning att permanenta tjänsten. 

Ett internt grönt elavtal har tecknats mellan Uddevalla energi och kommunen. Att elen är grön 

innebär att elen kommer från förnybara energikällor som sol, vatten och vind.  

Kommunens projekt med ny översiktsplanering ger förutsättningar att stärka det långsiktiga 

strategiska hållbarhetsarbetet för kommunen.  

Inom barn och utbildning bedrivs ett långsiktigt arbete med elevers lärande för hållbar 

utveckling, med fokus på övergripande miljömål 1; att inspirera och motivera till en hållbar 

utveckling samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Kommunens förprövning gällande upprättande av nya planer är en del av arbetet för en hållbar 

samhällsutveckling och arbete pågår för att ytterligare stärka detta arbete.  

Trafik och parkeringsstrategin visar inriktningen för hållbara transporter och ger stöd till hur 

transportsystemen i kommunen ska planeras samt visa i vilken riktning Uddevalla ska utvecklas 

när det gäller hållbara transporter.  

Kommunen har beslutat att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. En energi- och 

klimatplan håller på att tas fram som stöd för detta arbete. 

 

Resultat för 2020 visar på att förbättringar på miljöområdet har skett. Nuvarande övergripande 

miljömål är fortsatt aktuella. Miljöpolicyn har setts över och reviderats under 2020. 

 

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgången ändamålsenlig och bidrar till ständiga 

förbättringar. 

Förslag på beslutade åtgärder 

• att genomföra förbättringsförslagen som framkommit vid intern miljörevision 2020  

• att utveckla koncernens arbete med hållbar utveckling 

• att godkänna Miljöredovisning för 2020 

• att kommunala dieselfordon i första hand väljer att tanka biodiesel  

 

 

 

 

 

 

Uddevalla den 23 april 2020 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1 Intern miljörevision 2020 

Årligen genomförs en intern miljörevision utifrån en gemensam plan som 

beslutas av kommundirektörens ledningsgrupp. Intern miljörevision är ett 

krav enligt ISO 14001:2015 och genomförs av kommunens egna 

medarbetare.  

1.1 Tid och plats 

Intern miljörevision har genomförts på  

• Äsperödsskolans kök den 12/10,  

• Norgårdskolans kök den 13/10,  

• Norrtulls äldreboende, gruppboende, serviceboende (3 olika 

arbetsplatser) den 22/10,  

• Servicecenter Fridhem 27/10,  

• Fridhemshallen den 28/10.  

Genomförandet av intern miljörevision på Östrabo yrkes skjuts upp till 

2021 på grund av corona. 

 

1.2 Revisor/revisionsgrupp  

Revisionsgruppen består av medarbetare från förvaltningarna och som 

ingår i miljöstrategigruppen.  

Följande personer har genomfört revisionen i år: 

Birgitte Johansson KLK 

Pia Svensson SBF 

Viktoria Call SOC 

Josefin Florell KULF 

 

1.3 Syfte och mål med revisionen 

Syftet med revisionen 2020 var att göra stickprov på hanteringen av 

utvalda lagar inom miljö. Alla förvaltningar ingick. Målet var att se hur väl 

vissa grundläggande lagkrav och rutiner fungerar praktiskt ute på 

arbetsplatsen. Urvalet för besöken var arbetsplatser som hanterar en större 

mängd av kemikalier, avfall och köldmedia alternativt nya arbetsplatser. 

 

1.4 Sammanfattning av revisionen 

En checklista togs fram och som skickades ut till arbetsplatserna som stöd 

inför besöket. Checklistan innehöll frågor inom kemikaliehantering, 
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avfallshantering och köldmedia enligt gällande lagkrav. En 

sammanfattning av frågorna och svaren redovisas nedan. 

 

Fråga  Sammanställt Resultat Analys  

 Byts miljöfarliga 

kemikalier ut till mer 

miljövänliga? 

Ja - alla sa att de valde 

miljövänligare alternativ när 

det fanns möjlighet. 

Positiv - en medvetenhet 

om märkning med gröna 

bollar i Raindance 

Är kemikalieförteckningen 

uppdaterad? 

Nej, alla saknade 

kemikalieförteckning 

förutom på en arbetsplats 

Behov av åtgärd. 

Finns säkerhetsdatablad 

som är aktuella? 

SDB finns i viss utsträckning 

på de flesta arbetsplatserna 

En del var gamla. 

Behov av åtgärd 

Förvaras kemikalierna 

säkert? 

Ja alla arbetsplatser hade bra 

säker förvaring av 

kemikalierna 

Positivt – god hantering 

av kemikalierna 

Hur fungerar 

avfallshanteringen? 

På alla arbetsplatser fungerar 

avfallshanteringen bra.  

Positivt – bra 

källsortering 

Finns det möjlighet att 

sortera och återvinna? 

På alla arbetsplatser fungerar 

sortering och återvinning bra 

Positivt – bra sortering i 

olika fraktioner och 

hantering 

Hantering av farligt avfall, 

hur funkar det? 

Det råder tveksamhet kring 

vad som är farligt avfall och 

hur det i så fall ska hanteras.  

Behov av åtgärd - Ny 

lagstiftning som behöver 

tydliggöras 

Köldmedia och hantering 

när det inte funkar? 

Rutiner finns för hantering 

på de arbetsplatser där 

köldmedia finns, som 

exempelvis kök. 

Positivt – fungerar bra. 

Kännedom om rapportering 

avvikelser inom miljö 

Några arbetsplatser hade gått 

igenom 

avvikelserapporteringen vid 

APT. Några sa att de skulle 

gå igenom vid nästa APT. 

Behov av åtgärd – 

utskick av nano-

utbildning.  

 

 

 

1.5 Slutsats och förslag på åtgärd för det fortsatta arbetet 

Lagkrav kring köldmedia fungerar bra.  Hantering av hushållsavfall som 

uppkommer på arbetsplatsen fungerar bra och hanteras enligt lagkraven. 

Oklarheter kring farligt avfall har uppmärksammats i samband med 
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revisionen. Ny lagstiftning har trätt i kraft och vad som bedöms som farligt 

avfall behöver redas ut, med den nya lagstiftningen. Likaså behovet av 

dokumentation i samband med hantering av farligt avfall. Både för 

transport och för arbetsplatsen. 

Det som brister generellt är lagkrav som rör kemikalier. Det gäller främst 

kemikalieförteckning som saknas. Säkerhetsdatablad som ska finnas till 

kemikalier som är märkta med farosymbol saknas eller är för gamla. 

Kännedom om att rapportera avvikelser i Flexite brister. Flexite som e-

tjänst håller på att bytas ut, till ett nytt system som har upphandlats. Det 

nya systemet kommer att ersätta Flexite under våren.  

Förslag på åtgärd för kemikaliehantering: 

• Digitalt system för kemikaliehantering. Med en digitalisering av 

kemikalieförteckningen kommer aktuella SDB att finnas tillgängligt 

i systemet för de kemikalier som har registrerat. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en upphandling för ett 

digitalt verktyg för kemikaliehantering. Lämpligt om hela 

kommunen ansluts till samma system.  

Implementering av digitalt system kommer att kräva resurser. 

Förslag på åtgärd för hantering av farligt avfall: 

• Ta fram tydliga rutiner för vad som är farligt avfall och hur det ska 

hanteras i samarbete med tillsynsenheten på 

samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån ny lagstiftning. 

Förslag på åtgärd för avvikelserapportering inom miljö: 

• Utskick av sk ”nanoutbildning” för avvikelserapportering, till alla 

anställda och chefer under våren efter att den nya e-tjänsten har 

tagit i bruk. 

 

 

 

 
Uddevalla den 12 januari 2021 

 

 

 

Namn (revisor) 

Birgitte Johansson 
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Revisionsdatum:  2020-05-11 och 2020-12-09/10  Standarder: 

14001:2015 

Revisions ledare: Christina Persson/Sten Setterberg  Revisionstyp: 

Uppföljande revision 

Revisions team: Ralph Lindahl   
 
Revisionen omfattar även följande standarder med annan ackreditering:  
 
Mindre avvikelse: Nej  Ja    Rapp nr:        
Större avvikelse: Nej  Ja    Rapp nr:        
 

Revisionssammanfattning  

 
Revisonen är genomförd genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprovskontroller. 
 
Revision genomförd enligt revisionsprogram, Ja  Nej  P.g.a Covid-19 genomfördes endast en 
dag på distans. Resten av revisionen genomförs under december 2020 med nytt revisionsteam. 
 

Användning av certifieringsmärke, uttalande och certifikat korrekt? Ja  Nej   
 

Stämmer omfattning/scope/EA-kod med verksamheten Ja  Nej   

 

Har verksamheten utlagda processer Ja  Nej    
 

Uppfylls kraven på multisite Ja  Nej   

 
Mål/syfte med revisionen 
Att granska att ledningssystemet fortsatt uppfyller standardkrav inkl. kravet på ständig förbättring 
samt uppföljning av att tidigare eventuella avvikelser har hanterats effektivt. 
 
Reviderade områden/verksamheter  
Ledningsprocessen samt övergripande miljöstyrning granskades genom distansrevision. 
Dokumentgranskning är genomförd och denna omfattar underlag som visar styrning och 
uppföljning av ledningsprocessen, interna revisoner, avvikelsehantering, miljöaspekter, arbetssätt 
för lagar och bindande krav samt efterlevnadskontroll. 
 
Medverkande från företaget 
• Birgitte Johansson Kommunledningskontoret - Miljöstrateg 
• Jenny Olsson Hållbarhetssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Viktoria Call Utredare och miljösamordnare, Socialförvaltningen 
• Pia Svensson Miljösamordnare, Samhällsbyggnad 
• Arinette Jonshamre Utredare, Barn och Utbildning 
• Josefin Florell Utredare Kultur och Fritid 
• Peter Larsson Kommundirektör 
• Monica Bang Lindberg Vice KSO, Långsiktig samhällsplanering, miljö och klimatfrågor 
• Anders Brunberg Chef Hållbar Tillväxtavdelningen 
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• Christer Hasslebäck Oppositionsråd 
• Lisa Cronholm Avdelningschef myndighetsavdelningen 
• Maria Jacobsson  Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
• Charlotte Kvist TF avdelningschef Måltidsservice 
• Malin Witt Verksamhets controller verksamhetsutveckling 
• Aya Norvell Avdelningschef verksamhetsstöd 
• Elisabeth Sundberg Chef lokalvård och fordon 
• Christer Fransson Avd.chef Individ- och familjeomsorg, Socialförvaltningen  
• Maria Kullander Avd.chef Social och Omsorg, Socialförvaltningen 
• Lars Alfredsson Administrativ chef, Socialförvaltningen 
• Roger Granat Socialchef, Socialförvaltningen  
• Jonas Hagberg Enhetschef Bad och Bowling, Kultur och Fritid  
• Linda Skarin Upphandlingschef Inköp och Upphandling  
• Britt-Inger Berntsson IT-chef, Kommunledningskontor 
• Peder Madsen Avdelningschef Grundskola och Särskola 
• Lise-Lotte Bengtsson Administrativ chef, Barn och Utbildning 
• Thomas Davidsson Controller 
• Susanne Anderberg Kvalitetschef Gymnasiekontoret 
• Anneli Gustafsson Rektor Uddevalla Vuxenutbildning 
• Staffan Lindros Förvaltningschef, Barn och Utbildning 
• Lena-Maria Vinberg Förskola 
• Linnea Lindgren Strateg 
• Frida Läckström Planarkitekt, Samhällsbyggnad 
• Martin Hellström Enhetschef, Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen 
• Per Lundqvist Enhetschef 
• Pernilla Nielsen Rektor Sanderdalsskolan 
• Annica Johansson Enhetschef Socialtjänsten  
 
Nytt om företaget, antal anställda, större förändringar 
Inga förändringar som påverkar ledningssystemet eller dess omfattning.  
 
Är avvikelser från föregående revision effektivt åtgärdade? 
Inga avvikelser noterade vid föregående revision. 
 
 

Intryck av revisionen, systemets funktion och effektivitet 
 
Ledningsprocessen 
Ny styr- och ledningsmodell är nu implementerad och den bygger på nedbrytning från vision till 
översiktsplan som anger fem riktningar. Dessa hanteras genom kommunfullmäktiges strategiska 
plan och styrkort vidare nertill verksamhetsplan och nämndernas styrkort. Intressenter och deras 
krav samt risker och möjligheter hanteras i den strategiska planen samt mer konkret genom 
dokument som beskriver respektive nämnds uppdrag. Mått  
 
Förbättringar följs upp genom ett antal fastställda mått som anges som en del av den strategiska 
planen. Exempel på miljörelaterade mått är ekologiska livsmedel skall öka, antal kollektivresor skall 
öka, förnybar och återvunnen energi i byggnader skall öka. 
 
Utfall för verksamhetens mål kopplat till hållbarhet har i stort varit positivt. Antalet kollektivresor per 
kommuninvånare har ökar från 77 till 78. Andelen ekologiska livsmedel har under året ökat från 
25% till 32% vilket är en markant ökning. Gällande energiförbrukning totalt så är den oförändrad.  
 
Målarbetet under 2019 har resulterat i en rad förbättringar även om nyckeltal på detaljnivå inte har 
uppfyllts inom alla områden. Genomförda förbättringar och uppfyllda mål är bland annat 
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framtagning av ny avfallsplan med syftet att skapa en hållbar avfallshantering, fastställande av 
Trafik-och parkeringsstrategin som bland annat omfattar samhällsplanering för hållbara 
transporter.  
 
Man har till följd av förbättringsförslag från tidigare revision intensifierat arbetat med intern och 
extern kommunikation av verksamhetens miljömål. Bland annat har kommunikationsplan för 
hållbarhetsarbetet tagits fram och via den externa hemsidan kan man följa målutvecklingen via 
”Miljöbarometern” och få information om målen via en kort film. Bra! 
 
Översyn av policy kommer att ske under 2020. Granskad policy uppfyller standardkraven. 
 
Ledningens genomgång som summerar 2019 genomfördes 2020-04-15. Protokollet är 
heltäckande och innehåller tydliga analyser.  
 
Ansvar och befogenheter är definierade.  
 
Stickprov: 
Ledningens genomgång 2020 

 
 
Miljöstyrning 
Arbetssättet för interna revisioner fungerar fortsatt bra och fokusområden för årets revisioner 
fastställs i ledningens genomgång. Resultat från interna revisioner 2019 har hanterats effektivt.  
Plan för 2020 är fastställd och fokusområde blir kopplat till bindande miljökrav. Internrevisorerna är 
kompetenta och har ett framåtsiktande angreppssätt vid sina revisioner. 
 
Verksamhetens betydande miljöaspekter är identifierade och utvärderas årligen i samband med 
ledningens genomgång. Man bör förtydliga arbetet med kemikalier/giftfri miljö kopplat till 
miljöaspekterna i aspektförteckningen. (Förbättringsförslag). 
 
Miljörelaterade avvikelser hanteras nu effektivt och det registreras ca. 40 ärende per år vilket är en 
klar förbättring jämfört med några år tillbaka. Det framgår även att det är personal ute i 
verksamheterna som registreras ärenden vilket är positivt. För att öka inrapporteringen ytterligare 
fortsätter man löpande att utbilda chefer och personal i arbetssättet för avvikelsehantering. 
 
Lagar och bindande krav inom miljöområdet är identifierade och dessa finns förtecknade i en 
verksamhetsgemensam lagförteckning. Ändringar i lagstiftning bevakas på övergripande nivå och 
bedömningen är att detta fungerar bra.  
 
Arbetssättet för efterlevandkontroll har utvecklats positivt och respektive förvaltning gör nu en egen 
rapportering som underlag till den årliga efterlevnadskontrollen. Resultatet ligger som underlag till 
ledningens genomgång. 
 
Stickprov: Miljöaspekter 

 
 
Kommunledningen 
Uddevalla kommun har miljö som ett av sina kärnvärden och har haft det sedan 2012. 
Verksamheten mål följs upp via styrkort. Målen är dock inte kvantifierade utan anges som 
målinriktningar. För skarpa mål som att bli fosilfritt till 2030 krävs dock att man kan avgöra om man 
rör sig mot det målet tillräckligt snabbt. I de fallen kan det vara bra att ha kvantifierade mål 
(förbättringsförslag) Dessa är fleråriga för att säkra en långsiktighet. Alla verksamheter finns i en 
styrkedja för att säkerställa att de övergripande målen är med och styr underliggande 
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verksamheter ända ner i den operativa vardagen. Syftet med styrkorten (positiv iakttagelse) är 
stödja de 6 målområden som kommunledningen satt upp  

1. Uppmuntra och inspirera  
2. Skapa förutsättningarna  
3. Planera hållbart  
4. ställa krav 
5. Vara energimedvetna 
6. Tänka på hur vi reser 
Detta är något man försöker påverka hos alla som bor och verkar i Uddevalla kommun. För att 
säkerställa att man är på rätt väg och visa kommunmedborgarna detta gör man en årlig 
miljöredovisning. Kommunledningen följer upp verksamheternas resultat 4 gånger per år. För 
att säkerställa att alla medarbetare i kommunen får en bra bild av hela verksamheten inom 
kommunen så har kommunen i sin introduktion av nyanställda också tagit fram filmer för alla 
verksamhetsområden. 

 
Stickprov: Årshjul 
Stickprov: Styrfort_kf_2020 
Stickprov: Miljömål - Uddevalla kommun 
 
 

Kommunledningskontor – Avdelningen hållbar tillväxt – Hållbar utveckling och 
Näringsutveckling 
Verksamheten har tagit fram en strategisk plan för åren 2020. De områden som kommunen siktar 
på att förbättra är framför allt att man vill öka andelen förnybar och återvunnen energi, 
användningen av ekologiska livsmedel, öka resandet med kollektivtrafik samt minska 
fossilbränsleanvändningen. Verksamheten följs upp 1 gång per kvartal. 3 gånger per år gör varje 
del av verksamheten en tertialrapport som redovisas för kommunledningen 
 
Stickprov: Strategisk plan _2020_uppslag 
 
 

Kommunledningskontor – Avdelning IT 
Det finns ett IT-råd centralt och ett på förvaltningsnivå. Beslut om projekt och insatser tas baserat 
på policy och verksamheter som har behov alternativt genom att IT-avd föreslår. Exempel beskrivs 
avseende möjlighet att nyttja Kivra och då finner man argument och stöd i kommunens policy samt 
övergripande 6 mål. Flertalet beslut med positiv miljöeffekt uppvisas, såsom miljökrav vid inköp av 
datorer och skärmar, krav på transporter från leverantörer och krav på hållbarhet samt återvinning 
av utrustning. Dessutom har Corona skapat förutsättningar för att Teams och andra digital 
lösningar har kunnat inarbetats och även fortsättningsvis skall nyttjas. 
Handlingsplan och styrkort kontrolleras kvartalsvis i Vuvit. Man kan med fördel koppla 
handlingsplaner, styrkort och uppföljning till miljömålen (Förbättringsförslag) 
Ett förslag på instrumentpanel i Power BI finns framme med budgetuppfyllelse, sjukfrånvaro, mm. I 
Power BI bör något miljömål med uppfyllandegrad presenteras. 
Kännedomen om policy och miljömål och hur det påverkas av den enskildes agerande får anses 
låg och kan behöva ökas. (Förbättringsförslag) 
 
Stickprov: Miljömålen för kommunen 
Stickprov: Handlingsplan antagen 22 okt 2019 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Förvaltningsledningen 
Inom verksamhetsområdet följer man bland annat upp hur mycket matsvinn man har samt andelen 
ekologisk mat man har. Målet är att svinnet ska vara mindre än 45 gram per portion samt att 
andelen ekologisk mat ska vara större än 30%. Detta följs upp tertialvis i en rapport som redovisas 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/ekologisk-hallbar-utveckling/miljomal.html
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för sammanställs inom samhällsbyggnadsförvaltningen och redovisas för kommunledningen. 
Andelen ekologisk mat mer än 30% uppnåddes förra året och värdet har inte förändrats utan 
tvärtom visar senaste mätningarna att man minskat mängden ekologisk mat även om man 
fortfarande ligger över 30%. Det verkade inte ske några reflektioner runt måluppfyllelsen och det 
verkade också saknas ett eget ägarskap av de mål som fanns för verksamheten. Det är viktigt att 
målen ägs av verksamhetens ledning (förbättringsförslag). Gör också en reflektion utifrån vart ni 
ska i framtiden med jämna mellanrum så att ni ser om ni kan nå er målbild med nuvarande 
hastighet (förbättringsförslag). 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Planeringsavdelningen – Plan och exploatering 
Det upplevs som att övergripande mål ibland skapar målkonflikter. Styrkorten används för styrning 
och kontroll. Det finns 6 st. mål där flera leder till miljöförbättringar. Dock dokumenteras inte 
uppföljning med avdelningschef. 
Lagar och förordningar har man mycket god kännedom om och nyheter får man via 
prenumerationer men också genom medarbetarnas egna intresseområden. 
Framgångsrikt arbetssätt inom Plan och exploatering vid framtagande av anpassad introduktion 
vid nyanställning (Positiv iakttagelse) 
Avvikelser och förbättringsförslag tas upp löpande och vid interna möten och åtgärdas. 
Nödlägesberedskapen får anses mycket god då man sitter i stadshuset och där finns 
utrymningsledare samt att övningar genomförs årligen. 
 
Stickprov: Introduktion nyanställd på Planeringsavdelningen 
Stickprov: 6 st. mål 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Serviceavdelningen 
Inom serviceavdelningen arbetar man aktivt med att hitta olika sätt att minska miljöbelastningen 
på. Det man har hand om inom verksamheten är bland annat lokalvård, måltider, kommunens 
fordon samt fastighetsskötsel och administrativa tjänster. Några av de förbättringsarbeten som 
initierats är att genom att digitalisera och effektivisera körningar till de olika lokalerna som ska 
städas har man kunnat minska antalet bilar med 2 samt satt 2 i en bilpool (positiv iakttagelse). 
Man har också minskat förbrukningen av plastpåsar vid städningen genom att styra så att skräp 
slängs i ”rätt” behållare. Verksamheten har arbetat mycket med Grönt kort under 2020. 
Verksamheten har en checklista för nyanställda som dock kan samordnas med övriga 
verksamheter samt säkerställa att den nyanställde signerar varje del (förbättringsförslag). 
Verksamheten har tagit fram en nödlägesberedskapsplan baserat på pandemin. Genom pandemin 
har man fler kemikalier i framför allt skolorna som måste hanteras på rätt sätt. Dessutom har 
städning vid avliden komplicerats avsevärt. Verksamheten tror att det skulle vara bra för 
miljöarbetet om man temporärt kunde få köpa in kompetens och/eller resurser som stöttar i arbetet. 
I dag så sker detta ovanpå ordinarie verksamhet (förbättringsförslag). 
 
Stickprov: Rutin för miljövård - lokalvård 2018-12-17 
Stickprov: Grönt kort 
Stickprov: Nödlägesberedskap - pandemi 
 

Socialtjänsten - Förvaltningsledning 
Utifrån Policy sätts mål som beskrivs i styrkort och handlingsplaner med mål tas fram av varje 
avdelning. Alla medarbetare har tillgång till Grönt kort med tydlig information och instruktion. 
Uppföljning sker via internkontroll. Det finns flera goda exempel såsom Teams-möten, användning 
av ny teknik och inköp av elbilar som gett bra miljöeffekt.  
Avseende lagar och förordningar så får det anses finnas god kunskap, bl a genom SAM, och 
efterlevnadskontroll sker med hjälp av mall samt vid arbetsmiljökontroller och vid internrevisioner. 
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Rapportering av miljörelaterade avvikelser sker via digital rapportering. Nytt system skall införas 
under 2021. Förbättringsförslag tas upp på APT. 
 
Stickprov: 11 klimatlöften och fullmäktiges styrkort 
Stickprov: Inblicken – Miljöhandbok, bevakning uppföljning, mall kontroll efterlevnad 
 
 

Socialtjänsten – Avdelningen hälso– och sjukvård 
Även inom hälso- och sjukvården arbetar man aktivt med att hitta miljöförbättrande aktiviteter. På 
grund av de hårda besparingskrav som verksamheten ständigt står inför med en åldrande 
befolkning så har verksamheten försökt hitta miljövinster som också sparar pengar och minskar på 
arbetsbelastningen för personalen. Verksamheten beskrev 2 pågående projekt som båda ger detta 
(sårvårdsapp samt inkontinensskydd) (positiv iakttagelse). Båda dessa fall samt flera andra som 
vi mött borde kunna spridas mellan verksamheterna (förbättringsförslag). 
 
Stickprov: Sårvård resultat uddevalla Kortversion 
Stickprov: Uppföljning besök och körsträcka oktober 20 
Stickprov: Verksamhetsberättelse 
 

 
Kultur och Fritid – Badhuset 
Ledningsgruppen tar fram styrkort med mål såsom att minska kemikalieförbrukning och 
energiförbrukning. Åtgärder såsom ljusreläer, att städa efter behov samt utbildning i städ har 
genomförts. 
De ekonomiska målen är tydliga och mäts löpande. KPI-er såsom besökare används för att följa 
trender. Laglista kontrolleras enligt årshjul vid skyddsronder och internrevisioner då även 
kemikaliehanteringskontrolleras. Miljörelaterade rutiner finns på Gröna kortet. 
Vid introduktion av nyanställda används en checklista. Checklista nyanställd kan förbättras genom 
att, per punkt, ha med vem som ansvarar samt signering av den nyanställde. 
(Förbättringsförslag) 
Nödläge hanteras enligt SBA, väl utformade rutiner och instruktioner samt genom övningar. En 
egenutvecklad Incidentrapport med kontrollrutin används på badhusen. (Positiv iakttagelse) 
Förbättringsförslag hanteras muntligt vid APT men kan med fördel hanteras inom den 
egenutvecklade incidentrapport/rutinen på badhusen. (Förbättringsförslag) 
 
Stickprov: VuV-IT 2020 Stratsys, styrkort  
Stickprov: Intranätet, Checklista anställda 
Stickprov: Incidentrapprt 
Stickprov: Handlingsplan vid brand och utrymning 
 

Inköp och upphandling 
Inom ramen för ett ramavtal som SKL förhandlat fram har en upphandling av möbler till förskola 
gjorts där hållbarhetsnivå hög respektive spets har krävts. Leverantör fyller i varje svar såsom 
Svanen-märkning vilket krävts. Utvärdering har därefter gjorts och leverantör valts. Det får anses 
säkerställt att alla miljökrav uppfyllts. 
Vid ny och pågående upphandling av bussresor med förare har en aktiv markandsförfrågan 
skickats ut och därefter har samtal förts med 6 presumtiva leverantörer för att avgöra realistiska 
och möjliga miljökrav. (Positiv iakttagelse) 
Beslut fattades därefter att ställa krav på 100% fossilfritt bränsle samt Euro 6. 
För att kunna uppfylla kommunens miljömål och policy samt stöd avseende miljömässigt 
kravställande vid upphandling kan det anses nödvändigt att enheten får tillgång till ökade 
personella resurser. (Förbättringsförslag) 
Avvikelser och förbättringsförslag hanteras vid APT och loggas i anteckningar. 
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Stickprov: Upphandling av möbler, BOV 2019-01082 
Stickprov: Upphandling av bussresor med förare, KS 2020/00769 
 
 

Barn och utbildning - Förvaltningsledningen 
Man har arbetat hårt med systematiskt kvalitetsarbete där miljö är en viktig del. Nämnd och 
verksamhet träffas regelbundet där resultat utifrån styrkort presenteras och analysera för att 
nämnden därefter kan ge specifika uppdrag.  
 
Stickprov: Styrkort för Barn och Utbildningsnämnden 
Stickprov: Kommentarer till presentation av resultatdialog 20-12-09 
Stickprov: Delårsrapport augusti sammanfattning 
 
 

Barn och utbildning – Grundskola Sanderdalsskolan 
Sanderdalsskolan är en två-parallellig F-5 skola med ca 300 elever. Skolan saknar matsal och 
slöjdsal. Att skolan saknar matsal skapar ett relativt stort miljöproblem för skolan då lektionssalarna 
inte kan städas i tillräcklig omfattning efter att skolbarnen har ätit. Skolan genomför regelbundet 
resultatdialoger (positiv iakttagelse) och man har ett internt systematiskt kvalitetsarbete som 
hänger ihop med medarbetarsamtalen. Man har också tagit fram ett eget måldokument för hållbar 
utveckling (positiv iakttagelse). Skolan får till sig nya lagar och krav dels genom centrala utskick 
som kompletteras med utbildning i de fall det finns behov av detta. Man genomför regelbundet 
skyddsronder och den senaste genomfördes i september 2020. 
Skolan har tagit fram en egen checklista för introduktion av nyanställda som är bra. 
 
Stickprov: Måldokument Hållbar utveckling 20-08-17 
Stickprov Fritids resultatdialog nr. 3 2020 
Stickprov: Resultatdialog 3 2020 
Stickprov: Checklista nyanställda 20-09-30 
Stickprov: 20-10-20 Riskbedömning och handlingsplan Sanderdalsskolan 
Stickprov. Skyddsrondsprotokoll september 2020 
 
 

Barn och utbildning – Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen består av 5 rektorsområden. Utifrån kommunens miljömål har hållbarhet valts ut 
som prioriterat område. Arbetet med Gruppen för hållbarhetsutveckling, GHU, inom 
Vuxenutbildningen fungera mycket väl och kan på visa positiva effekter på miljömålen. (Positiv 
iakttagelse) 
GHU arbetar med årshjul, Verksamhetschef leder och gruppen ger uppdrag till respektive 
rektorsområde i att ta fram utbildningsmaterial för hela Vuxenutbildningen. Bra exempel är ”Håll 
Sverige Rent”. Vid skyddsronder och internrevision kontrolleras efterlevnad av lagar och 
förordningar. 
Nödlägesberedskap inklusive övningar och krisplan inom Vuxenutbildningen får anses fungera 
mycket bra (Positiv iakttagelse) 
Vid nyanställning använder man en fadder-rutin som fungerar väl. 
 
Stickprov: GHU – Gruppen för hållbar utveckling presentations PP 
Stickprov: Årshjul för GHU med rullande ansvar 
Stickprov: Brukarenkät, mall 2017-2020 
Stickprov: Enkät angående användning av kläder och hållbarhet 
Stickprov: Ny kollega RO 3, fadder-rutiner 
 
 

Generellt 
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Det kan med fördel skapas bättre förutsättningar för medarbetare att kunna ge sig själva eller sina 
kollegor en ”klapp på axeln” för väl uppfyllda miljömål genom att förtydliga målen och vad den 
enskilde kan göra för att de skall uppnås samt hur det mäts. (Förbättringsförslag) 

 
 

Slutsats 
Det finns ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet på ledningsnivå och i organisationen. Resurser 
tillsätts för att driva arbetet framåt och en rad förbättringar har genomförts under året. Som 
exempel har man tillsatt en 20% tjänst som jobbar mot upphandling med kravställningar kopplat till 
miljö och hållbarhet. Ledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001:2015 bedöms 
vara väl implementerade.  
 
 
Tid för nästa revision 
Nästa revision är en uppföljande revision som genomförs september-oktober 2021. 
 
 

Positiva iakttagelser 
- Mycket trevligt bemötande och engagemang. 
- Bra styrkort. 
- Bra initiativ inom Samhällsbyggnadsförvaltningens serviceavdelning att effektivisera 

bilanvändandet och på så sätt både skapa en miljövinst och en ekonomisk vinst. 
- Bra måldokument Hållbar utveckling Sanderdalsskolan 20-08-17. 
- Bra resultatdialog nr. 3 2020 Sanderdalsskolan. 
- Bra utvecklingsprojekt på avdelningen hälso- och sjukvård som ger miljö, ekonomiska och 

arbetsmiljövinster på samma gång. 
- Ett egenutvecklad Incidentrapportsystem med kontrollrutin som används på badhusen. 
- Vid ny och pågående upphandling av bussresor med förare har en aktiv 

markandsförfrågan skickats ut och därefter har samtal förts med 6 presumtiva leverantörer 
för att avgöra realistiska och möjliga miljökrav. 

- Framgångsrikt arbetssätt inom Plan och exploatering vid framtagande av anpassad 
introduktion vid nyanställning. 

- Nödlägesberedskap inklusive övningar och krisplan inom Vuxenutbildningen får anses 
fungera mycket bra. 

- Arbetet med Gruppen för hållbarhetsutveckling inom Vuxenutbildningen fungera mycket 
väl och kan på visa positiva effekter på miljömålen. 

- Bra sammanställning i bilder hur man inom Barn- och utbildning förskola gjort målen till 
sina mål. 

 

Förbättringsförslag 
A. Vissa måltal behöver bli skarpa. Hur vet ni att ni kommer nå målet fosilfritt 2030 med 

nuvarande takt? 
B. Målen på de olika nivåerna måste ägas av respektive chef/ledningsgrupp. 
C. Gör reflektion utifrån vart ni ska i framtiden med jämna mellanrum så att ni ser om ni kan 

nå er målbild med nuvarande hastighet. 
D. Checklista nyanställd kan förbättras genom att, per punkt, ha med vem som ansvarar samt 

signering av den nyanställde. 
E. Överhörning, tvärs verksamheten, av goda exempel och avvikelser kan förbättras. 
F. Förbättringsförslag hanteras muntligt vid APT men kan med fördel hanteras inom den 

egenutvecklade incidentrapport/rutinen på badhusen. 
G. För att kunna uppfylla kommunens miljömål och policy samt stöd avseende miljömässigt 

kravställande vid upphandling kan det anses nödvändigt att enheten får tillgång till ökade 
personella resurser. 
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H. Man kan tydligare koppla handlingsplaner, styrkort och uppföljning till miljömålen. 
I. Kännedomen om policy och miljömål och hur det påverkas av den enskildes medarbetaren 

kan anses låg och kan behöva ökas. 
J. Det kan med fördel skapas bättre förutsättningar för medarbetare att kunna ge sig själva 

eller sina kollegor en ”klapp på axeln” för väl uppfyllda miljömål genom att förtydliga målen 
och vad den enskilde kan göra för att de skall uppnås samt hur det mäts. 

K. Verksamhetens betydande miljöaspekter är identifierade och utvärderas årligen i samband 
med ledningens genomgång. Man bör förtydliga arbetet med kemikalier/giftfri miljö kopplat 
till miljöaspekterna i aspektförteckningen. 

 

Verksamheten rekommenderas fortsatt certifiering av granskat ledningssystem enligt 
kraven i ISO 14001:2015. 
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Inledning 

Syftet med Uddevallas miljömålsarbete är att styra och samordna kommunens 

egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska också vara en grund för att 

i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett 

ekologiskt hållbart Uddevalla.  

Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete 

och uppföljningen av kommunens sex övergripande miljömål som antogs 2013. 

Kommunens övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella miljömålen 

och kommunens miljöpolicy och ger ramen för miljöarbetet i kommunen. Till 

varje övergripande miljömål har även koppling gjorts till de globala målen. De 

övergripande miljömålen är inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör 

både kommunen som geografiskt område och kommunens egen verksamhet. 

De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta uppdrag som vi 

arbetar med för att nå de övergripande målen. Dessa kommer från styrkorten 

som är politiskt styrande och anger vad som ska göras. 

Uppföljningen redovisas utifrån de sex övergripande målen. Varje mål inleds 

med en sammanställning av uppdragen. Därefter beskrivs uppdragsarbetet 

under 2020. Målavsnitten avlutas med ett urval av nyckeltal. Alla nyckeltal 

redovisas samlat i bilagan. Ytterligare underlag och mätdata finns i Uddevallas 

miljöbarometer,  uddevalla.miljobarometern.se.  

Förklaring 

Nedan beskrivs de smileyfigurerna som används för bedömning av uppdragen.  

 
Uppdraget är genomförd 

 
Uppdraget pågår enligt tidsplan 

 
Uppdraget är delvis genomförd 

 
Uppdraget ej genomförd  

 
Oklar status 

  

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Uddevalla kommun och FN:s 17 globala mål 

 

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga Sverige och hela världens 

länder för att nå en hållbar utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att 

utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, 

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

I kommunens strategiska plan, som är framtagen av politikerna, ingår FN:s 

globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi. Hållbar utveckling 

ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan 

efter att tillämpa de globala målen och Agenda 2030. 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling 

År 2015 skapade världens ledare i FN de 17 globala målen för att nå en hållbar 

utveckling och en agenda sattes för arbetet att nå målen till 2030, kallad Agenda 

2030. En viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen var de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och 

ekologiska dimensionerna. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa 

en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 

Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 genom medborgarnas 

medbestämmanderätt, genom den ekonomiska fördelningen och genom insatser 

för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. 

Pågående arbete i Uddevalla för hållbar utveckling 

I kommunen finns många exempel på pågående arbete för en hållbar utveckling. 

Inom skolan sker undervisning utifrån hållbart lärande. Vid planering och 
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framtagande av nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre 

dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och ekologiska.  

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kommuns utveckling, bland annat i 

framtagandet av en ny översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom att 

alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in medborgarförslag. 

Sedan 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomerad, kommunen är också 

ISO 14 001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granskad av externa 

miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är 

ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett Fossilfritt Uddevalla 2030. 

Uddevalla kommun deltar under 2020–2021 i Glokala Sverige. Det är ett projekt 

som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner, och 

syftar till att höja engagemanget och kunskapen om de 17 globala målen för en 

hållbar utveckling. 

Denna redovisning fokuserar framför allt på den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. 
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Uppmuntra och inspirera 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och 

dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara 

en föregångare och göra det lätt att göra rätt. 

Det innebär att: 

• vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med 

medborgare, organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och 

kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund 

för en hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaterade globala mål 

 

Alla globala mål    
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

  Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

  Hållbart lärande inom skolan Pågår inom tidsplan 

  Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  Pågår inom tidsplan 

  Hållbart friluftsliv Pågår inom tidsplan 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun.  

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och 

etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan 

kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt. Arbetet leds av en styrgrupp som 

representerar hela lokalsamhället. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 

kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. 

Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis 

handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. 

Kraven från Fairtrade city kring aktiviteter har anpassats till rådande coronasituation 

för att bibehålla diplomeringen. Uddevalla kommun har under 2020 genomfört ett fåtal 

aktiviteter digitalt eller på annat sätt uppmärksammat Fairtrade. Bland annat har 

äldreomsorgen fått Fairtrade-märkta rosor, choklad och bananer. Samarbetet har skett 

med olika aktörer både lokalt och regionalt. 

Under november 2020 genomfördes Uddevalla Eco filmfestival med många olika aktörer. 

Tanken var att sätta fokus på klimat och miljö, människors påverkan och vad vi som 

individer kan göra. Festivalen utgick från Bohusläns museum. Tyvärr blev en del av 

aktiviteterna inställda på grund av situationen med Corona. Det man kunde ta del av var 

bland annat filmer från Filmis, yoga, temamässa från Bävekyrka, samt föreläsningar 

anordnade av Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens Energi- 

och Klimatrådgivare. 

 Hållbart lärande inom skolan 

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling. 

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån 

skolans styrdokument, kommunens miljömål med fokus på miljömål 1; om att inspirera 

och motivera till en hållbar utveckling, samt FN:s globala hållbarhetsmål.  



 

 

7 
 

Uppdraget ska också harmoniera med nämndens uppdrag om systematiskt 

kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om att hållbar utveckling behöver 

genomsyra all undervisning snarare än att ses som enstaka projekt. 

Uddevalla kommun ingår i ett nationellt chefsnätverk för lärande för hållbar utveckling, 

som är ett viktigt stöd och en samarbetsform för Barn och utbildnings fortsatta arbete 

på övergripande nivå. Nätverkets senaste träff hölls i Uddevalla i början av året. 

Förskolans rektorsgrupp har med stöd av utvecklingsenheten satt fokus på lärande för 

hållbar utveckling, exempelvis genom förskolans jämställdhetsplan, måltidspedagogik, 

återbruk, odling och kompostering, språkutvecklande arbetssätt och demokratiska 

lärmiljöer. 

Grundskola, grundsärskola och fritidshem fokuserar på att skapa handlingskraft och 

framtidstro hos eleverna bland annat genom formativt arbetssätt, normkritiskt 

förhållningssätt samt tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätten, återvinning 

och återbruk. Ett utvecklingsområde som identifierats, är att det normkritiska 

perspektivet behöver utvecklas för att alla ska få samma möjligheter. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan har lärande för hållbar utveckling som ett 

läroplansmål och ett tydligt förhållningssätt för samtliga program. Detta innebär ett steg 

ifrån temadagar till kontinuerlig del av undervisningen, men kräver en ökad tydlighet 

om syftet. 

På vuxenutbildningen finns en grupp för hållbar utveckling, som arbetar för att 

integrera detta perspektiv i undervisningen. Ett årshjul med fyra teman har skapats, 

bland annat värdegrund och konsumtion. Därtill har det hållits diskussioner och rollspel 

kring hållbarhetsfrågor och genomförts projekt för minskad resursanvändning och 

konsumtion. 

 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  

Kommunen ger gratis rådgivning till medborgare, organisationer, 

bostadsrättsföreningar och företag inom energi- och klimatfrågor. 

Syftet med den kommunala energi- och klimatrådgivningen är att förmedla kunskap och 

driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle inom området energi och klimat.  

Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och opartisk och är finansierad av 

Energimyndigheten. Rådgivningen vänder sig till både privatpersoner, organisationer, 

bostadsrättsföreningar och företag.   

Energi - och klimatrådgivarna har under året givit inspirerande energi- och 

klimatutbildningar och kommer fortsätta att erbjuda stöd till företag och agera 

bollplank kring energieffektivisering. 

Uddevalla kommun har under året tillsammans med fler kommuner erbjudit fördjupad 

rådgivning till små och medelstora företag, med fokus på olika sorters verkstäder. 

Satsningen har pågått under period 2017–2020 inom projektet Coacher för energi och 

klimat, som finansieras av Energimyndigheten. 
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 Hållbart friluftsliv 

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har under 2020 fastställt ramverket för 

planen för hållbart friluftsliv och påbörjat arbetet med att förankra planens utformning i 

den politiska organisationen. Arbetsgruppen har identifierat sex arbetsområden som 

planen kommer att fokusera på. Arbetsgruppen har även jobbat med att ta fram idéer 

för att involvera allmänheten samt att förmedla planen till civilsamhället. 

Nyckeltal 

Andel ekologiskt odlad åkermark i kommunen 

 

Datakälla: Jordbruksverket 

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 34 procent vilket är en markant ökning 

sedan föregående år. Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet 

är betydligt lägre, 18 procent. Snittet i riket är 17 procent. 

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas 

ekologiskt 2030. Målet omfattar även betesmark vilket inte ingår i denna indikator. 

Inkluderas även betesmark är andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 

37 procent, vilket innebär att kommunen ligger en bra bit över det nationella 

inriktningsmålet för 2030. 
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Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade 

 

Datakälla: Uddevalla kommun, Håll Sverige Rent samt Skola för Hållbar Utveckling 

Med miljöcertifiering avses här: EMAS, ISO 14 001, Utmärkelsen skola för hållbar 

utveckling samt Grön Flagg. 

Andel miljöcertifierade förskolor och skolor har legat på ungefär samma nivå under hela 

mätperioden. Alla förskolor och skolor i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i 

kommunens certifiering enligt ISO 14 001. Utöver det är två fristående förskolor med i 

Grön Flagg. Utöver ISO är en kommunal förskola och en kommunal grundskola med i 

Grön Flagg samt en kommunal förskola med i Skola för hållbar utveckling. 

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 12 procent av förskolor 

och skolor är miljöcertifierade. 
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Skapa förutsättningar 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta 

resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Det innebär att: 

• vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en 

giftfri miljö. 

• vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare 

förutsättningar att leva och verka hållbart. 

• vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk. 

 

 

  
Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Avfallsplan Pågår inom tidsplan 

 
Förorenad mark Genomförd 

 
Ny avloppspolicy Genomförd 

 
Konstgräs Delvis genomförd  

 Avfallsplan 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin, även kallad 

avfallstrappan. 

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju 

målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet. 

Just nu pågår uppföljning av hela avfallsplanen. Förändringar har skett inom 

producentansvar och fastighetsnära insamling. Lagen ställer nu högre krav på 

producenterna som får utökat ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta 

förpackningar och returpapper. 2025 ska insamling ske fastighetsnära. 

 Förorenade områden 

Kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och sanering. 

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, 

träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga 

ämnen i mark och vatten. 

Kartläggning och ansvarsutredning av förorenade områden har genomförts. Under året 

har kommunen erhållit medel från effektiviseringsfonden, för att digitalisera arkivet 

med geotekniska undersökningar. Projektet har avslutats och informationen kommer 

att kunna hittas i kommunens interna karttittskåp och ligga till grund för planering, 

sanering och byggprojekt. 

 Ny avloppspolicy 

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv 

och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 

Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till avlopp är färdigt. Ett 

reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 
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 Konstgräs 

Utreda villkoren för konstgräsplaner. 

Kommunen står inför utmaningen att flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta 

och behöver bytas ut. En utredning pågår och ska presenteras under första tertialet 

2021. Utredningen har delvis kopplats till de resultat som nu framkommit under 

processerna för ersättningsytor för konstgräs i och med simhallsbyggnationen på 

Rimnersområdet.  

Nyckeltal 

Andel av mat- och restavfallet som sorteras som organiskt material (bruna soptunnan) 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Nyckeltalet visar hur stor andel av mat- och restavfallet som sorterats som organiskt 

material. Av det organiska materialet tillverkas biogas. 

Andelen har legat på samma nivå de tre senaste åren. Minskningen 2018 beror på 

övergång till insamling av organiskt hushållsavfall i papperspåsar. Avfallet i 

papperspåsar torkar ut istället för att ruttna och vattenavdunstningen som då sker 

innebär att avfallet blir lättare. 
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Mängd insamlad mat- och restavfall  

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som samlats in från hushållen av våra sopbilar i 

kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga 

hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till 

fjärrvärmenätet. 

Under 2020 ligger mängden insamlat mat-och restavfall på samma nivå som förra året. 

Mängden hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 209 kg per person 

(2019). 

Nya avfallsförordning har trätt i kraft i augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har byts 

ut till kommunalt avfall. 

Mängd hushållsavfall som lämnas på återvinningstationerna, per invånare 

 

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI) 

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i 

Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och 
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metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om (FTI - Branschorganisation i Sverige 

för Förpackning- och tidningsinsamling). 

Under 2020 minskade insamling av förpackningar och tidningar i Uddevalla kommun 

till 75 kg per invånare. Minskningen har skett inom tidningar då allt fler går över till 

digitala tjänster, vilket är en del av förklaringen till den minskande trend som har varit i 

ett längre tidsperspektiv. I riket har istället insamlade mängder förpackningar och 

tidningar ökat. Ökningen beror på mer insamlade förpackningar som bland annat en 

effekt av pandemin och ändrade levnadsvanor. I Uddevalla ligger insamlade 

förpackningar på samma nivå som föregående år. Den totala mängden insamlade 

förpackningar och tidningar i riket är dock fortfarande lägre än Uddevalla, 64 

kg/invånare. 

Tungmetaller i avloppsslammet 

Bly Kadmium Kvicksilver 

   

Datakälla: Västvatten 

Den gröna linjen visar det gränsvärde som inte får överskridas om slammet ska få 

spridas på jordbruksmark. 

Alla tre tungmetaller har högre halt 2020 än tidigare år. Orsaken till detta är oklar. 

Halterna ligger dock långt under gränsvärdet för alla tre tungmetaller. 
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Planera hållbart 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. 

Det innebär att: 

• vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla 

kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommuns identitet. 

• vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och 

transportbehoven. 

• vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

• vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska 

ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska 

mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är 

möjlig att göra. 

• vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet 

minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till 

jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett 

kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras. 

• vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation 

och som långsiktig resurs för många viktiga näringar. 

• arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar 

till största möjliga miljönytta. 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer Genomförd 

 
Nya bostadsområden Pågår inom tidsplan 

 
Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun Genomförd 

 
Naturupplevelse för boende och turister Pågår inom tidsplan 

 
Skydda känslig kustmiljö Pågår inom tidsplan 

 Bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer 

Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter. 

Mycket av vår äldre bebyggelse och en hel del byggnader från sen tid, berättar om 

människor som levt på platsen och om olika verksamheter som funnits där. Vissa 

byggnader kan vara unika medan andra kan ses som typiska för en plats eller ett 

område. Att bevara och vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för efterkommande 

generationer att uppleva och förstå en plats historia och utveckling. 

Kommunen har arbetat och planerat för att kulturstråket Hus för kultur, tillsammans 

med den konstnärliga gestaltningen på Kungs- och Drottninggatan kan komma att 

stärka de kulturhistoriska miljöerna i centrala Uddevalla. Ett exempel är renoveringen 

av Skolgatan 4 som kan komma att innebära att en central kommunal kulturfastighet 

värnas. 

Relaterade globala mål 
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 Nya bostadsområden 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service. 

Kommunen planerar att skapa ett nytt bostadsområde längs med Bäveån i centrala 

Uddevalla. Planen omfattar flera vattennära bostäder, restauranger, nytt kulturhus, 

badhus, stadshus och resecentrum. Uddevalla kommer att växa från Västerbron och ut 

till Skeppsholmspiren på båda sidor om Bäveån. Genom att bygga nytt i ett redan 

exploaterat område ser områdesplanen till att värna grönytorna i staden samtidigt som 

boende har nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och service för att 

minimera bilåkandet.  

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom fyra delområden:  

Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområdet. Bland annat 

har totalentreprenad för simhall upphandlats och projektering startats. 

Arbete med omläggning av råvattenledning pågår och ansökningar om eventuell 

markförläggning av kraftledningar är klara. Vägledande beslut om projektdirektiv för 

utveckling av Rimnersvallen är tagna och innefattar utredning av SM-standard och 

superettan samt renoveringsbehov. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat 

att påbörja projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet och 

en effektstudie är genomförd för ett nytt stadshus i centrum. 

Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete av den antagna Boendeplan och 

aktivitetscentra för äldre, där grundtanken mycket förenklat är att koppla olika 

boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper 

kan ingå i denna planering. 

 Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken. 

Gustavsberg är Sveriges äldsta bad- och kurort från sent 1700-tal och ligger i utkanten 

av Uddevalla, vid inloppet till staden. Det anrika badhuset, badhotellet, konditoriet och 

badrestaurangen är några av byggnaderna som ger området dess säregna charm.  

Den anrika badorten Lyckorna, i södra kanten av Ljungskile, grundades 1877 av 

grosshandlare Robert MacFie. Här umgicks prominenta sommargäster i de pampiga 

sommarvillorna och friskade upp sig med varma och kalla bad på varmbadhuset och 

kallbadhuset. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat samt att den ska utgöra 

planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för rekreations- och 
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friluftsliv. Kommunen har genomfört åtgärder inom ramen för utredningen. Uppdraget 

bedöms vara färdigt. 

 Naturupplevelse för boende och turister 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism. 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den ökade efterfrågan på områden 

för friluftsliv, främst genom förbättrad digital information. Det pågår också 

framtagandet av en kommungemensam plan för hållbart friluftsliv. 

Kommunen har under året arbetat med möjligheterna att stärka kommersiella 

förutsättningar på Bassholmen och arbetet tillsammans med Länsstyrelsen gällande en 

ny skötselplan fortskrider. 

Kommunekolog och GIS-ingenjör har bidragit i projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering som avslutades i december. Västkuststiftelsen leder samarbetet Ett 

enat Bohuslän och under året har Bohusleden och Kuststigen utvecklats både fysiskt och 

i digital plattform. Ett projekt som fortskrider och som har varit prioriterat är att 

integrera översvämningsskyddet på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande 

centrum. 

Under året har en fiskräknare med kamera installerats i Strömberget. Dessutom har 

flera informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån satts upp i 

Hasselbacken och längs Bäveån. En tv-skärm i centrum där filmer från fiskräknaren 

visas har också satts upp. 

 Skydda känslig kustmiljö 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön. 

Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat biosfärområde i 

Bohuslän genomförts. Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett 

biosfärområde i Bohuslän skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 

2030) genom att mobilisera lokalsamhället.  
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Nyckeltal 

Mängd fosfor och kväve som släppts ut genom avloppsvattnet  

Fosfor Kväve 

  

Datakälla: Västvatten 

Nyckeltalen visar hur mycket fosfor respektive kväve som släpps ut per liter renat 

avloppsvatten från kommunens reningsverk. Utsläpp av fosfor och kväve bidrar till 

övergödning. Det är därför viktigt att nivån är låg. Här finns också gränsvärde 

respektive riktvärde för vad som är tillåtet (grön linje). 

Fosforhalten har varierat under åren men den har aldrig överskridit gränsvärdet. 

Detsamma gäller kvävehalten där man dock kan se en tendens till en minskande trend.  
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Ställ krav 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp 

av varor och tjänster där så är möjligt. 

Det innebär att: 

• vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi 

använder i våra verksamheter.  

• att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

• att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Miljöanpassad upphandling Delvis genomförd 

 
Ekologiska livsmedel Delvis genomförd 

 
Etiskt märkt kaffe Pågår enligt tidsplan 

 Miljöanpassad upphandling 

Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial. 

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje 

organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och 

tjänster. Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att välja varor 

och tjänster med mindre miljöpåverkan. 

Kommunen har tillfälligt inrättat en hållbarhetssamordnartjänst på 20 procent som 

varit med i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa 

miljökrav vid en del planerade upphandlingar. Denna funktion ska fungera som 

kravställare och syftar till att ge positiva miljöeffekter på exempelvis transporter, avfall, 

livsmedel, klimat och kemikalier. 

 Ekologiska livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Det nya livsmedelsavtalet innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre 

förutsättningar för att öka det ekologiska utbudet. Men på grund av besparingskrav är 

det en utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel. Alla förvaltningar uppger att de 

handlar ekologiskt i den mån det går utifrån rådande avtal. 

 Etiskt märkt kaffe 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt 

märkta.  

Under 2020 har kommunen haft två leverantörer till kaffeautomatsavtalet. Då man 

nästan bara kan beställa Fairtrade-produkter från dessa leverantörer bedöms andelen 

etiskt märkt kaffe vara mycket hög. 

På grund av att många har jobbat hemifrån har kommunen köpt in betydligt mindre 

kaffe under 2020. 
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Nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg 

 

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg 

som kommunen själv driver. 

Den svenska livsmedelsstrategin innebär att andelen ekologiska livsmedel i offentlig 

verksamhet ska vara 60 procent 2030. 

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta med att öka andelen ekologiska 

livsmedel. 2020 års resultat blev 32 procent, vilket är ungefär samma nivå som 2019 

och genomsnittet bland Sveriges Ekokommuner (2019). 
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Var energimedveten 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar 

energi. 

Det innebär att: 

• vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun. 

• dels själva arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, och dels att vi ska 

verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin 

energianvändning.  

• vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera 

energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En energiplan är antagen 

som definierar effektmål inom flera områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Mer solenergi Pågår inom tidsplan 

 
Lokalförsörjning Oklar status 

 
Minska energianvändningen Uppnås inte 

 Mer solenergi 

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation 

och vid större tillbyggnader och renoveringar. 

Kommunen har ökat andelen solceller med 1 204 m2 under 2020 i jämförelse med 2019 

års ingångsvärde på 688 m2. Totalt har kommunen nu 1 892 m2 solceller vilket 

motsvarar ca 1 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning. Under 2020 

färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan samt Ramnerödsskolan. Större om- 

och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat Uddevallas 

nya brandstation och Nya simhallen. 

En solcellspark finns numera i kommunen. De 920 solpanelerna täcker cirka 1 600 m2. 

Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på 

E6:an. 

 Lokalförsörjning 

Genom ett kommunövergripande samarbete förvaltningar emellan främja en mer 

effektiv lokalförsörjningsprocess.  

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i ordinarie arbetet. Under 2020 har en 

lokalförsörjningsplan tagits fram som underlag för kommande investeringsplan. Planen 

ger en bild av vilket behov av lokaler kommunens förvaltningar har under de 

kommande tio åren. Projektorganisationen för stadsutveckling arbetar även med 

samverkan kring lokalutnyttjande. 

 Minska energianvändning 

Det regionala energimålet innebär att den totala energianvändningen ska vara 20 

procent effektivare 2020 jämfört med 2009. 

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i samband 

med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet. 

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något 

under perioden. Energianvändningen 2020 uppgår till 162 kWh/m2 jämfört med 169 
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kWh/m2 2009. Det innebär en minskning på fyra procent vilket är långt ifrån målet på 

20 procent till 2020. Minskningen har främst skett inom uppvärmning. 

Under åren har kommunen installerat byggnadsmoduler på grund av ökat tryck på fler 

skolor i kommunen. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga 

byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs 

utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Dessa 

faktorer bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med målsättningen. 

Nyckeltal 

Totala energianvändningen i kommunens byggnader, uppdelat på värme respektive el 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar den totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i 

kommunens byggnader. Kommunala bolag och stiftelser ingår inte. 

Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela 

perioden och uppgår år 2020 till 161,5 kWh/m2, vilket endast är en minskning på fyra 

procent sedan 2009.  

Utöver byggnation av moduler ökar energianvändning även på grund av digitaliseringen 

och ökat behov av datorer, skärmar och annan teknisk utrustning. Elektrifiering av 

fordon bidrar också till ökad energianvändning. Alla dessa faktorer bidrar till att den 

totala energianvändningen i kommunens byggnader inte minskar i önskad takt, trots 

arbetet med energieffektivisering. 2020 är dock ett undantag gällande ökande 

elanvändning, vilket troligen beror på att många har jobbat hemifrån på grund av 

pandemin och inte nyttjat lokalerna och dess utrustning i samma utsträckning som 

normalt.  
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Andel förnybar och återvunnen energi i de kommunägda byggnaderna 

 

Nyckeltalet visar hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i 

kommunens egna byggnader. Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från 

sol, vind eller vatten. Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i 

kommunala byggnader. 

Resultatet är det samma som förra året. Inga förändringar har skett under året som 

påverkar den totala andelen förnybar och återvunnen energi. 

Drygt 60 procent av energianvändningen går till uppvärmning av kommunala 

byggnader där nästan alla byggnader är anslutna till fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller 

både förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns består 

av sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Beräkningar av andelen 

fossilt i soporna som bränns i fjärrvärmenätet bygger på schablonvärden från 

Naturvårdsverket. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt Naturskyddsföreningens märkning 

Bra miljöval. Detta innebär att den el som kommunens verksamhet använder är 100 

procent förnybar.  
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Tänk på hur du reser 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

Det innebär att: 

• vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De 

resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras. 

• vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall 

öka.  

• vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- 

och cykelmöjligheter. 

• samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Utveckling av infrastruktur Delvis genomförd 

 
Gång- och cykelvägar Genomförd 

 
Stadsbussarnas linjenät Delvis genomförd 

 
Digitalisering Delvis genomförd 

 Utveckling av infrastruktur 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Den regionala infrastrukturen omfattar bilvägar såväl som gång- och cykelvägar, 

kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och biologisk mångfald. 

De stadsutvecklingsprojekt som pågår ser till att trafiklösningar, byggprojekt och 

detaljplaneläggning präglas av ett helhetsperspektiv. En omvärldsbevakning av ett P-

ledningssystem har genomförts och nästa steg är att bestämma inriktning för fortsatt 

dialog med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna. 

Kommunen har också arbetat för att förändra den turisminriktade 

samverkansplattformen Enat Bohuslän, till ett infrastrukturarbete, kopplat till 

transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. En avsiktsförklaring som beskriver 

detta arbete färdigställdes i början av året och de sex kommunerna Kungälv, 

Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt 

konsortium med samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak. 

 Gång- och cykelvägar 

Ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela 

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. 

En plan för åtgärder upprättades 2019 och planen uppdateras löpande.  

Kommunen har inom ramen för den så kallade cykelpotten i regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 

cykelvägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom 

väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. Beslut om 

åtgärder i cykelpotten väntas under 2021. 
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 Stadsbussarnas linjenät 

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för 

stadsbussarna. 

Kommunens utvärdering redovisar effekter från linjenätsomläggningen och resultatet 

har värderats utifrån vad som varit själva avsikten med omläggningen. Antalet resor i 

stadstrafiken har under åren blivit fler, med undantag från 2020 där antalet resor har 

minskat på grund av pandemin. Ökningen är måttlig men ett steg i rätt riktning mot 

målet om fler resor och en högre marknadsandel för de hållbara resorna. Stadstrafiken 

har tagit viktiga steg mot att bli mer attraktiv och tilltala fler. 

För att nå målen om fördubblat antal resor 2025 och en marknadsandel om 50 procent 

för de hållbara resorna 2035 måste fler åtgärder vidtas. Kommunen måste i högre grad 

skapa ännu bättre förutsättningar för hållbara resor vilket handlar om att prioritera 

kollektivtrafik, gång och cykel. 

 Digitalisering 

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. 

Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering 

har en allt större påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till förbättrad 

service, ökad effektivt och till lösningar för ett fossilfritt samhälle.  

Alla verksamheter arbetar med digitalisering under året, bland annat har ett flertal e-

tjänster införts.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Uddevalla till en av tio kommuner i 

landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. 

Överenskommelsen gäller under tre år, 2020–2022, och omfattar för Uddevallas del ett 

ekonomiskt stöd.  

Distansundervisning på grund av pandemin har under 2020 gett ökad erfarenhet av 

digital undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utvecklingen har synliggjort 

kompetens och omställningsförmåga hos personal och elever. Kunskapen om hur 

undervisningen kan genomföras i flexiblare former men med stöd till elever i deras 

lärande har ökat. För många med administrativa arbetsuppgifter har distansarbete 

blivit vardag, med hjälp av digitala mötesplattformar. 
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Nyckeltal 

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun 

 

Nyckeltalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. 

Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem varför 

antalet redovisade resor efter det inte är helt jämförbart med historiska data. 

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62 resor/invånare och minskade med 21 

procent jämfört med 2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året och som 

medförde olika reserestriktioner och förändrade arbetsmönster. 

För Västtrafik som helhet beräknas resandeminskningen ligga i nivå med vad som 

kunnat konstaterats i Uddevalla. Under 2020 har Västtrafiks prioritering varit att 

upprätthålla en stabil trafik med det trafikutbud som gällde före pandemin. Det 

minskade resande har dock fått stora konsekvenser för Västtrafiks ekonomi och bolaget 

planerar utifrån Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett nedskalat trafikutbud 

motsvarande en resandeminskning på 10–15 procent. 

 

 



 

 

31 
 

Andelen personbilar i trafik (geografiska kommunen) som kan drivas förnybart  

 

Datakälla: 2030.miljobarometern.se och Trafikanalys 

De fordon som klassas som fossiloberoende är de som drivs på etanol (E85/ED95), 

biogas eller el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan 

laddmöjlighet. 

Under 2020 skedde en relativt stor ökning av fossiloberoende bilar i kommunen och 

ligger nu på 7,5 procent. Ökningen har främst skett inom elbilar och laddhybrider.  

Samma ökning kan man se för hela riket där andelen fossiloberoende bilar är något 

högre jämfört med Uddevalla och ligger på 8,4 procent. 

 

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala 

verksamheten  

 

Indikatorn visar personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp. Förnybara 

drivmedel är gas, etanol, laddhybrid och ren elbil. 
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Uddevalla kommun satsade på etanolbilar under början av 2000-talet. Under åren har 

etanolbilarna bytts ut till förmån för främst dieselbilar. Den ökning man kan se 2020 

beror främst på att gamla bilar har avvecklats och inte ersatts av nya. 

Det finns idag stora utmaningar för att nå målet om en fossiloberoende fordonspark. I 

och med att elbilssatsningen är prioriterad nationellt är tillgången begränsad. 

Leveranstiden är lång för elbilar och det finns även begränsningar för att ladda elbilar 

då det finns brister i laddinfrastruktur för kommunens verksamhet. Gasfordonen finns 

ett fåtal att beställa. Kommunens ambition är att satsa på fler el- och gasbilar 

kommande år. Kommunen har idag 12 elbilar i sin verksamhet. 

 

Andel alternativa drivmedel av den totala förbrukningen av drivmedel  

inom den kommunala verksamheten 

 

Nyckeltalet visar andelen etanol och fordonsgas av totala mängden inköpt drivmedel 

(bensin, diesel, fordonsgas och etanol). Nyckeltalet gäller kommunal verksamhet, bolag 

och stiftelser ingår ej. Elbilarnas elanvändning ingår inte.  

Andelen förnybara bränslen har ökat med 1 procentenhet under 2020, från 8 procent år 

2019 till 9 procent 2020. Det klart dominerande bränsleslaget är diesel (63 procent). 

Inblandning av förnybart i diesel och bensin är inte inräknat. År 2019 var andelen 

förnybart i bensin i snitt i riket fem procent och för diesel låg den på drygt 23 procent. 

Detta innebär att den faktiska andelen förnybart som används av kommunens fordon är 

högre när detta räknas med. Dock räknas den fossila inblandningen i fordonsgas och 

etanol in i redovisningen ovan. Andelen biogas i fordonsgasen är minst 60 procent. 

Etanol har 15 procent inblandning av bensin. 
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Mängd koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor med bil 

 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil. Beräkningen 

avser utsläpp av fossil koldioxid från bränsleanvändningen. 

Utsläppen har minskat något under de senaste åren och ligger nu på 0,16 

ton/årsarbetare vilket bland annat beror på en marginell minskning av totala 

bränsleanvändningen under 2020 som kan kopplas till pandemin och att fler 

tjänsteresor har ersatts med digitala möten.  

 

Mängd koldioxidutsläpp per invånare, exklusive industrin 

 

Datakälla: RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). 

Nyckeltalet visar koldioxidutsläpp inom kommunens gränser exklusive industrins 

utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte 

med. 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,7 ton, vilket är en minskning med 33 

procent jämfört med 1990. Minskningen har främst skett inom el och uppvärmning som 

per invånare har minskat med 56 procent. Dock har utsläppen från el och uppvärmning 
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ökat sedan 2015. I fjärrvärmen har både växthusgasutsläpp per kwh ökat samt 

förbrukningen av fjärrvärme. Transporter är den sektor som står för största delen av 

utsläppen inom kommunen och har per invånare endast minskat med 13 procent sedan 

1990.  

Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton 

per invånare och för riket ligger snittet på 2,7 ton per invånare. 
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Bilaga nyckeltalstabell 

Nedan redovisas en sammanställning av de nyckeltal som kommunen följer upp årligen 

och som även redovisas i Uddevallas miljöbarometer (uddevalla.miljobarometern.se). I 

tabellen redovisas data för åren 2018–2020 medan kolumnen Trend visar utvecklingen 

för de tre senaste åren med data. För de nyckeltal där det är en otydlig trend för de tre 

senaste åren med data har vi valt att bedöma trenden ur ett längre tidsperspektiv. All 

data går att hitta i Uddevallas miljöbarometer. Kolumnen Är vi bra idag? visar 

bedömning utifrån mål eller gränsvärde där det finns. För övriga nyckeltal jämförs 

Uddevallas resultat med medel för riket alternativt medel för Sveriges Ekokommuner 

(SEKOM).  

 
Målvärdet uppnås/klarar gränsvärde med god marginal/tydligt över medel 
för riket eller SEKOM. 

 
Nära målvärde/nära gränsvärde/omkring medel för riket eller SEKOM. 

 
Målvärdet uppnås ej/gränsvärdet klaras ej/tydligt under medel för riket eller 
SEKOM. 

 
Saknar värden att jämföra med 

  

Nyckeltal Enhet 2018 2019 2020 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Andel ekologisk 
odlad åker 

% 30 34 
 

17 (riket) 
 

 

Andelen skyddad 
natur 

% 6,4 6,4 
 

5,9 (SEKOM) 
 

➔ 

Miljöcertifierade 
skolor 

% 65 67 64 12 (SEKOM) 
 

➔ 

Organiskt 
hushållsavfall 
(brun soptunna) 

% 32 32 32  
 

➔ 

Hushållsavfall - 
(exkl. 
producentansvar) 

kg/inv. 188 185 185 209 (riket 
2019)  

➔ 

Hushållsavfall för 
återvinning 

kg/inv. 74 80 75 64 (riket) 
 

 

Insamlad mängd 
farligt avfall, 
hushåll 

kg/inv. 
 

3,3 4,1 
 

 

 

Bly i avloppsslam mg/l 21 20 26 100 
(gränsvärde)  

 

Kadmium i 
avloppsslam 

mg/l 0,83 0,68 0,86 2 
(gränsvärde)  

 

Kvicksilver i 
avloppsslam 

mg/l 0,34 0,3 0,47 2,5 
(gränsvärde)  

 

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Nyckeltal Enhet 2018 2019 2020 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Utsläpp av fosfor mg/l 0,3 0,23 0,26 0,3 
(gränsvärde)  

 

Utsläpp av kväve mg/l 7,8 7,4 7,1 12 (riktvärde) 
 

 

Ekologiska 
livsmedel 

% 25 32 32 60 (mål 
2030)  

 

Energianvändning 
i kommunala 
byggnader 

kWh/m2 157 164 162 137 (mål 

2020) 
 

➔ 

Förnybar energi i 
kommunens 
byggnader 

% 82 87 87 94 (SEKOM 
2019) 

 

➔ 

Resor med 
kollektivtrafiken1 

antal/ 
inv. 

78 79 62 
   

Fossiloberoende 
personbilar i hela 
Uddevalla  

% 6,3 6,4 7,5 8,4 (riket) 
 

 

Fossiloberoende 
personbilar i 
organisationen 

% 31 30 36 41 (riket 
2018)  

 

Förnybara 
drivmedel i 
organisationen 

% 8 8 9 
 

 

➔ 

Utsläpp för 
tjänsteresor med 
bil2 

ton/ 
anställd 

0,18 0,17 0,16 
  

 

Transportenergi 
för tjänsteresor 
med bil2 

kWh/ 
anställd 

785 794 754 765 (SEKOM 
2019) 

 
 

Totala mängden 
utsläpp av 
koldioxid 

ton/inv. 
 

3,7   2,7 (riket) 
 

 
 

 

 
1 Eftersom minskningen av antal kollektivtrafikresor är starkt kopplat till corona jämförs inte 
detta värde med tidigare år och medel för SEKOM. Uppgifter för 2020 finns inte ännu för SEKOM. 
2 Utsläpp samt transportenergi för tjänsteresor är ej relevant att jämföra med SEKOM för år 2019 
pga. att data för 2020 är påverkade av pandemin. Uppgifter för 2020 finns inte ännu för SEKOM. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KS 2021/00214  

Begäran från samhällsbyggnad om förnyat 
igångsättningsbeslut utifrån reviderad budget för 
översvämningsskydd 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat underlag till kommunens budgetdialog för 
perioden 2022-2024. I underlaglaget redovisas utöver nämndens behov för perioden 
också resultatet av en fördjupad förstudie av översvämningsskyddet i Uddevalla. 
Förstudien visar på att investering i översvämningsskydd uppgår till 1 miljard kronor, 
vilket innebär att tidigare igångsättningsbeslut behöver förnyas på grund av 
kostnadsökningen. 
  
Kommunens ordinarie budgetprocess innebär att ett förslag till drift- och 
investeringsbudget för perioden beräknas fattas av kommunfullmäktige i juni 2021, 
vilket innebär att begäran behöver tas med i det kommande budgetförslaget 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-03-18 § 135. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09.  
Underlag till budgetdialog 2022–2024, samhällsbyggnadsnämnden. 
Bilaga 1: Sammanställning av resursbehov 2022-2024.  
Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av besparingar. 
Bilaga 3: Investeringar 2022–2031. 
Bilaga 4: Omvärldsanalys. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att investeringsbudget och igångsättningsbeslut hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-05 Dnr KS 2021/00214 

  

 

Handläggare 

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

 

Begäran från samhällsbyggnad om förnyat 

igångsättningsbeslut utifrån reviderad budget för 

översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat underlag till kommunens budgetdialog för 
perioden 2022-2024. I underlaglaget redovisas utöver nämndens behov för perioden 
också resultatet av en fördjupad förstudie av översvämningsskyddet i Uddevalla. 
Förstudien visar på att investering i översvämningsskydd uppgår till 1 miljard kronor, 
vilket innebär att tidigare igångsättningsbeslut behöver förnyas på grund av 
kostnadsökningen. 
 
Kommunens ordinarie budgetprocess innebär att ett förslag till drift- och 
investeringsbudget för perioden beräknas fattas av kommunfullmäktige i juni 2021, 
vilket innebär att begäran behöver tas med i det kommande budgetförslaget 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09  
Underlag till budgetdialog 2022–2024, Samhällsbyggnadsnämnden  
Bilaga 1: Sammanställning av resursbehov 2022-2024  
Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av besparingar  
Bilaga 3: Investeringar 2022–2031  
Bilaga 4: Omvärldsanalys 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att investeringsbudget och igångsättningsbeslut hanteras i ordinarie budgetprocess 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr SBN 2021/00108  

Samhällsbyggnadsnämndens underlag till budgetdialog 2022–
2024 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram underlag att leverera in till den 
kommunövergripande budgetdialogen i april. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 
uppdrag att presentera ett underlag baserat på att minska nettokostnaderna med 3 mkr 
2022. Utöver detta ska nämnden redovisa sitt samlade investeringsbehov för en 10-
årsperiod (2022–2031) och resursbehovet för perioden 2022–2024. 
Investeringsbudgeten för översvämningsskyddet har efter fördjupad förstudie räknats 
upp till 1 miljard kr, vilket kräver förnyat igångsättningsbeslut av kommunfullmäktige. 
 
Vid budgetdialogen i april kommer nämndernas behov och möjligheter att möta 
framtiden att presenteras och beslutet om flerårsplanen 2022–2024 fattas i juni av 
kommunfullmäktige. Sammanställningen med bilagor utgör tillsammans med en 
muntlig presentation i april ett underlag för kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Underlag till budgetdialog 2022–2024, Samhällsbyggnadsnämnden 
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År 2020 – pandemin Covid-19 

Inför 2020 var samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen fortsatt inställda på 

ekonomiska utmaningar i form av effektiviseringar, för att minska kostnaderna och för att 

bibehålla kapacitet och kvalitet med minskade resurser. Det ingen visste och inte kunde 

förutspå, var vilka ytterligare utmaningar nämndens verksamhet, tillsammans med övriga 

delar av kommunen och resten av världen skulle ställas inför. Sedan pandemin Covid-19 

konstaterades i Sverige i mitten av mars, har den medfört och tvingat fram förändringar i 

människans syn- och förhållningsätt. I slutet av denna pandemi kan man med stor säkerhet 

säga att konsekvenserna kommer att vara främst negativa men även i delar positiva. Digitala 

lösningar gick från behov till nödvändighet och lösningar krävdes per omgående för att 

bedriva verksamheten. Social distansering blev ett faktum både på arbetet och all övrig tid. 

Arbete på distans blev regel istället för undantag för funktioner där möjlighet fanns. Arbete 

på plats fysiskt ska under pågående pandemi vara motiverat mot tidigare då distansarbete 

skulle motiveras. Förändringen slog mot alla och så även mot välfärdens verksamheter, där 

en omedelbar omställning krävdes för att bekämpa smittspridningen. 

År 2020 har inneburit ett ytterst osäkert ekonomiskt läge. Resultaten för året ser ut att bli 

goda, vilket till stor del beror på att regeringen tillfört kommunerna medel i form av 

stödpaket och generellt riktade statsbidrag.  

 

I Sveriges kommuner och regioners (SKR) ”Ekonomirapport, oktober 2020” är prognosen 

för skatteunderlagstillväxten lägre år 2020, högre år 2021 och åter lägre under perioden 2022 

- 2023. Enligt SKR:s senaste bedömning gällande budgetförutsättningar för år 2020 - 2023 

är prognosen för planeringsperioden att år 2021 - 2023 blir en återhämtningsfas. Deras 

bedömning är att det kan dröja fram till år 2024 innan samhällsekonomin är i balans igen. 

SKR poängterar också att prognoserna är högst osäkra och att vi inte ser slutet på pandemin 

ännu. 

 

För samhällsbyggnad har de ekonomiska konsekvenserna på grund av pandemin varit milda 

i förhållande till övriga verksamheter i kommunen. Omställning har i stor utsträckning 

kunnat göras med hjälp av omprioriteringar. Organisationen har än så länge klarat pandemin 

bra ur ett ekonomiskt perspektiv. I utvecklings-, utbytes-, och andra viktiga perspektiv är det 

ännu tidigt att avgöra konsekvenserna.  

 

Med de nya och utökade utmaningarna till följd av pandemin, kvarstår även de 

utmaningar som fanns redan innan utbrottet.  

Förenta nationerna (FN) har gemensamt tagit fram globala mål för hållbar utveckling; 

Agenda 2030. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
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dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Alla medlemsstater ansvarar för att för egen del förverkliga agendan men också för att stödja 

övriga medlemsstater att göra detsamma. För Sveriges del är kommunerna nyckelaktörer i 

förverkligandet och genomförandet av Agenda 2030.  

 

I Uddevalla kommuns strategiska plan ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 som en 

övergripande strategi. Hållbar utveckling ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. 

Det innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala miljömålen och Agenda 2030. 

Kommunen deltar under år 2020 med fortsättning 2021 i projekt Glokala Sverige som drivs 

av Svenska FN-förbundet och SKR. Syftet med arbetet är att höja engagemanget och 

kunskapen om de 17 globala målen för hållbar utveckling.  

Det är fortsatt av stor vikt att organisationen stärker sin kunskap och arbetar med att 

implementera Agenda 2030.  Samhällsbyggnads miljösamordnare arbetar 2020 och även 

2021 med informationsmöten och workshops för att öka kunskapen om agendan och dess 

mål.  

 

Omvärldsanalysen nedan tar sin utgångspunkt i Sveriges kommuner och landstings (SKL), 

numera SKR:s skrift ”Vägval för framtiden” och de 13 omvärldstrender SKL identifierat 

som kommer att påverka Sveriges kommuner fram till 2030. 

SKL har i skriften Vägval för framtiden presenterat 13 omvärldstrender som kommer att påverka 

Sveriges kommuner fram till 2030. I beskrivningen nedan redogörs för den påverkan från omvärlden 

som beskrivs av SKL samt vilka effekter detta ger på samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

• Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 

• Stigande förväntningar på välfärden 

• Hårdare konkurrens om kompetens 

• Ökad polarisering 

• Ökad bostadsbrist 

• Ökat fokus på landsbygden 

• Förändrat medielandskap 

• Minskad tillit 

• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

• Ökat kommunalt fokus på integration 

• Ökad global sårbarhet 

• Fler geopolitiska konflikter 

• Från kunskaps- till nätverkssamhälle 
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Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 

Styrningen från staten och EU ökar i form av riktade stadsbidrag, föreskrifter, direktiv med 

mera. Individuella rättigheter definieras i allt större utsträckning genom nationell lagstiftning 

vilket påverkar och begränsar möjligheten att utforma lokala lösningar. Detta påverkar i 

första hand Samhällsbyggnadsnämndens lagstadgade myndighetsutövning så som 

Miljötillsyn och Bygg- och miljöprövning. Exempelvis genom lagstadgade 

handläggningstider. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats med avgiftsavdrag i de fall 

den lagstadgade handläggningstiden inte uppfylls.  

 

En svårlöst ekvation för kommuner och landsting att lösa är att medborgarna vill att 

välfärden ska vara rättvis och likvärdig över hela landet men samtligt vill påverka den lokalt. 

Media och befolkningen ställer krav på snabba svar och lösningar. Denna utveckling riskerar 

att leda till en rädsla för att göra fel, ökat kontrollbehov och detaljstyrning vilket i sin tur kan 

leda till minskat politiskt engagemang och till att professionens handlingsutrymme minskar. 

Tillitsdelegationen överlämnade i juni 2019 sitt betänkande Med tillit växer 
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47). 
I betänkandet föreslås åtgärder för att minska detaljstyrningen från staten men även på 

lokalnivå. 

 

Stigande förväntningar på välfärden och möjligheter att effektivisera med ny teknik 

I takt med att människors ekonomi förbättras och att informationen, kunskapen och 

tillgängligheten ökar stiger också förväntningarna på välfärdstjänsterna. Digitaliseringen 

driver på utvecklingen och ökar förväntningarna på snabb service och hög tillgänglighet. 

Genom digital utveckling förväntas kommunala verksamheter kunna effektiviseras. 

Utvecklingen av ny teknik går snabbt och det finns risk att kunskapsunderläget gentemot 

teknikföretagen kan leda till felaktiga och dyrbara tekniska investeringar som varken 

utvecklar tjänsterna eller minskar kostnaderna.  

 

Framtiden med digitalisering är här och det nödvändiga behovet att hålla jämna steg med 

omvärlden är ett faktum. Inom kommunen pågår ett arbete med digitalisering och 

samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att digitalisera processer.  

Krav ställs nu på verksamheterna utifrån såväl resurser som kunskap. Att tillvarata och 

stärka kompetensen inom området för att undvika felsatsningar är nödvändigt. Satsningar 

inom digitalisering behöver vara väl avvägda och göras där de ger nytta. I takt med att arbeta 

med digitala processer ligger det en utmaning i att arbeta proaktivt med att förutse dess 

påverkan och konsekvenser på såväl ekonomi som personal.  

Inom samhällsbyggnad pågår tre projekt kring att digitalisera samhällsprocessen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt automatisering. Digitaliseringen och automatisering 

ger nya möjligheter så som att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och möta 
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företagares och medborgares ökade krav på tillgänglighet, transparens och inflytande. Det 

innebär också utmaningar för förvaltningen och kommunövergripande i att hitta 

kommunikationskanaler och informationsvägar som innebär likartade möjligheter för hela 

befolkningen, inte endast till de grupper som har förutsättningarna och medlen att göra sin 

röst hörd. 

 

Att digitalisera detaljplaner genererar möjligheter till att exempelvis automatisera 

beslutsprocessen bygglov, minska handläggningstider som idag går åt till att göra nya 

bedömningar och tolkningar samt göra detaljplaner tillgängliga för exploatörer. Intresset för 

och behov av 3D visualiseringar i olika former ökar som till exempel både internt i 

planeringsstadier och för att öka kommunikationen med allmänheten i olika frågor. 

Exempelvis kan 3D visualiseringar användas i medborgardialoger för att mycket tydligare 

visa vad kommunen planerar i de fysiska miljöerna. Det finns också potential att utifrån 3D 

modeller skriva ut med hjälp av 3D skrivare och göra planer tillgängliga för synskadade. Det 

skapar i ett planeringsperspektiv också större förståelse för konsekvenser och minskar risken 

för feltänk. 

 

Automatisering ger möjlighet till ett effektivare arbetssätt. Monotona och tidskrävande 

arbetsuppgifter övergår till robotisering och ger större utrymme för mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. Det innebär också att när tidskrävande och monotona arbetsuppgifter tas 

bort från medarbetare kan en oro uppstå i förändringen. Utmaningen blir att skapa trygghet i 

förändringen genom kommunikation och delaktighet. Arbetsuppgifter som automatiseras är 

främst av enklare karaktär vilket på sikt kommer att minska andelen så kallade enklare 

arbeten, som inte kräver erfarenhet eller högskoleutbildning. Det är en aspekt att ha med sig 

i arbetet för att samtidigt kunna skapa förutsättningar att ta emot praktikanter och minska 

arbetslösheten. 

 

Minskad tillit och ökad polarisering i ett förändrat medielandskap 

Sedan 80-talet har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat, vilket också är en global trend. 

Det har skett en polarisering när det gäller människors tillgång till socialt och kulturellt 

kapital, vilket förstärks av att Sverige går från att vara ett kunskapssamhälle till ett 

nätverkssamhälle. I ett nätverkssamhälle har inte kunskap samma konkurrerande kraft längre 

utan det sociala kapitalet står i fokus. Kontakter och nätverk är en förutsättning för att lyckas 

i samhället. Allt fler hämtar nyheter och information genom sociala medier eller andra 

digitala kanaler. Den gemensamma informationen i samhället har genom det minskat. 

Information och nyheter kommer allt mer paketerade och skräddarsytt för olika målgrupper. 

Dessa digitala filterbubblor skapar åsiktspolarisering, näthatet ökar och förståelsen för 

varandra minskar. I takt med att nätverk får en allt större plats i samhället kan informella 

nätverk komma att påverka de formella beslutsvägarna. 
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Svenskarnas tillit har traditionellt sett legat högt, men nu märks ett trendbrott och tilliten har 

börjat minska. Den minskade tilliten tar sig inte bara uttryck mot samhällsaktörerna utan 

ökade inkomstklyftor, värderingsmässiga skillnader mellan stad och land, kulturkrockar och 

ett medielandskap som ytterligare förstärker åsiktsskillnaderna kan leda till djupa sprickor 

mellan människor. 

 

Inom organisationen kan effekter av minskad tillit och minskat förtroende märkas, 

exempelvis i rollerna som beställare och utförare samt mellan politik och förvaltning. För att 

bryta den sjunkande tilliten krävs insatser inom organisationen mellan politik, förvaltning 

och övriga förvaltningar samt gentemot kunder och kommuninvånare. Inom 

Samhällsbyggnadsnämnden finns en positiv inställning och erfarenhet av att arbeta 

tillsammans med kommuninvånarna genom exempelvis medborgardialog vilket är ett sätt att 

stärka tilliten. Inom kommunen finns även en överenskommelse för samverkan med den 

idéburna sektorn (ÖK idé) för att utveckla samarbetet med civilsamhället genom till exempel 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).  En annan viktig aspekt för att möta den ökande 

otryggheten och segregationen är att arbeta med perspektivet jämställd stadsplanering. 

Genom att fokusera på trygghet, säkerhet, belysning, gestaltning, konst och förutsättningar 

för rörelse i och mellan områden utifrån ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv skapas 

förutsättningar för en trygg och säker kommun med god livskvalitet – för alla. 

 

Geopolitiska konflikter och en ökad global sårbarhet 

Sverige befinner sig i en orolig omvärld där de geopolitiska konflikterna blir fler. 

Maktpolitiken är tillbaka och stora stater använder sig av vapenskrammel för att upprätthålla 

och vidga sina intressen. Terrorhot har blivit en vardag runt om i Europa och det är till följd 

av det ett nytt läge med ökad osäkerhet och särskilt fokus på förebyggande 

säkerhetsåtgärder. Allt fler kommuner behöver också hantera problematiken kring 

våldsbejakande radikalisering och odemokratiska rörelser på de politiska ytterkanterna.  

Uddevalla kommun har ett strategiskt läge vilket kan vara både en styrka och en svaghet vid 

ett allvarligare hot mot Sverige. Förmågan att planera och bygga för att förebygga attacker 

behöver beaktas på ett sätt som det inte gjort tidigare. Sveriges kommuner har lite erfarenhet 

av att hantera attacker eller andra allvarligare hotsituationer vilket gör samverkan över 

kommungränserna viktigt. Genom ny teknik och frihandel är företag och finansiella system 

tätt sammankopplade och människor reser över hela världen på ett sätt som inte gjorts 

tidigare. Detta leder till en ökad sårbarhet för finansiella kriser, fejkade nyheter, cyberhot 

och pandemier. 

Det globala ekosystemet är överutnyttjat vilket ger effekter i form av att extrema 

väderhändelser, exempelvis stormar, översvämningar och torka, blir allt vanligare. 

Samhällsbyggnads ansvar när det gäller den globala sårbarheten gäller i första hand 

klimatförändringarna, bland annat genom översvämningar i centrum, skog- och markägare 
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och förorenad mark. Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för kommunen, både 

försöken att minska effekterna och behovet av att planera för ett hållbart samhälle som 

möjliggör en minskad användning av fossila bränslen. Byggnader och infrastruktur behöver 

klara av intensivare skyfall, en förhöjd havsnivå, fler och värre stormar och andra följder av 

ett förändrat klimat.  

 

Den kommunala planeringen behöver ha en lång planeringshorisont och beakta framtida 

generationers möjlighet att leva och verka i Uddevalla. För att möta klimatförändringarna 

arbetar statliga myndigheter förebyggande med att ta fram ny lagstiftning som kan leda till 

utökade krav på utredningar och analyser. I slutändan kan det innebära längre processer och 

ledtider vid framtagande av planeringsunderlag och detaljplaner.  

 

Förstudien av kajpromenaden med högvattenskydd är slutförd.  Projektet går in i nästa skede 

och kommer att genomföras successivt. Skogsbränder blir allt vanligare i Sverige och till 

följd av extrema väderförhållanden ökar kommunens behov av planering för hantering av 

exempelvis torka och skogsbränder. Uddevalla kommun saknar strategier som problemägare 

av förorenad mark vilket är en svaghet i ett utvecklingsskede för Uddevalla med stora 

områden som är förorenade. Positivt är dock att det finns tillgång till god 

specialistkompetens inom markmiljö samt ett ökat medvetande kring problematiken inom 

samhällsbyggnad och kommunen. I kommunens kommande översiktsplan samt i 

detaljplaner och bygglov kommer klimatanpassning att inkluderas vilket ger möjlighet att 

kunna möta framtida klimathot på ett bra sätt. Trafikstrategin som kommunen tagit fram ger 

också möjligheter för att planera och genomföra en hållbar stadsutveckling och en hållbar 

mobilitet. Det gör att vi kan transportera oss, resa och bygga ett samhälle som ger 

förutsättningar för mindre behov av transporter. 

 

En växande befolkning, ökad bostadsbrist och hårdare konkurrens om kompetens 

Sverige står inför stora rekryteringsbehov. Bedömningen är att den offentliga välfärden har 

ett rekryteringsbehov om 500 000 nya medarbetare inom en tioårs period. Detta skapar en 

stor konkurrens om kompetens. Arbetet för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare 

kommer att vara viktigt för att lyckas möta de rekryteringsbehov som kommunerna står 

inför. De senaste åren har sjukskrivningarna ökat, framförallt bland kvinnor inom offentlig 

sektor. För att inte ytterligare öka behoven av nyrekryteringar är det viktigt att kommunerna 

lyckas vårda och behålla befintlig personal. För att möta rekryteringsbehoven är det 

avgörande att lyckas med att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Konkurrensen om 

befintlig kompetens stärks ytterligare av att det är bostadsbrist i stora delar av landet. 

Befolkningen växer snabbare än bostäder kan produceras. Det finns en stor risk att 

kommuner kommer att behöva hantera en snabb bostadsexpansion och ökade sociala och 

ekonomiska utmaningar till följd av bostadsbristen. 
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För att kunna möta utmaningarna kring rekryteringsbehoven arbetar förvaltningens 

planeringsavdelning med till exempel att knyta studenter och praktikanter till verksamheten i 

större utsträckning och på så sätt arbeta proaktivt med rekryteringsprocessen. Utöver att 

locka ny personal till förvaltningen behöver arbetsplatsen vara attraktiv för befintliga 

anställda. Insatser för att värna om de anställda så att de väljer att stanna kvar inom 

förvaltningen kommer att bli viktigt för att inte ytterligare öka på rekryteringsbehoven. I 

arbetet bör särskilt fokus riktas mot insatser som främjar jämställda löner. Genom samarbete 

med arbetsmarknads-avdelningen lyckas förvaltningen att skapa arbetsplatser och 

praktikplatser för nyanlända och långtidsarbetslösa. Det är dels positivt för att skapa 

förutsättningar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, bidra till att minska socialt 

utanförskap men är också ett sätt för förvaltningen att kunna möta rekryteringsbehoven. 

Uddevalla är i likhet med stora delar av Sverige påverkade av bostadsbristen vilken inte bara 

påverkar kompetensförsörjningen internt utan också i näringslivet. Detta riskerar att försvåra 

genomförandet av investeringsprojekt i den utsträckning som behövs för att möta behoven 

då konkurrensen om kompetens på arbetsmarknaden påverkar hela arbetsmarknaden och inte 

bara den offentliga välfärden. 

 

Uddevalla är en växande kommun vilket är positivt på många sätt men det bidrar också till 

ökat tryck på verksamheten. Attraktiva miljöer och boendeområden behöver planeras och 

byggas. Gamla planer behöver uppdateras för att möta dagens behov, kommunal service som 

skolor och äldreboenden behöver planeras och samordnas mellan förvaltningarna. 

Demografin förstärker utmaningarna genom att befolkningen ökar som mest bland yngre 

och bland äldre. Det ställer högre krav på lokalförsörjningen och på planprocessen. En stor 

utmaning för planeringsperioden är att kunna investera i den takt som krävs för att tillgodose 

behovet av exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden. Det krävs fortsatt omfattande 

effektiviseringar inom hela organisationen för att kunna genomföra det stora 

investeringsbehov som kommunen står inför och samtidigt finansiera de ökade behoven av 

välfärd till följd av demografins utveckling. Att samhällsbyggnad har en ordnad ekonomi 

kommer fortsatt att vara av yttersta vikt för att klara nuvarande och framtida utmaningar. För 

att kunna förse de kommunala verksamheterna med lokaler krävs en fortsatt effektiv och 

ändamålsenlig investeringsprocess. Befolkningsökningen ställer också ökade krav på drift, 

exempelvis när det gäller skötsel av allmänplats. 

 

En av samhällsbyggnads främsta utmaningar är och kommer att vara att bibehålla kapacitet 

och kvalitet med minskade resurser. Politiska ambitioner och medborgarnas förväntningar 

behöver balanseras mot kärnuppdraget. För att kunna hålla en hög kvalitet på arbetet är en 

hållbar arbetssituation en förutsättning, både när det gäller chefer och deras förutsättningar 

att vara närvarande ledare men även för förvaltningens alla medarbetare. Största delen av 

nämndens intäkter kommer från övriga nämnder i form av exempelvis internhyra, avgift för 
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måltider och lokalvård samt serviceavgift för fordons verksamheten. Verksamheterna arbetar 

med en ha en kostnadsriktig prissättning och verkar för att genom att arbeta med 

effektiviseringar hålla nere kostnaderna. Intäkterna ska vara likställda med kostnaderna, 

oavsett om det är interna intäkter, externa intäkter eller kommunbidrag som finansierar 

kostnaderna. Prissättningen behöver följas upp och bearbetas med god kommunikation till 

kunderna genom dialog och tydlighet. Redovisningstekniska förändringar påverkar 

nämndens ekonomi utifrån vilka kostnader inom investeringsprojekt som får aktiveras och 

vilka kostnader som ska belasta resultatet. Detta ställer krav på noggrann uppföljning och 

planering för att kunna uppskatta och bedöma fördelningen mellan investeringsutgifter och 

kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd 

Investeringar 
Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

För-utsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat kommun-

bidrag - Total 

(helårsnivå)

  

Ökat 

kommun-

bidrag - 

Kapital-

kostnader

  

Ökat kommun-

bidrag - Övriga 

drifts-

kostnader

  

Planerat Underhåll -

Planerat underhåll - fastigheter 566,30 71,30 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 x 0,00

Planerat underhåll - gator, vägar & 

allmän-plats-mark

272,10 32,80 23,30 25,00 23,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 x x 9,35 9,35

Summa Planerat Underhåll 838,40 0,00 104,10 78,30 80,00 78,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 9,35 9,35

Gator, vägar & allmän-plats-mark -

Mindre investeringar för genomförande 

av handlingsplaner

102,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x x 4,84 4,37 0,47

Summa Mindre investeringar för 

genomförande av handlingsplaner

102,00 0,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 4,84 4,37

Centrumutveckling -

Å-rummet 30,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 x x 1,36 1,36

Göteborgsvägen Etapp 2 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 x x 0,23 0,23

Kungsgatan Etapp 1 23,20 23,20 x x 1,05 1,05

Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan) 24,50 24,50 0,00 0,00 x x 1,11 1,11

Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,00 1,00 14,00 0,00 x x 1,11 1,11

Kålgårdbergsgatan, Torggatan och 

Trädgårdsgatan och Skolgatan 

10,00 10,00 x 0,43 0,43

Stadsparkerna och stadsbergen 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 x 0,34 0,34

Kilbäcksgatan och Hultmans gränd 3,00 3,00 x 0,13 0,13

FLERÅRSPLAN 2022-2031 Investeringar

2021-03-10 08:05



Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd 

Investeringar 
Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

För-utsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat kommun-

bidrag - Total 

(helårsnivå)

  

Ökat 

kommun-

bidrag - 

Kapital-

kostnader

  

Ökat kommun-

bidrag - Övriga 

drifts-

kostnader

  

FLERÅRSPLAN 2022-2031 Investeringar

Summa Centrumutveckling 118,70 49,70 34,00 7,00 12,00 7,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 5,76

Investeringar p g a nya samhälls-

byggnadsprojekt

- 0,00 0,00

Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,00 0,00 1,00 6,00 x x 0,40 0,32 0,08

Rydingsberg 9,50 0,00 2,00 7,50 x x 0,41 0,41

Tuvullsvägen 5,00 0,00 0,50 4,50 x x 0,21 0,21

Gator & trafikanordningar i anslutning till 

Ny Brandstation Uddevalla

12,00 12,00 x x 0,65 0,54 0,11

Hemsö: Ljungskileskolan - Gc väg, säkra 

skolvägar

2,50 1,25 1,25 x x 0,13 0,11 0,03

Hemsö: Ljungskileskolan - parkering 

personal/ A-traktorer utanför skolomr

3,00 1,50 1,50 x x 0,16 0,13 0,03

Hemsö: Ljungskileskolan - allmän väg 

igenom skolområdena inkl bommar

2,00 1,00 1,00 x x 0,11 0,09 0,02

Hemsö: Ljungskileskolan - tillbyggnad 

bussficka fr. 3 till 5 bussar

1,00 0,50 0,50 x x 0,05 0,04 0,01

Hemsö: Skäretskolan - tillbyggnad 

infartsväg t. skolan inkl gc o dike

4,00 2,00 2,00 x x 0,21 0,17 0,04

Hemsö: Skäretskolan - Trafikverket 

trafikplan för utfart till riksväg

3,00 1,50 1,50 x x 0,16 0,13 0,03

Hemsö: Förskolan Hälle 2 - etapp 1 tilll 

skolan?  Skarsjöomr nya väg + gc

5,80 2,90 2,90 x x 0,31 0,25 0,06

Ny väg Frölandsvägen - Undavägen. 

(Förstudie finns)

13,00 1,00 12,00 x x 0,70 0,59 0,11

Summa Investeringar p g a nya 

samhälls-byggnadsprojekt

67,80 13,00 26,15 28,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 2,98

Övriga gatuprojekt - 0,00 0,00

2021-03-10 08:05



Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd 

Investeringar 
Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

För-utsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat kommun-

bidrag - Total 

(helårsnivå)

  

Ökat 

kommun-

bidrag - 

Kapital-

kostnader

  

Ökat kommun-

bidrag - Övriga 

drifts-

kostnader

  

FLERÅRSPLAN 2022-2031 Investeringar

Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,00 0,00 13,00 12,00 x x 1,50 1,13 0,37

Gatuombyggnad VA sanering 22,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 x x 0,94 0,94

Summa Övriga gatuprojekt 47,00 0,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 15,00 14,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,07

Summa Gator, vägar & allmän-plats-

mark

335,50 62,70 76,15 47,65 24,00 19,00 17,00 16,00 12,00 25,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 16,08 15,18 0,00

Plan-& Exploatering -

Fastighetsförvärv: strategiska & 

lokalförsörjning

100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x 1,50 1,50

Sunningebacken 5,00 5,00 x x 0,48 0,21 0,27

Sunningebergen gator 10,00 10,00 x x 0,98 0,43 0,55

Skarsjövallen gator 56,00 42,00 14,00 x x 3,36 2,40 0,96

Ljungskile strandpromenad, park mm 5,00 5,00 x x 0,28 0,21 0,07

Ny spårförbindelse Sörvik 20,00 10,00 10,00 x x 0,86 0,86

Summa Plan-& Exploatering 196,00 0,00 15,00 10,00 57,00 34,00 20,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7,46 5,61

Övrigt Samhällsbyggnad -

Översvämningsskydd
0,00 0,00

Översvämningsskydd, kajer 

förstärknarbeten 

1 069,00 60,00 20,00 100,00 120,00 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 174,91 x x 51,33 50,24 1,09

Summa Översvämningsskydd 1 069,00 60,00 20,00 100,0 120,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 174,9 0,00 0,00 0,00 51,33 50,24

Övrigt -

Temalekplats Ljungskile 3,00 3,00 x x 0,24 0,13 0,11

Temalekplats centrala Uddevalla 7,00 0,00 7,00 x x 0,43 0,30 0,13

Julbelysning 2,50 0,50 1,00 1,00 x 0,28 0,28
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Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd 

Investeringar 
Belopp i mkr

Total 

investering

t.o.m 

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

För-utsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat kommun-

bidrag - Total 

(helårsnivå)

  

Ökat 

kommun-

bidrag - 

Kapital-

kostnader

  

Ökat kommun-

bidrag - Övriga 

drifts-

kostnader

  

FLERÅRSPLAN 2022-2031 Investeringar

Ny offentlig toalett Uddevalla centrum
3,00 3,00 x x 0,23 0,13 0,10

Ställplats Bodele 5,00 5,00 x x 0,41 0,21 0,20

VA-anslutning fritidshus Bodele 1,00 1,00 x x 0,04 0,04

Skredsäkring Lyckornavägen 31,50 1,50 30,00 x x 1,02 1,02

Skredsäkring Badö - arrendemark (kund 

Exxon)

20,00 20,00 x x 0,65 0,65

Skredsäkring Badö/Bäve 3,00 3,00 x x 0,10 0,10

Inventarier, utrustning, fordon & 

maskiner

20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 x x 0,00

Summa Övrigt 96,00 8,00 62,00 3,00 9,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,41 2,87

Summa Övrigt Samhällsbyggnad 1 165,00 68,00 82,00 103,00 129,00 101,01 101,01 101,01 101,01 101,01 101,01 176,91 0,00 0,00 0,00 54,73 53,11

SUMMA INVESTERINGAR 2 534,90 130,70 277,25 238,95 290,00 232,01 221,01 210,01 216,01 219,01 218,01 281,91 0,00 0,00 0,00 88,08 83,25 4,8
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 Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se  

Inför budgetdialog  

Beskrivning av åtgärder 2021 – 2023 
 

Respektive angiven åtgärd enligt tabellen ”minskade nettokostnader” i 
blankettmaterialet beskrivs i nummerordning nedan: 

 

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Nr 1 
Benämning på åtgärd: 

Anpassning av organisation och omfattning  

Belopp i mkr (en decimal): 

7,0 mkr 

 
A. Beskrivning av åtgärd: 

Förvaltningen har fram tills nu klarat tidigare besparingskrav genom att skruva i 

befintlig verksamhet, detta arbete kommer att fortsätta löpande. Framåt krävs 

utöver detta en översyn av vilka arbetsuppgifter som ska fortsätta att utföras av 

kommunen och förvaltningen, vilka ambitionsnivåer som ska gälla för 

verksamheterna och på vilken kvalitetsnivå vi levererar. Det krävs även en 

översyn över vilka verksamheter som ska finnas i organisationen. Anpassning av 

organisation och omfattning kommer att ske. Dels utifrån process- och 

flödeseffektivitet för att gå i takt med samhället. Dels för att vara beredda på 

eventuella organisatoriska förändringar, så som exempelvis bolagisering av 

fastigheter och konkurrensutsättning av verksamhet.   

 

B. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika: 

(kryssa i tabellen) 

 

Intressenter 

 

Negativ 

påverkan 

 

Positiv 

påverkan 

 

Ingen 

påverkan 

Medborgare (Alla inom kommunen)   x 

Brukare/kunder (De som är direkt berörda)   x 

Service till förtroendevalda  x  

Medarbetare x x  

Övriga externa intressenter (Ex. företag)   x 
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C. Genomförande: (hur ska åtgärden genomföras, vilka resurser behöver 

avsättas, vad kan göras för att mildra förändringens ev. negativa konsekvenser):  

 

En utvärdering av den sammanslagna samhällsbyggnadsorganisationen kommer 

att genomföras under våren 2020. Utefter detta kommer förvaltningen att 

anpassa organisationen. Genomförandet kommer att delas upp i flera steg. Delar 

av anpassningen kommer att kunna genomföras redan under våren 2020, med 

effekt redan under innevarande år men fokus för genomförande är helårseffekt 

2021. Till grund för utvärderingen kommer även de rapporter och 

genomlysningar som gjorts under tiden efter sammanslagningen att användas 

som underlag. Löpande under arbetet kommer risk- och konsekvensanalyser att 

genomföras tillsammans med de berörda och fackliga representanter enligt 

gängse rutiner.  

 

D. Vilken funktion ansvarar för genomförandet och när ska åtgärden var 

genomförd: 

Förvaltningschef ansvarar ytterst för genomförandet och åtgärden ska vara 

genomförd under 2020 för att nå helårseffekt 2021.  

  



Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till ökade eller minskade resurser 2022 2023 2024

Ram enligt preliminär resursfördelning 107,4 107,4 107,4

Effektiviseringar mm

Anpassning av organisation och omfattning -3,0 -3,0 -3,0

Delsumma -3,0 -3,0 -3,0

Ökat kommunbidragsbehov:

Lokalbanken 0,9 0,9 0,9

Förstudier och detaljplaner utifrån kommunens investeringsplan 

(redovisningstekniska effekter) (2mkr redan kompenserat i befintligt 

kommunbidrag) 

Stadsutvecklingsprojektet: planering, processtöd, utredning, rivningar m m 

(redovisningstekniska effekter)

27,2 27,2 2,8

Planerat Underhåll Fastigheter: projekt lägre än beloppsgräns för investeringar 

350tkr+rivningar

8,0 3,0 3,0

Planerat Underhåll Gator-Parker-Allmän plats: projekt lägre än beloppsgräns 

350tkr+övrigt som inte uppfyller investeringskriterierna

13,8 7,8 15,6

Digital Samhällsbyggnadsprocess (total kostnad ca 42mkr år 2022-2027) 11,4 10,0 7,4

Delsumma 61,3 48,9 29,7

Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov:

Planerat Underhåll 1,1 1,9 2,8

Gator, vägar & allmän-plats-mark

Mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner 0,6 1,0 1,5

Centrumutveckling 4,2 4,5 5,0

Investeringar p g a nya samhälls-byggnadsprojekt 2,1 3,5 3,5

Övriga gatuprojekt 0,2 0,3 0,3

Plan- & Exploatering 0,4 0,6 3,7

Övrigt Samhällsbyggnad

Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 2,9 3,0 3,4

Översvämningsskydd+kajer Bäveån: ger ökade kapitalkostnader på ca 51 mkr 3,8 8,6 14,4

efter färdigställande - varav ca 37mkr efter perioden 2022-2024

(investering ca 1 069mkr) 

!!!OBS!!! För hela investeringsplanen krävs ett kommunbidragtillskott på ca 85mkr 

(se blad 'Investeringar 2022-2031')

Delsumma 15,3 23,4 34,7

Totalt behov av kommunbidrag 181,0 176,7 168,8

Behov av ökat eller minskat kommunbidrag 73,6 69,3 61,4

Flerårsplan 2022 - 2024 Sammanställning resursbehov
Belopp i mkr

2021-03-10 08:14
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Verksamhetsbeskrivning  

Under 2020 startade en omorganisation av Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 

att minska chefsleden och skapa en effektivare organisation. Omorganisationen 

genomförs i två steg varav steg ett genomfördes redan under 2020. Steg ett 

innebar att förvaltningen fick två nya avdelningar; måltidsservice och lokal- och 

fordonsservice. Samtidigt togs alla sektionsindelningar bort och det finns numera 

bara enhetschefer och avdelningschefer under förvaltningschefen. Under hösten 

2020 har facken och medarbetare fått lämna in synpunkter och förslag inför att 

förvaltningsledningen påbörjat steg 2. Anpassning av organisationen fortsätter 

under våren 2021 i steg 2. Under februari presenterade förvaltningsledningen 

organisationsförslag för facken och medarbetare för att under första veckorna i 

mars genomföra risk- och konsekvensanalys. Beslut om nya organisationen fattas 

av förvaltningschef i slutet av mars och är således inte klart inför att underlag för 

budgetdialog tas fram. Den nya organisationen planeras gälla från och med 

halvårsskiftet 2021. Verksamhetsbeskrivningen nedan utgår från den nu gällande 

organisationen.  

Planeringsavdelningen 

Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för 

en enhetlig fysisk planering. Uppgiften är att skapa, utveckla och driva processer 

som möjliggör en effektiv, hållbar samhällsplanering. Man svarar också för att 

förvärva strategisk mark, förvalta kommunens markinnehav inklusive 

skogsbestånd och kommunala naturreservat. Samt har ansvar för kommunens 

Geografiska informations-system (GIS) och för energi och klimatrådgivning. 

Myndighetsavdelningen 

Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning genom information, rådgivning, 

tillsyn, kontroll och handläggning utifrån framförallt miljöbalken, 

livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen samt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns också den kommunala 

lantmäteriverksamheten som utgör en egen myndighet. 

 

Tekniska avdelningen 

Avdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av 

kommunala byggnader samt gator, vägar och parker. Avdelningen ansvarar också 

för den kommunala trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser samt 

båtplatser. 

Lokalvård- och fordonsservice 

Avdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens 

förvaltningar och verksamheter. Servicen består i huvudsak av lokalvård i 

kommunala lokaler, samordning av kommunens fordon, kommuntryckeri, 

posthantering och konferensservice på stadshuset. 

Måltidservice 

Avdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens 

förvaltningar och verksamheter. Servicen består i huvudsak av att tillhandahålla 
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kommunens måltider inom förskola, skola och socialtjänst samt levererar 

matkassar och lunch för hemtjänsten. 

Verksamhetsstöd 

Avdelningens grunduppdrag är att ge förvaltningsövergripande stöd och styrning 

inom ekonomi, verksamhet och politik. Man ansvarar för samordning av 

förvaltningens ekonomiska och verksamhetsmässiga planering och uppföljning, 

internkontroll, styr och ledningsstöd, processtöd, registratur, 

nämndadministration, arkivvård, IT- och verksamhetsutveckling och 

personaladministration. 

Omvärldspåverkan  
 

Styrkor 

• Digitalisering 

• Bra havsnära och regionalt läge 

• Intresserad och kompetent personal 

• Positiv befolkningsutveckling 

• Vilja och ambition till förbättring  

 

Svagheter  

• Lokalförsörjning 

• Färskvattenförsörjning Bokenäsets  

• Gång och cykelvägar 

• Konkurrenskraftig rekrytering  

  
 

Möjligheter 

• Centrumutveckling  

• Effektiviseringar 

• Smarta markanvisningar 

• Tydlighet och struktur i beslutslinjen 

• Samverkan 

 

 

Hot 

• Översvämningsproblematik 

• Demografin 

• Underhållsskuld 

• Hårdare samhällsklimat 

• Brist på industrimark 

Nämndens tre viktigaste utmaningar 

Största delen av nämndens intäkter kommer från övriga nämnder i form av 

exempelvis internhyra, avgift för måltider och lokalvård samt serviceavgift för 

fordons verksamheten. Verksamheterna arbetar med en ha en kostnadsriktig 

prissättning och verkar för att genom att arbeta med effektiviseringar hålla nere 

kostnaderna. Intäkterna täcka kostnaderna, oavsett om det är interna intäkter, 

externa intäkter eller kommunbidrag som finansierar kostnaderna. Utöver interna 

ekonomiska beroenden så påverkar regionen och statliga myndigheter 

utvecklingen genom bland annat krav från Trafikverket vid 

nybyggnation/exploatering, översvämningsskydd, kollektivtrafik med mera. 

Nämnden äger inte alltid prioriteringar och fokus själva utan behöver agera på 

initiativ och planer från andra myndigheter. Detta ställer höga krav på strategi och 

struktur för samverkan med regioner och statliga myndigheter. 

Kommunen står inför en investeringstung period vilket ställer krav på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som utförare, både av investeringsprojekt på 

uppdrag av övriga nämnder men också egna investeringsprojekt.  
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För att möta framtida utveckling med en ökande befolkning behöver satsningar i 

infrastrukturen göras. Helhetsperspektiv ska prägla det arbetet. 

(För fördjupad omvärldsanalys se bilaga 4: Omvärldsanalys). 

Investeringar och budgeteffekter  

Större investeringsprojekt kommenteras nedan, resterande redovisas i Bilaga 3:  
Investeringar 2022–2031.  

Planerat underhåll 

Fastigheter 

Samhällsbyggnadsnämnden har inför budgetdialogen 2022–2024 utfört en 

behovsanalys vad gäller det planerade underhållet. Underlaget i fastighetssystemet 

har tidigare varit vägledande för budgeten för planerat underhåll. Vid en översyn 

har framkommit att det är långt ifrån alla komponenter som är inlagda i 

fastighetssystemet. Tillexempel är dörrar, fönster och ventilationsanläggningar 

inte inlagda i systemet för underhåll. En genomlysning har gjorts tillsammans med 

de som arbetar med driften av våra fastigheter. I och med detta ger underlaget i år 

en bättre bild av det underhåll som behöver utföras för att se till fastighetens hela 

behov. 

Detta innebär en utökning av både investeringsutgift och driftkostnad utifrån att 

samtliga arbeten under 350 tkr kostnadsförs. Under 2022 krävs en större satsning 

för att komma ikapp vilket innebär en utökning i budget till 71 mkr i 

investeringsmedel (40 mkr 2021) och 20 mkr kostnadsbudget (13 mkr 2021). 

Resterande år i investeringsplanen innebär en utökning till 55 mkr 

investeringsmedel och 15 mkr i kommunbidrag. Anpassningen till ett mer 

behovsstyrd planerat underhåll kommer att innebära en ökad internhyra. 

Gator, vägar och allmän platsmark 

2019 utökades investeringsbudgeten för planerat underhåll avseende gator, vägar 

och allmän platsmark från 7 mkr till 25 mkr. Kostnadsbudgeten, det vill säga 

planerat underhåll upp till 350 tkr har varit 2,7 mkr årligen. Det planerade 

underhållet har över tid varit eftersatt och budgeten har inte motsvarat behoven. 

Detta har delvis resulterat i ett underhållsunderskott vad gäller tex. 

bergrensningar, brorenoveringar, aktivitetsytor så som tennisbanor, fotbollsplaner, 

inmätning av belysningstolpar samt elcentraler. Alla dessa delar är viktiga för 

stadens infrastruktur samt för framkomligheten i staden. Behovet är nu så stort att 

vissa vägar och områden riskerar att behövas stängas för allmänheten om 

underhållet inte kan genomföras. Efter att budgeten utökades har bilden av 

behovet klarnat ytterligare och budgeten behöver justeras för att möta behoven.  

Utökningen innebär för 2022 33 mkr i investeringsbudget och 16,5 mkr i 

kostnadsbudget. För resterande år i investeringsplanen ligger behovet mellan 23–

28 mkr årligen i investeringsmedel och mellan 10-18 mkr årligen i 

kostnadsbudget.  
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Mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner  

De senaste åren har kommunen satsat 10 mkr på genomförande av 

handlingsplaner, vilket även är med i underlaget för hela investeringsplanen. I det 

ingår mindre gatu- och parkarbeten, trafiksäkerhetsåtgärder, genomförande av 

anpassningar utifrån ”Rätt fart i staden” samt utbyggnad av gång- och cykelvägar 

enligt Cykelplanen, trafikanordningar och genomförande av Belysningsplan. För 

gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder söker 

samhällsbyggnadsnämnden löpande bidrag för de insatser som görs. Under år 

2022 finns möjlighet att göra en tillfällig extra satsning på gång- och cykelvägar.  

Centrumutveckling  

Under flera år har upprustning av centrum pågått. Etapp 1 och 2 av Kungsgatan 

och Kungstorget är färdigställda. Etapp 3 påbörjas under 2021 om omfattar övre 

delen av Kungsgatan, projektet kommer att fortsätta under 2022. Under 2022 

planeras projektstart för utveckling och upprustning av Å-rummet utifrån 

genomförd förstudie och förprojektering (totalt 30 mkr till 2027). Kringliggande 

gator till Kungsgatan kommer att börjas upprustning av så att de håller samma 

standard som Kungsgatan. Resterande del av Norra Drottninggatan, 

Kilbäcksgatan, Hultmansgränd planeras för upprutning och utveckling med start 

2022 samt sättningsskador på Skolgatan. Total investering ca 10 mkr. 

Särskild satsning äskas för upprustning av stadsparkerna och stadsbergen under 3–

4 år med en investeringsbudget på 2 mkr per år. Pengarna ska användas till 

upprustningar av miljöerna, återplantering, skyltning och belysning med syfte att 

öka tryggheten, trivseln och vårda det vi har.  

Total investeringsbudget för centrumprojekten under planeringsperioden: 

2022 2023 2024 

34 mkr 7 mkr 12 mkr 

Investeringar på grund av nya samhällsbyggnadsprojekt  

I denna post ingår investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 

för som uppstår till följd av andra projekt. Exempelvis gatuinvesteringar kopplat 

till ny- och ombyggnation av skolor, förskolor och äldreomsorgsboenden. Större 

investeringar under planeringsperioden är ny väg Fröland-Undavägen (13 mkr) 

för att förbättra trafiksituationen på väg 44 vilket är en del av samverkansavtal 

med Trafikverket för fortsatt exploatering av Herrestad och Sunningebergen samt 

gator och trafikanordningar i anslutning till ny brandstation i Uddevalla (12 mkr). 

Översvämningsskydd  

Efter fördjupad förstudie av Översvämningsskyddet har budgeten för 

genomförande justerats till ca 1 miljard kr. Då tidigare budget för projektet var ca 

500 mkr så krävs nytt igångsättningsbeslut av kommunfullmäktige. Kostnader 

fördelar sig mellan driftkostnader och investeringsutgifter, men det ger effekt i 

budgeten först 2025–2031 med ca 6,9 mkr för rivningar och saneringar. 
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Investeringsutgiften fördelar sig enligt följande; 20 mkr år 2022, 120 mkr 2023 

och därefter ca 100 mkr årligen fram till år 2031.  

Övrigt  

Skredsäkring 

Skredsäkring av Lyckornavägen planeras med preliminär byggstart 2022 och 

skredåtgärderna uppskattas uppgå till en kostnad av ca 30 mkr. Enligt 

redovisningschef ska kostnader för skredsäkrande åtgärder som är direkt 

hänförliga, eller har nära anknytning till tillgången ingå i anskaffningsvärdet för 

materiell anläggningstillgång och redovisas således från och med budgetdialog 

2022–2024 som en investering. Kommunen har ansökt om bidrag från 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om ansökan beviljas kompenseras 

kommunen i efterhand för max 50 % av kostnaderna. Myndigheten har meddelat 

att de som en besparingsåtgärd har tvingats minska ner budgeten för stödet, men 

förvaltningen har ännu inte fått besked om vilka effekter det ger för inskickad 

ansökan. Ytterligare skredsäkrande åtgärder kommer att genomföras på 

Badö/Bäve (totalt ca 23 mkr) där bland annat Exxon arrenderar marken och där 

åtgärder krävs för att marken ska kunna nyttjas.  

Övriga verksamheter/projekt som idag är ofinansierad  

Stadsutvecklingsprojektet 

Kommundirektören har format en kommungemensam organisation för 

stadsutveckling med syfte att tydliggöra beslutsvägar, rutiner, roller och ansvar. 

Projekten inom specifika stadsutvecklingsområden leds av projektsamordnare 

med uppdrag att lösa horisontella problem och samordna projekt med övrig 

operativ verksamhet inom olika förvaltningar som påverkas. Projekten som ingår 

är;  

- Västra centrum 

- Utveckling av Rimnersområdet  

- Rimnersvallen 

- Badö/Bäve 

- Skollokaler i Ljungskile  

- Hälle, Förskola 

- Ljungskileskolan 

- Råssbyn, förskola 

- Skäret, Skola 

- Rotvik, äldreboende och förskola 

- Äsperöd, skola 

- Centralkök, Äsperödskolans ersättning  

- Skredsäkring av kajen vid Exxon Mobile  

I budget 2021 har Samhällsbyggnadsnämnden erhållit 4,5 miljoner plus ett extra 

tillskott om 1,4 miljoner för att stärka plan- och exploateringsverksamheten samt 

arbetet med lokalförsörjningen. Under de första åren är projekten i planeringsfas 
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vilket innebär att kostnader ska redovisas i resultatet det år kostnaden uppstår. 

Den totala kostnaden för genomförande av stadsutvecklingsprojektet är ca 27 mkr 

per år fram till 2023 samt 2 mkr år 2024 när projekten i större utsträckning är i 

genomförandefas och belastar investeringsbudgeten. Diskrepansen mellan äskade 

och erhållna medel kan innebära att önskvärd framdrift i projekten inte kan 

uppnås om inte kostnader för personal, konsulter och andra utgifter kompenseras 

för under åren som projekten är i planeringsfas.  

Digitalisering och automatisering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar utifrån ett regeringsuppdrag om en 

digitalt obruten Samhällsbyggnadsprocess. För att kunna digitalisera 

samhällsbyggnadsprocessen krävs stora satsningar, om totalt ca 40 mkr under 

perioden 2022–2027. Digitalisering av Samhällsbyggnadsprocessen kommer, efter 

genomförandet, innebära stora samhällsekonomiska besparingar. Beräkningar från 

statliga lantmäteriet visar på en möjlig samhällelig besparing på 22–42 mdkr. De 

flesta av de ekonomiska fördelar är tids- och kostnadsbesparingar som fördelas 

mellan alla aktörer: kommuner, statliga organisationer, privata företag och 

medborgare. Kostnaden för detta arbete belastar Samhällsbyggnadsprocessen men 

besparingen kommer att hämtas hem i hela samhället. Digitalisering av 

Samhällsbyggnadsprocessen består av flera delar, exempelvis geodatastrategi, 

förutsättningar för öppna data och digitala detaljplaner. Detta arbete måste 

genomföras, utmaningen för Sveriges kommuner är att finansiera den initiala 

kostnaden.  

Lokalbanken 

Lokalbanken finansierades under 2019 till viss del med kommunbidrag och 

resterande del finansierades med internhyror. Kostnaden för lokalbanken ska inte 

finansieras av internhyran utan ska vara kommunbidragsfinansierat, detta innebar 

att lokalbanken går mer underskott motsvarande 0,9 mkr 2020. Kommunbidrag 

äskades i budgetdialogen 2021–2023 men uteblev vilket innebär att underskottet 

kvarstår 2021. För att kunna upprätthålla lokalbanken i sin nuvarande form krävs 

ett utökat kommunbidrag motsvarande underskottet 2020 och 2021 på 0,9 mkr. 

Alternativet är avyttring av fastigheter som inte nyttjas och som saknar 

finansiering.  

 

Minskade kostnader 2022–2024  

Samhällsbyggnadsnämnden har mellan åren 2018–2021 minskat kostnaderna med 

28,7 mkr. Till 2022 ska kostnaderna minskas med ytterligare 3 mkr. 

Besparingarna år 2022 ingår i samma paket som presenterades i budgetdialogen 

2021–2023. För 2023 har inga ytterligare beslut kring besparingar fattats. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har tidigare år arbetat med att löpande 

vakanspröva de tjänster som är aktuella för återbesättning. Detta arbete kommer 

att fortsätta. Genom att fortsätta arbetet med att succesivt införa ett processbaserat 

arbetssätt kan eventuella slöserier och ineffektivitet i processerna minimeras. 

Förvaltningen har även särskilt fokus på digitalisering och automatisering i syfte 
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att minska kostnaderna. Detta arbete har varit grunden för löpande 

vakansprövning och samtliga tidigare effektiviseringar förvaltningen genomfört 

har syftat till att kunna minska bemanningen i takt med naturliga avgångar. För att 

klara resterande nettokostnadsminskning kommer rena besparingar att 

genomföras. Under hösten 2020 startades en översyn av organisationen, med syfte 

att minska chefsleden och skapa en effektivare organisation. Omorganisationen 

fortsätter att genomföras under första halvan av 2021. (Bilaga 2; 
Konsekvensbeskrivning av besparingar) 

Totalt behov av kommunbidrag 2022–2024 

Under planeringsperioden uppgår Samhällsbyggnadsnämndens totala behov av 

kommunbidrag till 181,0 mkr 2022, 177,2 mkr 2023 och 169,6 mkr 2024.  

 

Totalt behov av kommunbidrag 

2022 2023 2024 

181,0 176,7 168,8 

 

Behov av ökat kommunbidrag: 

2022 2023 2024 

73,6 69,3 61,4 

Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställning av resursbehov 2022–2024  

Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av besparingar  

Bilaga 3: Investeringar 2022–2031 

Bilaga 4: Omvärldsanalys 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2021/00268  

Ökning av Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget 2021  
Sammanfattning 

Uddevalla vatten ABs investeringsplan för 2021 behöver justeras på grund av 
förändrade tidplaner för genomförande av flera investeringsprojekt samt att beslut har 
tagits om tillkommande projekt efter att den nuvarande budget fastställdes. Detta 
medför att investeringsbudgeten för reinvesteringar inklusive viss utbyggnad för 2021 
behöver utökas från 83 mkr till 102 mkr. 
  
I Uddevalla kommuns Finanspolicy Bilaga A för 2021 uppgår Uddevalla Vatten AB:s 
checkkredit till 701 mkr och behöver utökas i motsvarande omfattning, till 720 mkr. 
  
Den ökade investeringsutgiften innebär att driftbudgeten ökas med cirka 0,5%, vilket 
finansieras av VA-kollektivets taxor och avgifter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-28. 
Uddevalla Vatten AB:s tjänsteskrivelse 2021-04-15. 
Protokoll nr 2 från Uddevalla Vatten AB:s styrelsemöte 2021-04-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att utöka Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget för reinvesteringar 2021 till  
102 mkr. 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att utöka Uddevalla Vatten AB:s checkkredit i koncernkontosystemet 2021 till 720 mkr. 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-04-28 Dnr KS 2021/00268 

  

 

Handläggare 

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

 

Ökning av Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget 2021  

 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten ABs investeringsplan för 2021 behöver justeras på grund av 
förändrade tidplaner för genomförande av flera investeringsprojekt samt att beslut har 
tagits om tillkommande projekt efter att den nuvarande budget fastställdes. Detta 
medför att investeringsbudgeten för reinvesteringar inkl viss utbyggnad för 2021 
behöver utökas från 83 mkr till 102 mkr. 
 
I Uddevalla kommuns Finanspolicy Bilaga A för 2021 uppgår Uddevalla Vatten ABs 
checkkredit till 701 mkr och behöver utökas i motsvarande omfattning, till 720 mkr. 
 
Den ökade investeringsutgiften innebär att driftbudgeten ökas med cirka 0,5%, vilket 
finansieras av VA-kollektivets taxor och avgifter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Uddevalla Vatten ABs tjänsteskrivelse 2021-04-15 
Protokoll nr 2 från Uddevalla Vatten ABs styrelsemöte 2021-04-15  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka Uddevalla Vatten ABs investeringsbudget för reinvesteringar 2021 till 102mkr  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utöka Uddevalla Vatten ABs checkkredit i koncernkontosystemet 2021 till 720 mkr  
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2020/185  

 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Roger Larsson 
0522-63 88 24 
roger.larsson@vastvatten.se 

Kommunfullmäktige 
Uddevalla kommun 

 

Tjänsteskrivelse 

Investeringsbudget år 2021 
Reinvesteringsbudgeten för 2021 föreslås justeras till 102 mkr mot ursprungliga 83,4 

mkr. 

 

Bakgrund 
Projekt Vänernledning har tillkommit och 2021 års utgifter beräknas till 3,2 mkr. KF 

2020-11-11, Dnr KS 2020/00227. 

 

Projekt nyläggning av överföringsledningar kopplat till kommunens VA-

utbyggnadsplan har tillkommit då kommunen beslutat att detta ska bekostas av VA-

kollektivet. Påverkar endast 2021 marginellt. KF 2020-12-09, Dnr KS 2020/00394 § 

283. 

 

Projektet omläggning ledning ny Brandstation har tillkommit och 2021 års utgifter 

beräknas till 5,5 mkr. Avser flytt av ledningar, bla råvattenledning, för framtida 

åtkomst. 

 

Projektet Timansvägen reservoar flyter på bättre än planerat och 12,2 mkr av 

utgifterna föreslås tidigareläggas till 2021. 

 

Borgensåtagandet uppdateras årligen via Bilaga A till Uddevalla kommuns 

finanspolicy och uppgår för närvarande till 701 mkr. KS 2020-12-16, Dnr 2020/00742 

§ 734.  

Sammanställning pågående 

investeringar (tkr)

Budget 

2021

Prognos 

2021

Summa reinvesteringar samt viss 

utbyggnad
83 375 102 075

VA-utb 55 650 46 650

Expl 16 500 20 500

Bruttoinvesteringar 155 525 169 225

Anl avg -46 000 -49 925

Nettoinvesteringar 109 525 119 300



 2 (2) 
 

  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2020/185  

 

 
 

 

  
   

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

Ekonomisk påverkan 
Påverkan på driftbudgeten, efter aktivering, beräknas till ca 0,5% beroende på 

avskrivningstider och ränta. 

 

Beviljad checkkredit hos internbanken utökas från 701 mkr till 720 mkr. 

 

Förslag till beslut 

 

att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om att utöka 

innevarande års investeringsbudget med 18,6 miljoner kronor.               

 

 

Västvatten AB 

 
Roger Larsson 

Controller 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KS 2021/00275  

Förslag på nytt vägnamn för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. 
inom detaljplan HE 123  
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nytt vägnamn i Utby. 
  
I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 
bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den 
nya vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för 
räddningstjänst, ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att 
områdets lokalväg ges namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd 
fastighetsägare samt hembygdsförening. Samtliga tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-15 § 207. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23. 
Översiktskarta 2021-03-23.  
Karta 2021-03-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för lokalgatan inom detaljplan HE 123. 
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-06 Dnr KS 2021/00275 

  

 

Handläggare 

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

 

Förslag på nytt vägnamn för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. 

inom detaljplan HE 123  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nytt vägnamn i Utby. 
 
I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 
bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den nya 
vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för räddningstjänst, 
ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att områdets lokalväg ges 
namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd fastighetsägare samt 
hembygdsförening. Samtliga tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-15 § 207. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23. 
Översiktskarta 2021-03-23.  
Karta 2021-03-23. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för lokalgatan inom detaljplan HE 123. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr SBN 2021/00146  

Nytt vägnamn på Utby 
Sammanfattning 

I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 
bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den 
nya vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för 
räddningstjänst, ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att 
områdets lokalväg ges namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd 
fastighetsägare samt hembygdsförening. Samtliga är nöjda med förslaget.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Översiktskarta 2021-03-23 
Karta 2021-03-23 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för 
lokalgatan inom detaljplan HE 123.  
 
 
Vid protokollet 
Malin Witt 
 
Justerat 2021-04-20 
Henrik Sundström 
Torun Elgebäck 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-21 intygar 
Malin Witt 
 
Skickat 2021-04-21 till 
Fastighetsägaren, AB Johannes & son KB 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig handläggare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2021-03-23 Dnr SBN 2021/00146 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 
Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Nytt vägnamn på Utby 

Sammanfattning 

I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 
bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den 
nya vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för 
räddningstjänst, ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att 
områdets lokalväg ges namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd 
fastighetsägare samt hembygdsförening. Samtliga är nöjda med förslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Översiktskarta 2021-03-23 
Karta 2021-03-23 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för 
lokalgatan inom detaljplan HE 123.  
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Frida Läckström 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Fastighetsägaren, AB Johannes & son KB 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig handläggare 



Soldattorpsvägen

Lantmäteriet;

Utskriven 2021-03-04

1. Fastigheter och adresser
Översiktskarta

1:6923,74

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 [m]

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

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

Skala



Soldattorpsvägen

Lantmäteriet;

Utskriven 2021-03-04

1. Fastigheter och adresser
Soldattorpsvägen

1:1334,73

o
Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsstrand

3D-Gräns

Fastighetsyta

50 0 50 [m]

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

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

Skala



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2021/00279  

Antagande av nya riktlinjer för ärendehantering samt 
upphävande av nu gällande 
Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för ärendehantering 
i Uddevalla kommun. Arbetet har initierats som en del av pågående upphandling av nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem med syftet att säkerställa att kommande system 
kommer stödja kommunens ärendehanteringsprocess. 
 
Kommunens nuvarande riktlinjer antogs 2016 men kommunledningskontoret bedömer 
idag att dokumentet inte uppfyller antagna kriterier för att vara riktlinjer som disponeras 
av kommunfullmäktige eftersom de i stora delar är detaljerade arbetsrutiner för 
kommunens anställda. Föreliggande förslag till riktlinjer har ett mer övergripande 
perspektiv och nu gällande riktlinjer föreslås bli en handbok som framledes beslutas och 
revideras av kommundirektören. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 
Förslag till nya riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun.  
Nu gällande riktlinjer för en gemensam ärendehanteringsprocess i Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att upphäva nu gällande riktlinjer, 
  
att anta förslaget till nya riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun.  
 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-04-27 Dnr KS 2021/00279 

  

 

Handläggare 

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

 

Antagande av nya riktlinjer för ärendehantering samt 

upphävande av nu gällande 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för ärendehantering 
i Uddevalla kommun. Arbetet har initierats som en del av pågående upphandling av nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem med syftet att säkerställa att kommande system 
kommer stödja kommunens ärendehanteringsprocess. 
 
Kommunens nuvarande riktlinjer antogs 2016 men kommunledningskontoret bedömer 
idag att dokumentet inte uppfyller antagna kriterier för att vara riktlinjer som disponeras 
av kommunfullmäktige eftersom de i stora delar är detaljerade arbetsrutiner för 
kommunens anställda. Föreliggande förslag till riktlinjer har ett mer övergripande 
perspektiv och nu gällande riktlinjer föreslås bli en handbok som framledes beslutas och 
revideras av kommundirektören. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Förslag till nya riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun  
Nu gällande riktlinjer för en gemensam ärendehanteringsprocess i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva nu gällande riktlinjer, 
  
att anta förslaget till nya riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samband med pågående upphandling av nytt dokument- 
och ärendehanteringssystem sett över nu gällande riktlinjer för 
ärendehanteringsprocessen antagna 2016. I översynen har projektgruppen konstaterat att 
nuvarande riktlinjer är mycket mer detaljerade än vad riktlinjer ska vara enligt 
kommunens fastställda terminologi. Därför har nya riktlinjer tagits fram som tar fasta på 
de övergripande och principiella delarna som kommunledningskontoret vill ska prägla 
kommunens ärendehantering. 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-04-27 Dnr KS 2021/00279 

  

 

 

 

Förslaget till riktlinjer syftar till att upprätthålla en god och förutsägbar ärendehantering 
genom enhetliga processer inom kommunen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet för att effektivisera administrationen och 
reformera regelbeståendet. Föreliggande förslag har dock samråtts med övriga 
förvaltningars administrativa avdelningar och många av de inkomna synpunkterna har 
beaktats i föreliggande förslag. 
 
De tidigare riktlinjerna förslås bli ett tjänstemannadokument, en handbok, som 
hädanefter antas av kommundirektören. Handboken föreslås fortsatt gälla 
förvaltningsövergripande och syftar till att mer handgripligt beskriva hur administrativt 
arbete knutet till allmänna handlingar och beslutsfattande ska utföras enligt 
kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Ett arbete att revidera handboken har påbörjats 
och förslaget förväntas kunna tillställas kommundirektören för beslut under sommaren 
2021. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer kommunledningskontoret 
Författningssamlingen 
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Dokumenttyp:  Riktlinjer 
Dnr: KS 2021/279 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2021-06-10 §  
Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 
Senast reviderad:  

 

 
 

Riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun 
 
 

Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att uppnå en god och förutsägbar ärendehantering 
genom enhetliga processer inom kommunen. Riktlinjerna pekar ut 
grunderna för hur ärendehanteringen ska bedrivas utifrån gällande 
lagstiftningar. Kommunens bolag omfattas i tillämpliga delar av dessa 
riktlinjer. 
 
Tillämpning av riktlinjerna framgår i den förvaltningsövergripande 
Handbok för ärendehantering som beslutas av kommundirektören. 
Därutöver kan förvaltningarna ha kompletterande rutiner för olika delar i 
ärendehanteringsprocessen. 

 
Allmänna handlingar 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundsten för det 
demokratiska samhället. Kommunen ska därför genom fastställda 
dokumenthanteringsplaner se till att inkomna och upprättade handlingar 
hålls ordnade på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
upprätthålls och underlättas. 
 
Kommunen strävar efter öppenhet och ska därför i så hög utsträckning 
som möjligt publicera diarier, kallelser och protokoll på kommunens 
hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och 
dataskyddslagstiftningen. Förvaltningar ska ha rutiner för detta. 
 
Varje nämnd och bolag ska säkerställa att medarbetarna har tillräcklig 
kunskap om lagstiftning rörande allmänna handlingar och hantering av 
personuppgifter. Nämnderna och bolagen ska säkerställa rätten att 
skyndsamt ta del av allmänna handlingar, exempelvis genom öppettider 
som möjliggör en skyndsam hantering. 
 
Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska 
skrivas ut i papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något 
annat. 
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Registrering av allmänna handlingar 
Allmänna handlingar ska registreras skyndsamt. Allmänna handlingar ska i 
första hand registreras i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem eller ett annat verksamhetssystem som uppfyller 
kriterierna för att utgöra ett diarium. 
 
För inkomna handlingar som föranleder ett beslut eller uttalande från 
kommunen skapas ett ärende och tilldelas en handläggare. 
Förvaltningschef ansvarar ytterst för tilldelningen av ärendet och kan anta 
rutiner för hur detta ska ske. 
 
Utlämnande av allmänna handlingar 
Kommunen ska vid begäran skyndsamt lämna ut allmänna handlingar som 
inte omfattas av sekretess. En begäran ska handläggas skyndsamt, normalt 
samma dag. Vid utlämnande av allmänna handlingar ska 
kommunfullmäktiges fastställda taxa för kopior av allmänna handlingar 
med tillhörande anvisningar tillämpas. 
 
För att säkerställa en skyndsam hantering av en begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar se riktlinjer för öppnande av post och IT-
bestämmelser för anställda.  
 
Handläggning 
Enligt förvaltningslagen ska kommunen handlägga ärenden så enkelt, 
snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  

 
Utsedd handläggare ansvarar för att ärendet är tillräckligt utrett samt att 
förslaget till beslut är förenligt med gällande lagar och föreskrifter. 
Kommunens upprättade beslutsunderlag ska vara utformade på ett sakligt 
och opartiskt sätt, baserade på professionell sakkunskap inom det aktuella 
området. Beslutsunderlagen ska även redovisa om det föreligger osäkerhet 
till exempel i ekonomiska kalkyler eller vid rättsliga bedömningar. 
 
Vid handläggning ska handläggare och förtroendevalda beakta 
kommunallagens bestämmelser om jäv. 
 
Kommunens beslutsfattande ska regleras genom kommunfullmäktiges 
reglementen för nämnderna samt nämndernas delegeringsordningar. 
Överlämnad beslutanderätt ska alltid återlämnas i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller av annan större betydelse. 

 
Dokument som upprättas av kommunen ska följa kommunens fastställda 
grafiska profil och vara tillgänglighetsanpassade enligt lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service m.m. 
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Språket i kommunens verksamhet är svenska och kommunens anställda 
och förtroendevalda ansvarar för att i både tal och skrift uttrycka sig 
vårdat, enkelt och begripligt. 
 
Kommunen ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när kommunen 
har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 
 
Kommunen ska under samma förutsättningar använda tolk och göra 
innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har 
en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra 
eller tala. 
 
Nämndadministration 

För att säkerställa ett demokratiskt beslutsfattande ska 
nämndadministrationen följa en enhetlig process i kommunen med årligen 
fastställda sammanträdeskalendrar och givna tidsramar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut ska redovisas i en tjänsteskrivelse. 
Tjänsteskrivelsen ska återspegla förvaltningens samlade bedömning och 
därför godkännas av respektive förvaltningschef. 
 
Ett politiskt sammanträde ska alltid föregås av ett möte med 
nämndens/kommunfullmäktiges presidium där de förtroendevalda ges 
tillfälle att sätta sig in i ärenden och ställa frågor. 
 
Kommunens protokoll ska föras i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser. Kommunens protokoll är beslutsprotokoll och ska inte tyngas 
av ovidkommande information. Det är därför av stor vikt att protokollen förs 
på likartat sätt de politiska organen, varför kommunen ska övergripande 
anvisningar för protokollskrivning. 

 
 

Arkivering 

En årsserie med avslutade ärenden från nämndernas diarier överlämnas 
till kommunens arkivmyndighet enligt tidsfrister i kommunens 
dokumenthanteringsplan. Vid överlämnandet tar arkivmyndigheten över 
ägandet och ansvaret för de överlämnade ärendena med tillhörande 
handlingar. 
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RIKTLINJER FÖR EN GEMENSAM 
ÄRENDEHANTERINGSPROCESS I UDDEVALLA KOMMUN  
 
Antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2016-05-11 § 113 

HANDBOK FÖR ÄRENDEHANTERING 
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1 Handbok för ärendehantering 

Denna handbok är Uddevalla kommuns riktlinjer för ärendehantering. Syftet med 
denna handbok är att Uddevalla kommun ska ha en gemensam, effektiv och 
kvalitetssäkrad ärendehanteringsprocess. Handboken ska vara ett stöd för dig som 
registrerar, handlägger och hanterar ärenden till nämnd. Handboken ska även 
underlätta förtroendevaldas arbete genom en enhetlig process där samtliga 
handläggare använder samma mall för tjänsteskrivelser.  
 
Uddevalla kommuns ärende- och dokumenthanteringssystem är ett arbetsverktyg 
som syftar till att förenkla både för medarbetare, förtroendevalda och medborgare. 
 
Har du synpunkter på handboken eller processen kontakta kommunarkivarien på 
kommunledningskontoret. Vid frågor om ärende- och dokumenthanteringssystemets 
funktion kontakta systemförvaltaren på kommunledningskontoret.  
Handboken finns på Inblicken. Där finns också aktuella kontaktuppgifter. 
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1.2 Processkartor nämndärenden 

Handboken är uppbyggd efter en process som beskriver arbetet steg för steg. 
 
Mycket översiktligt kan ett ärendes flöde beskrivas som att det kommer in i vår 
process genom att inkommande och upprättade handlingar registreras. Ärende skapas 
som ska beredas samt avgöras genom ett beslut i nämnd. 
 
De olika aktiviteterna i processen motsvarar ett avsnitt i handboken. 

1.2.1 Symbolförklaring 
Aktivitet  Dokument  
    
Beslutspunkt  In/ut  
    
Databas    
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2 Registrering 

2.1 Postöppning 
Posten räknas som inkommen antingen när den landat i någon av våra brevlådor, 
digitalt eller fysiskt, i faxens inkorg eller i handen på någon anställd eller 
förtroendevald inom organisationen. Den som mottagit en handling är skyldig att se 
till att den blir registrerad. Inkommen post ska öppnas omgående. Det innebär att 
under semestrar och andra uppehåll ska det alltid finnas rutiner för att postöppningen 
sker oberoende av hur den kommer in till kommunen. 
 
Vid postöppningen görs första kontrollen av pappershandlingar. Inkommande 
handlingar av ringa betydelse, t.ex. reklam och inbjudningar som inte är 
direktadresserad rensas bort direkt. 
 
Post som inte har en klar mottagare kan hamna hos fel nämnd men räknas ändå som 
inkommen till Uddevalla kommun. 
 
Se riktlinjer för öppnande av post i Uddevalla författningssamling samt IT-
bestämmelser för anställda. 
  

2.1.1 Ankomststämpling 
En handling som inkommer till Uddevalla kommun ska ankomststämplas samma dag 
som den kommer in enligt huvudregeln. Om den är felsorterad ska mottagande 
nämnd stämpla den med dagens datum innan den skickas vidare till rätt nämnd. Om 
en handling lämnats i t.ex. kommunens brevlåda och det inte kan avgöras när den 
lämnats ska den stämplas med gårdagens datum eller det datum närmast brevlådans 
senaste tömning. 
 
Stämpeln sätts alltid på första sidan på handlingen. Om det är många sidor räcker det 
med stämpel på förstasidan om inte denna sida ska hanteras för sig. Ankomststämpel 
hos mottagande myndighet ska innehålla datum, namn på den förvaltning och 
myndighet som tagit emot handlingen och även ärendebeteckning (diarienummer och 
diarieplansbeteckning). Anbud stämplas på kuvertet, de öppnas inte. Udda föremål 
ankomststämplas på lämpligt sätt. Personadresserad post ska ankomststämplas på 
kuvertet om inte fullmakt lämnats av handläggare. Se riktlinjer för öppnande av post. 
 
Elektroniskt inkommen handling ankomststämplas i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet vid registrering. Stämplas med samma datum på 
utskriven handling. 
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2.1.2 Sortering 
Post som ska diarieföras samlas ihop för skanning och lämnas för registrering. Övrig 
post läggs i respektive tjänstemans postfack. 
 
Fullmakt kan ges både för fysisk och elektronisk post. Den gäller oavsett om 
tjänstemannen är på plats eller inte. Observera att personadresserad post ska öppnas 
av adressaten endast om inte fullmakt har givits till postöppningsfunktionen. 
 
Fackligt eller politiskt förtroendevald kan få post direktadresserad till sig i egenskap 
av företrädare av sitt fack eller politiska parti. Om det klart framgår att det är i 
egenskap av sådan mottagaren fått posten, öppnas den inte. 

2.1.3 Skanning 
Inkommande pappershandlingar som ska diarieföras OCR-skannas innan diarieföring 
för vidare hantering i ärende- och dokumenthanteringssystemet.  
 
Inkomna publikationer som inte går att skanna, hämtas elektroniskt från avsändarens 
hemsida och diarieförs. 
 
Elektroniskt inkomna handlingar som ska diarieföras och bevaras ska inte tas ut på 
papper och ankomststämplas för att sedan skannas in i systemet igen. De ska 
diarieföras direkt i systemet för att sedan skrivas ut i ett arkivexemplar.  

2.2 Diarieföring 

2.2.1 Registrering 
Enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är huvudregeln att alla våra 
allmänna handlingar registreras utan dröjsmål. Registreringen sker i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet. 
 
Huvudregel är att alla inkomna allmänna handlingar, så väl papperspost som e-post 
och fax ska, öppnas och registreras så fort som möjligt, normalt samma dag som den 
inkom till myndigheten. Gäller även personadresserad post till enskilda tjänstemän 
och förtroendevalda om innehållet avser verksamheten.  
Undantagsvis kan handlingar som inte innehåller sekretessuppgifter hållas ordnade 
på annat sätt. Dessa handlingar har från början en naturlig sorteringsordning, t.ex. 
fakturor som förvaras i nummerordning och personalhandlingar som förvaras i 
personnummerordning eller alfabetisk ordning. Man kan säga att handlingarna i de 
här fallen själva utgör registret. Detta kallas systematisk förvaring. 
 
Handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter måste registreras i diariet.  
Sekretessmarkeringen signalerar varning och betyder att vid utlämnande av handling 
bör en särskild prövning ske. Eventuellt måste vissa uppgifter avidentifieras. För att 



UaFS     
  Blad 10 

kunna sekretessbelägga en handling eller del av handling måste stöd finnas i 
offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Handlingar som är av ringa betydelse för verksamheten behöver inte registreras. De 
gallras enligt respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Det gäller till exempel 
reklam, kursinbjudningar, cirkulär, korta frågor om till exempel öppettider eller 
liknande som kan besvaras enkelt och rutinmässigt eller brev med obegripligt 
innehåll.  

2.2.2 Vilka uppgifter ska registreras? 
Enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska nedanstående fyra punkter 
vara med i en registrering av varje handling: 
1. datum då handlingen kom in eller upprättades 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare 
4. i korthet vad handlingen rör 
Punkt 3 och 4 måste utformas på ett sådant sätt att uppgifterna inte röjer sekretess 
eller personuppgifter eftersom handlingen normalt publiceras på kommunens 
webbsida. 
Sekretessbelagda handlingar eller ärenden publiceras inte på webbsidan. 

2.2.3 Publicering av registrerade handlingar  
Uddevalla kommun arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten för sina 
medborgare. Publicering av diariet i fulltext är ett led i detta arbete. 
Inkommen allmän handling får publiceras i fulltext på hemsidan om den inte 
innehåller några sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 
och personuppgifterna är harmlösa enligt personuppgiftslagen. 
 
Personnummer och samordningsnummer får inte publiceras på hemsidan. 
 
Se även policy för hantering av personuppgifter och nämndens rutiner för 
publicering av diarier, kallelser och protokoll på internet. 

2.2.4 Ärende  
Registrator på respektive förvaltning ansvarar för diariet och att ärende diarieförs.  
 
En inkommen/upprättad handling kan antingen initiera ett nytt ärende eller 
diarieföras i ett befintligt ärende. 
 
Samlingsärenden kan skapas för att hålla samman t.ex. anmälningsärenden och 
korrespondens. 

2.2.5 Formulering av ärendemening   
Ärendemeningen ska täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Den ska innehålla bra 
sökord, men inte vara för lång. Undvik att börja ärendemeningen med ord som 
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beträffande, rörande, angående, förslag med flera. Förkortningar, interna arbetsnamn 
med mera ska inte användas. 
 
Ärendemeningen kommer att fungerar som punktrubrik i kallelse och protokoll. Den 
ska tillsammans med diarienummer följa ärendet under hela ärendeprocessen. Detta 
underlättar återsökningen. (Tänk på att vara noga med att stava rätt!) 
När ärendemeningen formuleras görs ett förslag av registrator. Om den behöver 
kompletteras eller ändras under beredningens gång ska detta göras i samråd mellan 
handläggare och registrator och i vissa fall även chef. 

2.2.6 Klassificering av ärendet   
Ärendet och handlingar klassificeras enligt en klassificeringsstruktur grundat på 
verksamhetens ärendeprocesser.  Ärende och handlingar förses med bestämd 
information om data (metadata) för organisation, återsökning och återanvändning av 
information. Klassificeringsstrukturen används vid registrering. 

2.2.7 Initiera ärende utan handling 
Handläggare kan initiera ett ärende innan handlingar inkommit eller upprättats. 

2.2.8 Nämndärende 
Så snart arbetet med ett nämndärende har påbörjats ska ett ärende skapas i systemet. 
Detta är en förutsättning för att det ska vara möjligt att få en överblick över samtliga 
pågående ärenden och dess status. 

2.2.9 Remisshantering 
Se kapitel 5 Remiss. 

2.2.10 Handling som inte ingår i ett ärende 
För enstaka handlingar kan man redan när handlingen inkommit konstatera att det 
inte finns någon åtgärd som ska eller kan vidtas.  Handlingen måste ändå registreras, 
antingen som ett enskilt dokument eller i ett samlingsärende. 

2.2.11 Överlämna handling 
Om en handling registrerats och skannats hos en mottagande myndighet och senare 
ska överlämnas till en annan mottagande myndighet (nämnd) skickas både 
pappersoriginalet och det digitala exemplaret till denna myndighet.  Notering om 
överlämnande görs i systemet och ärendet avslutas. 
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2.2.12 Bekräftelse på mottagen handling   
En bekräftelse på mottagen handling bör lämnas till avsändaren. Främst tillämpas det 
för post från enskilda samt föreningar och liknande. Den som registrerar skickar 
vanligtvis bekräftelse. Vid personadresserad post ansvarar mottagaren för att en 
bekräftelse skickas till avsändaren. 

2.3 Till handläggare 

2.3.1 Tilldelning av ärende 
Förvaltningschef ansvarar för tilldelning av ärende direkt till handläggare eller 
respektive avdelningschef som i sin tur fördelar ärende. 
 
Rutinärende kan tilldelas av registrator där handläggare är känd.  
 
Ett ärende kan ha flera handläggare på en förvaltning.  

2.3.2 Bevakning 
Registrator kan sätta bevakningsdatum för planerad behandling till ett framtida 
angivet nämndsammanträde. Flera olika bevakningsdatum kan anges som stöd vid 
ärendets handläggning. Det kan till exempel vara datum för eventuella beredningar 
och utskick då handlingar måste vara klara.  
 
2.4 Kontroll av akt 

2.4.1 Rensning 
Handläggare ansvarar för att akten rensas. Handlingar som kan rensas bort är till 
exempel uppgifter som inte tillför ärendet sakuppgift eller fakta. Om akten inte är 
rensad kontaktas handläggare. Handlingar som inte rensats från akten blir allmänna 
handlingar i samband med arkivering.  

2.4.2 Identisk pappersmapp och elektronisk mapp 
Registrator kontrollerar att pappersmapp och elektronisk mapp är identisk. 
Handlingarna i bägge akterna ska vara av samma version.   

2.5 Avsluta ärende 
Registrator avslutar ärendet i samråd med respektive handläggare och vid 
expediering av beslut.  

2.6 Närarkiv 
Avslutade ärenden sorteras in i närarkiv och förvaras enligt dokumenthanteringsplan.  
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2.6.1 Gallring och arkivering 
Varje förvaltning ska ha minst en arkivredogörare. Denna person har ansvaret att se 
till att gallring av förvaltningens handlingar och leverans till kommunarkivet av 
handlingar som ska bevaras genomförs enligt gällande lagar och nämndens 
dokumenthanteringsplan. 

2.7 Överlämna till arkivmyndighet 
Handlingar som ska bevaras överlämnas till arkivmyndigheten genom leverans till 
kommunarkivet. Kommunarkivet tar emot handlingar vid två tillfällen per år, vår och 
höst. 

3 Handläggare 

Handläggare som är sakkunnig inom ett eller flera områden, och dennes 
ställningstagande är viktigt för att beslut ska bli så bra som möjligt. 
 
Ärenden som handläggs kan vara utredningar på remiss, egna utredningar efter 
uppdrag, egna initiativ inom sakområdet, besvara frågor från allmänheten, 
organisationer och myndigheter samt enklare eller mer komplicerad beredning av 
nämndens ärenden. 
 
Vid initiering av nytt ärende ska ärendet skapas i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet av registrator innan tjänsteskrivelse upprättas. 
 
Handläggare ansvarar för att inkommande handlingar, t.ex. via e-post, och upprättade 
handlingar diarieförs i ärende- och dokumenthanteringssystemet.  

3.1 Ta emot ärende 
Handläggare ska omgående försäkra sig om att ärendet kommit till rätt handläggare, i 
annat fall ska avdelningschef eller förvaltningschef kontaktas. 

3.2 Faktainsamling 
Stäm av uppdraget med uppdragsgivaren.  
 
Se i delegationsordningen om ärendet ska beslutas av nämnd eller angiven delegat.  
 
Samla in fakta. I vissa ärenden kan samråd behövas med annan förvaltning.  
 
Samråd innebär att inhämta en annan förvaltnings faktakompetens inom ärendet. 
Samråd ska inte förväxlas med remiss, se kapitel 5 Remiss.  
 
Diskutera ärendet med kollegor och förankra med förvaltningschef/avdelningschef 
om ärendet inte rör myndighetsutövning eller är av rutinmässig karaktär. 
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3.3 Tjänsteskrivelse 
När faktainsamling och förankring är klar, skriv tjänsteskrivelsen enligt mall i 
ärende- och dokumenthanteringssystemet. 
 
Kontrollera stoppdatum till nämnd. Fråga respektive registrator eller 
nämndsekreterare om tidsschema.   
 
Text under rubrikerna sammanfattning, beslutsunderlag och förslag till beslut, 
används i kallelse och protokoll. 
 
Skriv ut tjänsteskrivelse enkelsidigt på arkivbeständigt papper för underskrift. 
Beslutsunderlagen skrivs ut enkelsidigt på kopieringspapper. 
 
Anmäl ärendet elektroniskt till aktuellt sammanträde via ärende- och 
dokumenthanterings-systemet senast på stoppdagen.   
 

3.3.1 Skrivanvisning 
Skriv inom ämnet.  
 
Språket ska vara rakt och enkelt utan att för den skull ge avkall på saklighet och 
korrekthet. Språket och tydligheten är avgörande för ett besluts kvalité och 
medborgarnas insyn och är ett verktyg för effektivare administration. Det går åt 
mindre tid till frågor, förtydliganden och missförstånd.  
 
Snårig meningsbyggnad samt ålderdomliga och svårbegripliga ord ex. kanslisvenska, 
ovanliga främmande ord, modeord och förkortningar ska undvikas. 
 
Personnamn och personnummer ska undvikas i texten om det inte är nödvändigt, 
eftersom handlingarna publiceras på kommunens hemsida och en publicering kan 
strida mot personuppgiftslagen.  
 
Se ”Myndigheternas skrivregler”, Departementskrivelse (DS) 2009:38. 
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3.3.3 Så här använder du mallen för tjänsteskrivelse 
 

Rubrik  

Grundprincipen är att rubriken är densamma som ärendemeningen i diariet. Rubriken 
ska stämma överens med ärendets huvudsakliga innehåll. Den kommer i sin helhet 
att användas i kallelser och protokoll.  
 
Sammanfattning 

Ärendet ska beskrivas kortfattat och det ska även framgå hur ärendet initierats.  
 
Huvudregeln är att texten ska omfatta högst en halv sida. Texten används som 
ingress till den paragraf i protokollet som behandlar ärendet.  
 
Rubriken sammanfattning ska alltid finnas med eftersom texten går över till 
protokollet. 
 

Beslutsunderlag 

Skriv tjänsteskrivelsen först. Förvaltningens namn, typ av dokument och datum då 
dokumentet är daterat eller i andra hand registrerat.  
Datum skrivs på följande sätt: åååå-mm-dd.  
 
Rada upp beslutsunderlagen i datumordning, det nyaste först. Skriv 
dokumentbeskrivning och datum. Dokumentbeskrivningen ska vara samma som i 
ärendet. 
 
Rubriken beslutsunderlag ska alltid finnas med. Texten går över till protokollet. 
 
Ex Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08. 
Beslutsunderlag 2015-10-02 
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Förslag till beslut 

Skriv rätt politisk beslutsinstans. Tänk på att det är nämnd som beslutar eller lämnar 
förslag till beslut och inte förvaltningarna. 
 
Det ska gå att läsa beslutet genom att endast läsa beslutsmeningarna. Beslutet ska 
inte gömmas i tjänsteskrivelsen eller övrigt beslutsunderlag.  
 
Det är viktigt att varje ärende får ett korrekt beslut samt att beslut och ärenderubrik 
hänger ihop. Nämnden kan endast fatta beslut inom sitt ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut ska formuleras i att-satser. Varje att-sats bör endast bestå av ett 
åtgärdsförslag som kan resulterar i t.ex. ett uppdrag. 
 
Det underlättar förståelse av beslut om ordförande kan ställa proposition på separata 
och oberoende att-satser. 
 
Vid komplexa förslag till beslut kan sista att-satsen användas för hänvisning till 
beslutsunderlag. 
I undantagsfall kan ärendet och beslutet vara så komplext att en hänvisning till 
nämndens eller förvaltningens förslag är nödvändig för att man ska kunna förstå 
beslutets hela vidd. Även i dessa fall bör ambitionen vara att det direkt i att-satsen 
framgår beslutets huvudsakliga innebörd. 
 
Formuleringar som ” i enlighet med föreliggande förslag” m.m. är inte accepterade.  
 
Kontrollera att förslaget till beslut håller sig inom ramen för ärendet och 
ärenderubriken. 
 
Rubriken förslag till beslut ska alltid finnas med. Texten går över till protokollet. 
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Ärendebeskrivning 

Använd rubriken om en längre utförlig redogörelse behövs för ärendet. Maximalt ska 
hela tjänsteskrivelsen omfatta högst 3-4 sidor. Om längre ärendebeskrivning behövs 
hänvisa istället till kompletterande dokument under rubriken beslutsunderlag. Ta bort 
rubriken Ärendebeskrivning i tjänsteskrivelsen om du inte använder den.  
 
Skicka (expediera) till 

Ange här vilka som ska ta del av beslutet. Det gäller både inom och utanför 
förvaltningen. 

3.3.4 Underteckna tjänsteskrivelse 
Skriv ut tjänsteskrivelsen, enkelsidigt på arkivbeständigt papper för underskrift. 
Handlingar till nämndens kallelse ska vara undertecknade av förvaltningschef och 
kontrasignerade av handläggaren. Undantag gäller för ärenden som innebär 
myndighetsutövning samt ärenden av rutinmässig karaktär.  Se Reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun § 10. 

3.3.5 Politisk beredning 
Tjänsteskrivelsen med förvaltningens förslag till beslut lämnas nu för politisk 
beredning i nämnd eller arbetsutskott.  
 
De förtroendevaldas arbete underlättas genom att alla handläggare använder samma 
mall för tjänsteskrivelser. 
 
I beslutsprocessen kan de förtroendevalda tillföra ytterligare politiska aspekter som 
gör att nämnds beslut avviker från förvaltningens förslag. Om nämnd eller utskott 
beslutar om ändringar får tjänsteskrivelsen, som är en diarieförd allmän handling, 
inte ändras utan följer ärendet i oförändrat skick.  

3.3.6 Motioner och medborgarförslag 
Motioner och medborgarförslag besvaras med bifall, avslag eller besvarad med t. ex. 
hänvisning till pågående arbete. Om det finns flera delar i en motion eller 
medborgarförslag är det viktigt att ställningstagandet framgår att, t.ex. punkt 1 i 
motionen bifalls och punkt 2 avslås. Förslag till nämnds ställningstagande ska klart 
och tydligt framgå av förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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3.3.7 Yttranden 
Vid svar på interna remisser ska förslag till nämnds ställningstagande klart och 
tydligt framgå av förslag till beslut i tjänsteskrivelse. 
 
Vid svar på externa remisser ska utöver en tjänsteskrivelse även ett remissvar 
(yttrande) skrivas. Yttrandet ska följa regeringskansliets, SB PM 2003:2 Svara på 
remiss-hur och varför, exempel på hur ett remissvar utformas. Yttrandet expedieras 
till avsändaren tillsammans med protokollsutdrag. 

3.4 Rensning av akt  
Handläggare ansvarar för att akten rensas. Rådgör med registrator. Handlingar som 
kan rensas bort är till exempel uppgifter som inte tillför ärendet sakuppgift eller 
fakta. Handlingar som inte rensats från akten blir allmänna handlingar i samband 
med arkivering. 

4 Nämndadministration 

4.1 Sammanställa kallelse 
Föredragningslista är dagordningen med tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelse är alla handlingar och föredragningslista. 
 
Nämndsekreterare sammanställer anmälda ärenden inför möte med 
presidiet/beredning. 
 
Nämndsekreteraren sammanställer delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd 
enligt kommunallagen. Viktigt att delegationsbeslut protokollförs och därigenom 
anslås för att vinna laga kraft. 
 
Nämndsekreteraren sammanställer inkommen information (anmälningsärende). 

4.2 Presidie/Beredning 
Nämndens ordförande ansvarar för kallelse och föredragningslista samt beslutar om 
ett ärende ska tas med eller inte. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska skickas med i kallelsen.  

4.3 Kallelse 
Nämndsekreterare skapar föredragningslista i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet som följer en given mall utifrån anmälda 
tjänsteskrivelser och beslutsunderlag. Föredragningslistan bygger på de 
tjänsteskrivelser som anmälts till sammanträdet av handläggare.  
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Kallelse ska skickas till ledamöter och ersättare senast, sju dagar (KF) och sex dagar 
(nämnd), före sammanträdesdagen. 
 
Kallelse skickas till personalrepresentanter, revisorer, massmedia, medborgarkontor 
och bibliotek. 

4.4 Upprätta, publicera kallelse 
Upprätta föredragningslista och alla handlingar i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet. 
Publicera kallelse på uddevalla.se. Tänk på att detta är den sista kvalitetskontrollen 
av handlingen rörande personuppgifter och sekretess. Se nämndens ”Rutin för 
publicering av diarier, kallelser och protokoll på internet”.  

4.4.1 Ändring av föredragningslistan efter utskick 
Nämnden beslutar genom ett enkelt majoritetsbeslut på sammanträdet om 
extraärende, ärenden som utgår och i vilken ordning ärenden ska behandlas. 

4.5 Sammanträde 

4.5.1 Närvarokontroll och upprop 
Det ingår i ordförandes ordningsfunktion att hålla kontroll över närvaron samt att 
ersättares tjänstgöring sker i enlighet med kommunallagens regler (6 kap. 10-11 §§ 
kommunallagen). Detta sker enklast genom upprop. Av närvaroredovisningen på 
protokollets första sida ska det framgå vid vilka paragrafer eller delar av paragrafer 
som ledamöter och ersättare tjänstgjort. All närvaro i nämnd, även tjänstemän, ska 
protokollföras.  
 
Kommunfullmäktige antar för varje mandatperiod en särskild inkallelseordning för 
ersättare. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättares inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

4.5.2 Förändring av föredragningslistan 
Ledamot i nämnd får väcka ärende på nämndens sammanträde.  
 
Förändringar av föredragningslistan ska protokollföras för att tydligt redovisa vilka 
ärenden som tillkommit, vilka ärenden som utgått och på vilket sätt ärendeordningen 
ändrats i förhållande till den utsända föredragningslistan.  
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4.5.3 Yrkanden 
I protokollet ska redovisas yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka (5 
kap. 59 § kommunallagen). Yrkanden får endast framställas av ledamöter och 
tjänstgörande ersättare. 
 
De personer som står bakom yrkandet ska redovisas med namn och partibeteckning. 
För att inte belasta protokollet med alltför många namn, om ett stort antal förslag är 
identiska, kan endast den som först framställt yrkandet återges i protokollet. Det kan 
kompletteras med att även en företrädare från varje parti som instämt i yrkandet 
återges i protokollet.  
 
Om samtliga ledamöter i ett eller flera partier står bakom ett yrkande kan det 
protokollföras som partiförslag. 
 
Längre yrkanden som inte finns som beredningsförslag ska lämnas skriftligen till 
ordförande och sekreterare. 

4.5.4 Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningarna avslutade och kontrollerar att yrkandena är 
rätt uppfattade. Därefter får inga nya yrkanden framställas eller ändringar göras.  
 
Ordförande lägger fram förslag till beslut utformade så att de kan besvaras med ja 
eller nej.  
 
När yrkanden som framförs är motstridiga måste ordföranden ställa förslagen mot 
varandra för att komma fram till vad nämnden beslutar.  
 
Det ska framgå i vilken ordning ordförande har lagt fram förslag till beslut 
(beslutsgången). Ordförande redovisar därefter sin uppfattning om vad som har 
beslutats och befäster beslutet med klubbslag om inte omröstning begärs. 

4.5.5 Omröstning 
När omröstning begärs ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller 
anställning av personal. Enligt 5 kap. 59 § kommunallagen ska i protokollet 
redovisas genomförda omröstningar och hur de har utfallit samt vilka ledamöter som 
har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar. 
Omröstningsresultatet ska redovisas i protokoll under delrubrik omröstningsresultat.   

4.5.6 Beslut 
Beslutsmeningar uttrycks i form av att-satser.  
 
Beslutsmeningar ska vara formulerade så att beslutets innebörd i sak framgår. Ingen 
hänvisning till tjänsteskrivelsen eller bilagor. Undantaget komplexa ärenden. Se 
avsnitt förslag till beslut under handläggaravsnittet (kapitel 3). 
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4.5.7 Reservationer 
Förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 
beslutet. Reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas (4 kap. 22 § 
kommunallagen).  
 
Om ledamot har reserverat sig mot beslut och denne ledamot vill motivera 
reservationen ska det ske skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokoll. 
 
Även gruppreservationer är tillåtna. 

4.5.8 Protokollsanteckning 
Ordförande kan medge att den förtroendevaldes namn och partibeteckning samt 
uttalandet protokollförs i den aktuella paragrafen. Nämnd ska låta 
förvaltningschefens mening antecknas i frågor av väsentlig betydelse såsom 
exempelvis, ekonomi, juridik och arbetsmiljö. 

4.6 Skriva protokoll 
Färdigställ beslutstexterna. Kontrollera paragrafering och sammanställ 
närvaroförteckningen. 
 
Skriv ut protokollet för justering på enkelsidigt, arkivbeständigt papper, arkiv 80. 

4.7 Justera protokoll 
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet av ordförande, två 
ledamöter (KF) och en ledamot (nämnd). Ordförande ska alltid meddela tid för 
justering, eftersom skriftlig reservation ska inlämnas före denna tidpunkt. 
 
Gör eventuella rättningar av protokollet. Justerat protokoll ska alltid bevaras i 
pappersoriginal.  

4.7.1 Omedelbar justering 
Nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska då redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Det omedelbart justerade 
beslutet ska under eller i omedelbar anslutning till själva sammanträdet skrivas under 
av ordförande och av justerare.  
 
Beslut om omedelbar justering kan skrivas så här; ” Paragrafen justeras omedelbart” 
i slutet av paragrafen. 
 
Skriv ut första sidan och protokollsparagrafen för justering på enkelsidigt, 
arkivbeständigt papper, arkiv 80. 
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För att beslutet ska vinna laga kraft krävs en förstasida med närvaro, bevis om anslag 
och övriga formella uppgifter. Efter justering anslås beslutet senast dagen efter 
sammanträdet. Omedelbart justerad paragraf sorteras i protokollets paragrafordning. 

4.7.2 Öppna möten 
Kommunfullmäktiges beslut 1996-06-11 § 120 ger nämnderna rätt att besluta om 
öppna möten för allmänheten. Varje nämnd får besluta om graden av öppenhet med 
undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller där uppgifter omfattas av 
sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen (OSL). 

4.8 Protokoll 
Publicera protokoll på uddevalla.se. Tänk på att detta är den sista kvalitetskontrollen 
av handlingen rörande personuppgifter.   

4.9 Anslå och expediera beslut 
Efter att protokollet justerats ska justeringen tillkännages på kommunens 
anslagstavla. Detta ska ske inom två dagar efter justering.  
 
Beslut vinner laga kraft tre veckor räknat från den dag då bevis angående justering 
av det aktuella protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Den klagande kan 
komma in med en skrivelse till förvaltningsrätten senast inom tre veckor räknat från 
den dag då bevis anslagits. Gäller överklagande enligt 10 kap. 1-3 §§ 
kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. 
 
När protokollet justerats ska protokollsutdrag expedieras till berörda. Skapa 
protokollsutdrag och expediera beslut till aktuell mottagare. Yttrandet expedieras i 
original till avsändaren tillsammans med protokollsutdrag. 

4.9.1 Myndighetsnämnd underrättelse 
Beslutsexpediering bör alltid ske skriftligt om beslutet går part emot eftersom tiden 
för överklagande utgår från den tidpunkt då part tagit del av beslutet. 
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5 Remiss 

5.1 Extern remiss  
Utomstående myndighet begär Uddevalla kommuns åsikt i ett ärende. 
 

5.1.1 Extern remiss som endast rör en nämnds verksamhetsområde 
(Processkarta extern remiss en nämnd) 
 
Inkommen handling från annan myndighet diarieförs. Förvaltningschef fördelar 
ärende till handläggare. Bevakning skapas.  
Handläggning sker. Handläggare skriver yttrande till remissinstans samt 
tjänsteskrivelse till nämnd för beslut.  
Yttrandet i original med beslut skickas till myndighet. Tjänsteskrivelsen arkiveras i 
nämndens diarium. 
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5.1.2  Extern remiss som rör flera nämnders verksamhetsområde 

(Processkarta extern remiss flera nämnder) 
 
Inkommen handling till kommunstyrelsen från annan myndighet med önskemål om 
att Uddevalla kommun ska besvara remiss diarieförs och bevakning skapas. 
Kommundirektör ger förslag på berörda nämnder. Remissen skickas efter beslut av 
angiven delegat, kommunstyrelsens ordförande. 
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Forts. 5.1.2  Extern remiss som rör flera nämnders 
verksamhetsområde 
(Processkarta intern remiss)  
  
Ärendet diarieförs hos mottagande nämnd. Förvaltningschef fördelar ärende till 
handläggare. Handläggning sker. Handläggare skriver tjänsteskrivelse. 
Nämnden fattar beslut.  
Tjänsteskrivelsen arkiveras i nämndens diarium. Beslut och kopia av 
tjänsteskrivelsen skickas till kommunstyrelsens diarium.  
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5.1.3 Sammanställning av extern remiss 
(Processkarta extern remissammanställning) 
 
Inkomna tjänsteskrivelser och beslut diarieförs i ärendet i kommunstyrelsens 
diarium. 
Ansvarig handläggare sammanställer nämndernas svar, skriver yttrande till 
remissinstansen och tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som fattar beslut. 
Yttrande i original och kopia av beslut skickas till myndighet. Kopia på yttrande 
samt original av beslut och tjänsteskrivelse arkiveras i kommunstyrelsens diarium. 
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5.2 Kommunintern remiss (remiss från annan nämnd inom 
kommunen) 
Nämnd vill ha annan nämnd/nämnder åsikt i ett av nämndens egna ärenden.   
 
(Processkarta kommunintern remiss)   
Nytt ärende väcks och diarieförs. Förvaltningschef fördelar ärende till handläggare 
för handläggning. Handläggare skriver tjänsteskrivelse. Nämnden eller angiven 
delegat beslutar om kommunintern remissrunda.  
Beslut och intern remiss skickas till berörda nämnder.  
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5.2.1 Kommuninternt remissvar 
(Processkarta kommuninternt remissvar)  
 
Mottagande nämnd diarieför ärendet. Förvaltningschef fördelar ärende till 
handläggare. Handläggning sker. Handläggare skriver tjänsteskrivelse. Nämnden 
fattar beslut. Tjänsteskrivelsen arkiveras i nämndens diarium. Beslut och kopia av 
tjänsteskrivelsen skickas till remitterande nämnd.  
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5.2.2 Kommunintern remissammanställning 
(Processkarta kommunintern remissammanställning)  
 
Nämndernas tjänsteskrivelser och beslut diarieförs.  
Ansvarig handläggare sammanställer förvaltningarnas svar och skriver en 
tjänsteskrivelse. 
Nämnden fattar beslut. 
Beslut och tjänsteskrivelse arkiveras i nämndens diarium. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00244  

Svar från kommunstyrelsen och överförmyndaren på 
revisionsrapport grundläggande granskning 2020 
Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. 
Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  
  
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har en 
begränsad måluppfyllelse i arbetet med de egna antagna måtten. Bedömningen är vidare 
att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med 
intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 
  
Kommunstyrelsen har enligt revisorernas bedömning inte säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga 
sakförhållanden i form av ett juridiskt utlåtande till kommunfullmäktige inför beslut om 
Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. Revisorerna rekommenderar 
kommunstyrelsen att se över dess rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa 
att väsentlig information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. Revisorerna 
önskar svar på vilka åtgärder som styrelsen ämnar vidta med anledning av detta. 
Revisorerna noterar även att överförmyndaren inte utarbetat riskanalys till grund för 
internkontrollplanen och lämnar därför en rekommendation kring detta. 
  
Kommunledningskontoret noterar, vilket också framgår av revisorernas granskning, att 
företrädare för samtliga partier i kommunstyrelsen har fått ta del av utlåtandet. Vidare 
refererades det till rapporten under den debatt i kommunfullmäktige som föregick 
beslutet. 
 
Beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av 
Lysekils Busstrafik kunde varit tydligare om att förvärvet kunde komma att medföra 
verksamhet som inte var i överensstämmelse med då gällande bolagsordning och 
ägardirektiv. 
  
Uddevalla kommun har en mycket väl beskriven ärendehanteringsprocess, framför allt 
genom den av kommunfullmäktige antagna (nu under revidering) handboken för 
ärendehantering. Kommunledningskontorets uppfattning är att 
ärendehanteringsprocessen är väl fungerande och att det inte krävs några åtgärder med 
anledning av revisorernas rekommendation. 
  
Överförmyndaren har i internkontrollarbetet för 2021 utarbetat riskanalys och lämnar 
detta som svar på rekommendationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts § 143 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17. 
Överförmyndarens beslut 2021-04-16 med tillhörande bilagor. 
Revisionsrapport grundläggande granskning med följebrev. 

Beslut 

  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att som svar på revisionsrapporten lämna ovan redogörelse. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna kommunstyrelsens och överförmyndarens respektive svar på 
revisionsrapporten.  
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-05-28 
Kommunens revisorer 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-05-17 Dnr KS 2021/00244 

  

 

Handläggare 

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

 

Svar från kommunstyrelsen och överförmyndaren på 

revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. 
Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  
 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har en 
begränsad måluppfyllelse i arbetet med de egna antagna måtten. Bedömningen är vidare 
att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med 
intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 
 
Kommunstyrelsen har enligt revisorernas bedömning inte säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga 
sakförhållanden i form av ett juridiskt utlåtande till kommunfullmäktige inför beslut om 
Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. Revisorerna rekommenderar 
kommunstyrelsen att se över dess rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa 
att väsentlig information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. Revisorerna 
önskar svar på vilka åtgärder som styrelsen ämnar vidta med anledning av detta. 
Revisorerna noterar även att överförmyndaren inte utarbetat riskanalys till grund för 
internkontrollplanen och lämnar därför en rekommendation kring detta. 
 
Kommunledningskontoret noterar, vilket också framgår av revisorernas granskning, att 
företrädare för samtliga partier i kommunstyrelsen har fått ta del av utlåtandet. Vidare 
refererades det till rapporten under den debatt i kommunfullmäktige som föregick 
beslutet. 
 
Uddevalla kommun har en mycket väl beskriven ärendehanteringsprocess, framför allt 
genom den av kommunfullmäktige antagna (nu under revidering) handboken för 
ärendehantering. Kommunledningskontorets uppfattning är att 
ärendehanteringsprocessen är väl fungerande och att det inte krävs några åtgärder med 
anledning av revisorernas rekommendation. 
 
Överförmyndaren har i internkontrollarbetet för 2021 utarbetat riskanalys och lämnar 
detta som svar på rekommendationen. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17. 
Överförmyndarens beslut 2021-04-16 med tillhörande bilagor. 
Revisionsrapport grundläggande granskning med förljebrev. 

Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisionsrapporten lämna ovan redogörelse. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens och överförmyndarens respektive svar på 
revisionsrapporten. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
Överförmyndaren 





















Till: Kommunfullmäktige 
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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Grundläggande granskning 2020 

 

EY på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. Granskningens syfte 

var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verk-

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

konstaterar att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med nämndernas egna 

styrkort. Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga sakförhållanden till 

kommunfullmäktige inför beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik AB. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt 

väsentligt säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Slutligen 

bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. Undantaget är överförmyndarens 

avvikelse gällande internkontroll.  

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 31 mars 2021 

 

 

 

Tomas Amlöv       Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande        1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Uddevalla kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och 

beredningar och har genomförts genom dokumentstudier, nämnddialoger och skriftliga frågor.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag 

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2020. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

redovisningsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per sista december 2020 i 

preliminär verksamhetsberättelse. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt 

kommunens styr- och ledningssystem har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse och 

nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan 

sammanställs vår bedömning av nämndernas arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Bedömningarna grundar sig på granskningens revisionskriterier 

och har resulterat i ett antal rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt 
tillräcklig styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Ej tillämpligt 

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och 

överförmyndaren.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga 

i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån 

lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också 

ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styr- och 

ledningssystem samt riktlinjer2. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 

med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 

som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styr- och ledningssystem samt riktlinjer är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha 

genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och nämndens egna mått 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året3 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige4 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in underskott före årets slut, vid 

budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse 

till kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag  

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll  

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat nämndernas internkontrollarbete 

 

 

I följande kapitel beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppsikt, uppföljning och 

intern kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med presidium. Kapitlen avslutas med 

våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.  

 

2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll. 

3 Löpande delårsrapport per april och augusti, controllerrapport per februari och oktober.  

4 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska två controllerrapporter genomföras under 

året, som översänds till kommunstyrelsen i februari och oktober.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning 

Av uppföljning av kommunstyrelsens styrkort framgår att endast ett av elva mått har uppnåtts 

fullt ut 2020. I diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för kommunstyrelsen styrkort. Utöver 

uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 1: Redovisning av kommunstyrelsens styrkort 2020. Ett mått är helt uppfyllt (grön), två mått är delvis 

uppfyllda (gult), tre mått är ej uppfyllda (rött) och fem mått är ej redovisade (grått).  

4.2. Uppföljning 

Enligt uppgift från kommunledningskontoret har kommunstyrelsens presidium under 2020 inte 

haft uppsiktspliktsmöten med kommunens bolag. Kommunstyrelsens presidium har däremot 

deltagit vid bolagsdag och företagsdag med koncernbolagen.  

I lekmannarevisionens grundläggande granskning av Uddevalla Omnibus AB 2020 framkom 

att bolaget under året genomfört ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB. Det förvärvade bolaget 

har under året bedrivit privat beställningstrafik och trafik över länsgränsen vilket inte är förenligt 

med de kommunrättsliga principerna5. Uddevalla Utvecklings AB och Uddevalla Omnibus AB 

har i ett juridiskt utlåtande från en extern advokatbyrå informerats om de nämnda legala 

aspekterna av förvärvet. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande och oppositionsråd 

delgavs genom mailkorrespondens information om detta i februari. Gruppledare i 

kommunstyrelsen samt dåvarande ordförande i kommunfullmäktige delgavs informationen i 

april. Utifrån vår genomgång av protokoll och handlingar framgår inte att kommunstyrelsen i 

sin beredning av frågan har informerat kommunfullmäktige om dessa legala aspekter inför 

kommunfullmäktiges beslut om att godkänna affären i juli. 

 

5 Avseende Lokaliseringsprincipen och Likställighetsprincipen.  

1

2

3

5
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4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att kommunstyrelsen löpande under året 

erhållit information avseende covid-19 genom särskilda informationsträffar och möten 

med fullmäktigepartiernas gruppledare. 

 

 Integration är en fortsatt utmaning för kommunen. Särskilt i kommunens 

utanförskapsområden Dalaberg, Hovhult och Tureborg där arbetslösheten bland 

utrikesfödda är hög. Av dialog framgår att andelen hushåll med försörjningsstöd har 

ökat de senaste två åren och att det finns en risk att pandemin förvärrar läget. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att 

kommunstyrelsens måluppfyllelse i arbetet utifrån styrkortet är låg och flertalet mått inte följts 

upp under 2020.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat Lysekils Busstrafik AB. I det 

juridiska utlåtandet som lämnats till kommunstyrelsens dåvarande ordförande, oppositionsråd 

och sedermera gruppledare i kommunstyrelsen framgår att delar av verksamheten som 

Lysekils Busstrafik AB bedriver inte ansetts vara förenlig med kommunallagen. Detta då 

bolaget bedrivit privat beställningstrafik och trafik över länsgränsen vilket inte är förenligt med 

de kommunrättsliga principerna. Vi konstaterar att kommunstyrelsen i sin beredning av ärendet 

inte skriftligen informerat kommunfullmäktige om dessa i vår mening väsentliga aspekter inför 

kommunfullmäktiges beslut om att godkänna affären. Detta finner vi bristfälligt och det kan 

därför inte uteslutas att kommunfullmäktige saknat väsentlig information till grund för beslut i 

frågan. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kommunstyrelsen har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar styrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 

5.1. Styrning 

Av uppföljning av barn- och utbildningsnämndens styrkort framgår att endast två mått har 

uppfyllts fullt ut 2020. I diagram 2diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för barn- och 

utbildningsnämndens styrkort. Utöver uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig 

uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 2: Redovisning av barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020. Två mått är helt uppfyllda (grön), två mått 

är ej uppfyllda (rött).  

5.2. Uppföljning 

Nämnden prognosticerade i sin februarirapport en negativ avvikelse på 14 mnkr. Underskottet 

kvarstod vid nämndens behandling av delårsbokslut per april. Av protokoll från 

kommunstyrelsens behandling av delårsbokslut per april den 27 maj framgår att avvikelsen 

inte föranleder några åtgärder6. I oktoberrapporten prognosticerade nämnden en positiv 

avvikelse om 9 mnkr. I övrigt finns inga avvikelser att notera för barn- och utbildningsnämndens 

uppföljning. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

 

6 Vid avvikelse överstigande 1 % av nämnds kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade 

helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. 

22
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5.4. Resultat av dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att nämnden under året erhållit 

regelbunden information gällande hanteringen av Covid-19. Förvaltningschef uppges 

ha haft en tät kontakt med smittskyddet under pandemin och beskriver att samverkan 

fungerat väl. Det framförs att nämndens utvecklingsarbete och kompetensutvecklingen 

har avstannat på grund av pandemin. Övergången till distansundervisning på 

gymnasiet och vuxenutbildningen ska i huvudsak ha fungerat bra. Det har enligt uppgift 

funnits goda förutsättningar att bedriva distansundervisning då elever redan haft egna 

datorer och övergången till distansundervisning således inte krävt några omfattande 

investeringar. 

 

 I dialogen beskrivs det som en utmaning att höja skolresultaten, särskilt för elever med 

utländsk bakgrund. Det framgår att segregationen på skolorna är ett problem och att 

nämnden arbetar för att hantera problematiken genom att arbeta strategiskt med 

skolstrukturen och lokalfrågor. 

 

 Av dialog framgår även att det finns en hög andel behöriga pedagoger inom förskolan 

men att det finns en utmaning gällande likvärdighet mellan förskolor. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens 

måluppfyllelse i arbetet utifrån styrkortet är begränsad.  

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering utifrån kommunens riktlinjer. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  



 

10 

6. Kultur- och fritidsnämnden  

6.1. Styrning 

Av uppföljning av kultur- och fritidsnämndens styrkort framgår att endast fem av totalt elva mått 

har uppnåtts fullt ut för 2020. I diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för kultur- och 

fritidsnämndens styrkort. Utöver uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av 

kommunfullmäktiges styrkort genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 3: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020. Fem mått är helt uppfyllda (grön), ett mått är 

delvis uppfyllt (gult), fyra mått är ej uppfyllda (rött) och ett mått är inte redovisat (grått).  

6.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden erhållit controllerrapport per februari vid sammanträdet i 

mars som ett informationsärende, däremot framgår inte huruvida nämnden godkänt rapporten. 

I övrigt finns inga avvikelser att notera för socialnämndens uppföljning. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

6.4. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2020 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (december 2020) beskrivs att Covid-19 har haft en kraftig påverkan 

på samtliga verksamheter. Det framgår att nämnden har tappat intäkter bland annat på 

grund av att badhuset har fått stänga, samtidigt har nämnden också fått minskade 

kostnader som balanserar upp resultatet. Den totala nettokostnaden för pandemin 

5

3

2
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uppges vara cirka 0,5 mnkr. Vidare beskrivs att bibliotekets verksamhet har stängts 

under året på grund av bristande följsamhet mot restriktionerna bland besökarna.  

 

 Kompetensförsörjning inom kulturskolan är en särskild utmaning, det är även en 

svårighet att rekrytera bibliotekarier. En kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplan har utarbetats för hela kommunen för att tillgodose 

kompetensförsörjningen.  

 

 Kulturskolans lokaler är i behov av underhåll. Det beskrivs att nämnden samverkar med 

samhällsbyggnadsnämnden gällande underhållet genom en lokalförsörjningsgrupp. 

  

 Nämnden beslutade i slutet av 2019 om besparingar på cirka 9 mnkr för 2020. Det 

framgår att beslutet om besparingar kommer att synas under 2021 och framåt.  

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden uppfyller cirka hälften 

av nämndens egna mått för 2020.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 

i enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden erhållit information om 

controllerrapport per februari, däremot framgår inte huruvida nämnden beslutat om att 

godkänna rapporten.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjer. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Styrning 

Av uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort framgår att tre av fyra mått har 

uppnåtts för 2020. I diagram 4diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för 

samhällsbyggnadsnämndens styrkort. Den skriftliga uppföljningen innehåller ingen information 

om måttens måluppfyllelse. 

 

Diagram 4: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020. Tre mått är helt uppfyllda (rött), ett mått är ej 

uppfyllt (rött). 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.4. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2020 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2020) beskrivs att nämnden under året erhållit 

regelbunden information gällande hanteringen av Covid-19. Det framgår att vissa 

verksamheter påverkats mer av pandemin, exempelvis kost och städ. Det beskrivs att 

förvaltningen möjliggjort för distansarbete vilket i huvudsak upplevs ha fungerat väl och 

därtill ska ha medfört kortare handläggningstider av bygglov. 

 

3

1
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 Kommunen saknar en strategi för hantering av förorenad mark. Det framgår av dialog 

att en kartläggning av förorenad mark pågått under 2020, arbetet beräknas fortsätt 

även under 2021. 

 

 I revisionsdialog 2019 framkom att lokalförsörjning var en av nämndens utmaningar. 

Vid dialogtillfället 2020 uppges att lokalsituationen förbättrats under 2020. Det uppges 

även att samverkan med övriga nämnder gällande lokalförsörjningen har blivit bättre. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med riktlinjer. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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8. Socialnämnden 

8.1. Styrning 

Av uppföljning av socialnämndens styrkort framgår att ett av fyra mått har uppnåtts för 2020. I 

diagram 3diagram 5 beskrivs måluppfyllelsen för socialnämndens styrkort. Utöver 

uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 5: Redovisning av socialnämndens styrkort 2020. Ett mått är helt uppfyllt, två mått är ej uppfyllda (rött) och 

ett mått är ej redovisat (grått). 

8.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden erhållit controllerrapport per februari vid sammanträdet i 

mars som ett informationsärende, däremot framgår inte huruvida nämnden godkänt rapporten. 

I övrigt finns inga avvikelser att notera för socialnämndens uppföljning. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.4. Resultat av dialog med socialnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att nämnden erhållit löpande information 

gällande hanteringen av Covid-19 vid varje sammanträde under året. Uppföljningen har 

bland annat avsett arbetet med att begränsa smittspridningen, hantering av 

skyddsutrustning, antalet smittade och avlidna. Nämndens presidium har under våren 

fått dagliga uppdateringar och lägesrapporter gällande pandemihanteringen.   

1

2

1

Uppfyllelse av socialnämndens styrkort 2020

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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 Den demografiska utvecklingen är en stor utmaning för nämnden, både gällande 

personalförsörjning och ekonomi. 2020 års befolkningsutveckling indikerar att andelen 

äldre kommer att öka i kommunen. Nämnden arbetar med strukturomvandlingar och 

teknisk utveckling för att möta de kommande utmaningarna. Nämnden kommer även 

fortsätta att arbeta med heltidsresan7. 

 

 Sjukfrånvaro är en utmaning för nämnden, då särskilt långtidssjukskrivningar. 

Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna återfinns inom äldreomsorgen. En särskild 

HR-funktion har anställts för att arbeta med att minska antalet långtidssjukskrivningar.  

 

 Antalet orosanmälningar uppges öka i kommunen såväl som i övriga riket. Fler 

socialsekreterare har anställts för att stävja utvecklingen och socialtjänsten arbetar 

tillsammans med grundskolan för att fånga upp ungdomar som riskerar att fara illa.  

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens mått är låg.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 

i enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden erhållit information om 

controllerrapport per februari, däremot framgår inte huruvida nämnden beslutat om att 

godkänna rapporten.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  

 

 

7 SKR och Kommunal arbetar gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för 

Heltidsresan. 
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9. Överförmyndaren 

9.1. Styrning och uppföljning 

Överförmyndaren har antagit en verksamhetsplan för 2019–2020 med verksamhetsmål. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år vid nämndens sammanträden. 

9.2. Intern kontroll 

Överförmyndaren har inte utarbetat en riskanalys till grund för internkontrollplanen. Av skriftliga 

svar framgår att arbete med riskanalys pågår8. Inga avvikelser att notera i överförmyndarens 

internkontrollarbete i övrigt. 

9.3. Väsentliga händelser under året 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit av skriftliga 

svar. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.  

 Covid-19 har försvårat rekryteringen av nya ställföreträdare och begränsat möjligheten 

till att genomföra utbildningar. I övrigt har pandemin haft en begränsad effekt på 

överförmyndarens verksamhet.  

 

 Tillgången på ställföreträdare är fortsatt låg, det beskrivs dock som lättare att rekrytera 

ställföreträdare i Uddevalla än i de övriga samverkande kommunerna. 

 

 Införandet av nytt ärendehanteringssystem har pågått under året. Systemet kommer 

tas i bruk under 2021.  

9.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren i huvudsak bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i 

kommunfullmäktiges reglemente. Utöver att en riskanalys inte utarbetats till grund för 

internkontrollarbetet har granskningen inte visat på avvikelser. 

 

I granskningen av överförmyndaren har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 

8 I överförmyndarens skriftliga svar på grundläggande granskning 2019 (2020-09-01) framförs att 

överförmyndaren från och med nästa internkontrollgranskning ska använda de kommungemensamma 

dokumenten, inklusive risk- och väsentlighetsanalys, inför framtagande av internkontrollplan. 
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10. Kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

10.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 

uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 

formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 

framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 

arbetsbeskrivning för beredningarna. 
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 

KS             

BUN              

KFN             

SBN             

SN             

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2. 

 Styrning 
Uppföljning/arbete med 

uppdrag9 
Intern kontroll 

ÖFN   R 

DB    

VB    

 

 

 

        Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Tillräcklig styrning för att leva upp 

till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan 

med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort 

utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av 

kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande 

måluppfyllelse i arbetet med 

fullmäktiges och nämndens egna 

mått 

 

Tillräcklig uppföljning av 

verksamhet och ekonomi  

▪ B1. Följt upp verksamheten i 

delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid 

fyra eller fler tillfällen under året 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar 

till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

9 Arbete med uppdrag avser beredningar. 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in 

underskott före årets slut, vid 

budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk 

avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig 

uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag 

 

 

Systematiskt arbete med intern 

kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan 

utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med 

intern kontroll   

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat 

nämndernas internkontrollarbete 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Vi konstaterat att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

nämndernas egna styrkort. 

Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga sakförhållanden till 

kommunfullmäktige inför beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt ett tillräckligt 

arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna.  

Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att 

verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. 

Undantaget är överförmyndarens avvikelse gällande internkontroll.  

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och 

överförmyndaren.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 

Göteborg den 24 mars 2021   

  

Johan Palmgren   Thomas Edin  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

  

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll10 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndaren, 

demokratiberedningen och valberedningen.11 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 2020. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

 

10 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 

11 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under innevarande år och omfattas därmed inte av 

granskningen.  
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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 kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges 

kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten 

för upp- 

följningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.  

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

 Kommunstyrelsen  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. 

Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga 

iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft 

möjlighet att lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive 

nämnd.  

 

Uppföljande granskning  

Inom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts  

av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2018. Den uppföljande 

granskningen har dokumenterats i en separat rapport.  
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Bilaga 2. Kommunens styr- och ledningssystem 

Kommunfullmäktige (fullmäktige) beslutade om sin nuvarande styrmodell den 13 mars 2019. I 

dokumentet ”Riktlinjer för styrning och ledning” framgår hur modellen ska tillämpas. I figur 2 

beskrivs EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem.  

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 

styrande majoritet och opposition. Översiktsplanen utgör en koppling mellan kommunens 

vision och den strategiska planen som antas varje mandatperiod. Detta genom att identifiera 

de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör 

grunden för översiktsplanen. Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje 

mandatperiod. Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny 

mandatperiod. Planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar: 

 Kommunens vision. 

 Den styrande majoritetens politiska plattform. 

 Riktningar från översiktsplanen. 

 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 

 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 

och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 

tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 

samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 

innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 

Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 

internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 

politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 

nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 

nämndkort.  

 

Figur 2. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell 

 

 

 

 

 

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 

reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare12. I den 

grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 

om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 

verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 

verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 

reviderad den 9 september 2020 ). 

12.1.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 

kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 

utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 

initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 

projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 

hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

12.1.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval13. 

  

 

12 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 

13 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-11-18 

• Barn- och utbildningsnämnden   2020-11-18 

• Kultur- och fritidsnämnden_________ 2020-12-16 

• Samhällsbyggnadsnämnden________ 2020-11-05 

• Socialnämnden______________  2020-11-05 

Dokumentförteckning  

• Riktlinjer för ekonomistyrning  

• Riktlinjer för intern kontroll  

• Riktlinjer för styrning och ledning  

• Strategisk plan 2019–2022 

• Felårsplan 2020-2022 med budget 2020 

Årsredovisningar 2019 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

 

Verksamhetsplan med budget 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

•  

Protokoll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

•  

Delårsrapport per augusti  

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

•  

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2021/00298  

Valdistriktsförändringar i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar både fler än 
2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens valdistrikt.  
  
Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 
fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 
församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 
statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  
  
Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 
respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 
används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 
nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 
personer som är 18 år och äldre.  
  
Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige.  
  
Valnämnden beslutade den 10 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
föreliggande förslag på valdistriktsindelning för Uddevalla kommun.  
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03. 
Valnämndens protokoll 2021-05-10 § 2. 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 
Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 
Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  
Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.   
Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 
senast ändrad 2017-09-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 
och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 
  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort. § 144 

 
att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 
Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 
Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   
  
att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 
föreliggande förslag.  
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 
Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar både fler än 
2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens valdistrikt.  
 
Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 
fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 
församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 
statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  
 
Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 
respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 
används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 
nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 
personer som är 18 år och äldre.  
 
Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige.  
 
Valnämnden beslutade den 10 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
föreliggande förslag på valdistriktsindelning för Uddevalla kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03. 
Valnämndens protokoll 2021-05-10 § 2. 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 
Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 
Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  
Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.   
Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 
senast ändrad 2017-09-09. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 
och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 
 
att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 
Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 
Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   
 
att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 

 

 
 
Peter Larsson Annica Åberg 
Kommundirektör Systemförvaltare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr VN 2021/00002  

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller 

fler än 2000 röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar 

både fler än 2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens 

valdistrikt.  

  

Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 

fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 

församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 

statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  

  

Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 

respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 

används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 

nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 

personer som är 18 år och äldre.  

  

I samband med förändrad valdistriktsindelning föreslås att församlings- och ortsnamnen 

Uddevalla, Bäve, Herrestad och Ljungskile tas bort från de valdistrikt som börjat på 

dessa namn. Att namnge valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom 

församlingarnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras. 

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom 

ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Valdistrikten 

sorteras alfabetiskt i de publikationer som Valmyndigheten ger ut, till exempel på 

webben.  

  

Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige och 

namnändringar på förslag från valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 

Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  

Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.   

Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 

senast ändrad 2017-09-09. 

Yrkanden 

Sebastian Grip Nilsson: bifall till förslaget i handlingarna.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 2 

Beslut 

Valnämnden beslutar, under förutsättning att föreslagna valdistriktsändringar fastställs, 

  

att godkänna namnändringar i enlighet med Valdistriktsförändringar Uddevalla 

kommun, samt   

  

att hemställa hos Länsstyrelsen om fastställandande av namnändringar av valdistrikt i 

Uddevalla kommun enligt föreliggande förslag.   

  

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 

och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 

  

att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 

Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 

Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   

  

att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 

föreliggande förslag. 

  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2021-05-26 

Fredrik Södersten (M), Katarina Torstensson (L)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-26 

Annica Åberg  

 

Expedierat 2021-05-27 

Kommunstyrelsen  

Expedieras till Länsstyrelsen i samband med kommunfullmäktiges beslut.   
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Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 
senast ändrad 2017-09-09. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar, under förutsättning att föreslagna valdistriktsändringar fastställs, 
 
att godkänna namnändringar i enlighet med Valdistriktsförändringar Uddevalla 
kommun, samt   
 
att hemställa hos Länsstyrelsen om fastställandande av namnändringar av valdistrikt i 
Uddevalla kommun enligt föreliggande förslag.   
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 
och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 
 
att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 
Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 
Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   
 
att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av ändringar 

Herrestad 

Områden i de tre distrikten runt Herrestad har flyttats runt mellan distrikten för att få en 
jämnare fördelning av röstberättigande per distrikt. För att inte väljare ska behöva gå 
förbi en befintlig vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till en ny vallokal, så 
används inte längre Herrestadsskolans matsal som vallokal. Alla distrikten runt 
Herrestad får vallokaler i Norgårdenskolan och Källdalskolan.   

Kurveröd, Fasseröd och Skogslyckan 

Bäve-Fasseröd är ett litet distrikt med drygt 1000 röstberättigade och inga större 
ändringar i befolkningsprognosen. Det är möjligt att slå ihop Bäve-Kurveröd med delar 
från Bäve-Skokgslyckan och delar av Bäve-Fasseröd. För att en sådan sammanslagning 
ska fungera måste vallokalen flyttas till området kring Skogslyckan/Fasseröd. Största 
delen av de röstberättigade i Bäve-Kurveröd bor på Kurveröd och skulle naturligt kunna 
gå till Sandersdalsskolan för att rösta. Det anses däremot inte rimligt att låta personer 
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från Skogslyckan och Fasseröd gå till stadshuset för att rösta. Sandersdalsskolan 
används redan idag som vallokal och det finns inte plats för att ha två distrikt i skolan.  
 
En hopslagning enligt ovan skulle även innebära att distrikten runt Skogslyckan, 
Unneröd, Fasseröd och Huvhult behöver omfördelas. Med tanke på problematiken med 
lämplig vallokal i området är valkansliets förslag att inte gå vidare med en sådan 
sammanslagning. 

Skogslyckan och Unneröd 

Distrikten Bäve-Skogslyckan och Bäve-Unneröd-Ramneröd har tidigare varit tre 
distrikt. På grund av problem med vallokaler i området har det varit svårt att på ett bra 
sätt åter dela distrikten i tre delar. De enda lämpliga lokalerna i området är 
Skogslyckehemmet och Unnerödsskolans matsal, men ingen av lokalerna kan husera två 
distrikt. Västerskolan ligger inom distrikt Bäve-Unneröd-Ramneröd. Matsalen skulle 
kunna fungera som vallokal, men det är svårt att en bra delning runt Västerskolan. 
Väljare skulle i så fall bli tvungna att gå förbi en befintlig vallokal som man inte längre 
tillhör, för att ta sig till en ny vallokal. Av den anledningen är valkansliet förslag att inte 
återgå till den gamla indelningen.  

Norra Uddevalla  

Melodivägen och Visvägen har flyttats över från ett distrikt på Hovhult till ett distrikt på 
Dalaberg vilket innebär att väljare får gå till en lokal på Dalabergs centrum istället för 
till Kvartersgården Trubaduren. Områdena ligger på andra sidan gatan jämfört med 
Dalabergs centrum. Det finns gångtunnel och Dalaberg är områdets centrum där handel, 
vårdcentral, bibliotek, mötesplats och skola ligger. Valkansliet har gjort bedömningen 
att det är ett naturligt gångstråk för boende i området.    
 
Om Melodivägen och Visvägen inte flyttas så behöver andra områden flyttas tillbaka till 
Bäve-Fasseröd. En sådan ändring skulle även innebära att distrikten vid Dalaberg och 
Hovhult blir mindre och det bedöms som ett sämre alternativ på grund av att dessa 
distrikt har ett något lägre valdeltagande än övriga distrikt i kommunen.    
  
Kvartersgården Trubaduren ligger på Melodivägen och har använts som vallokal de 
senaste två valen för distrikt Bäve-Norra Hovhult. Om ovan nämnda förändring skulle 
genomföras skulle det vara olämpligt att fortsätta använda den som vallokal. Valkansliet 
föreslår att Hovhultsskolan användas som vallokal istället.   

Nyckelkodsområde 04010 

Nyckelkodsområde 004010 är ett mycket stort område som omfattar områden som till 
exempel Stadsfjället, Säterbo, Sjöändan, Krokevattnet, Sågebacken, Bulid och Åleslån. 
Totalt beräknas antalet röstberättigade till 89 personer. Området är uppdelat på 
distrikten Herrestad-Kissleberg-Smedseröd, Bäve-Fasseröd, Bäve-Norra Hovhult, Bäve-
Helenedal, Bäve-Hedegärde-Vännerberg, Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-
Ryr.  
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Valkansliet har gjort bedömningen att nuvarande delningen av NYK 004010 bör 
kvarstå. Det rör sig om ett fåtal väljare som inte gör så stor skillnad i distriktens totala 
antal röstberättigade samtidigt som en flytt av området till ett och samma distrikt skulle 
innebära betydligt längre resor för vissa väljare.  

Centrala Uddevalla 

Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att hitta 
en lämplig lokal för området då de boende på Tureborg har upplevt att det varit en lång 
väg till vallokalen på I17. Distriktet kommer därför att upphöra och delas i två nya 
distrikt; Österberget och Tureborg-Vadbacken. 
 
Vidare har en omfördelning gjorts mellan valdistrikten i centrala Uddevalla för att få en 
jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.   

Forshälla och Ljungskile 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen väntas en 
stor inflyttning till området. Även Resteröd-Forshälla öst är ett stort distrikt. Båda 
distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 
 
I Ljungskile har omfördelningar mellan valdistrikten gjorts för att inte dela på 
nyckelkodsområden och för att få en jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.  
Använd denna rubrik om ärendet är av enklare karaktär så att kompletterande material 
inte behöver biläggas ärendet. Redogör lite mer utförligt för ärendet. Max så att hela 
tjänsteskrivelsen omfattar 2-3 sidor. Om Ärendebeskrivning är längre, hänvisar du till 
en ev bilaga. Om du har kompletterande dokument som redogör ärendet, tar du bort 
rubriken Ärendebeskrivning i tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Annica Åberg 
Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland  



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

14850701 Bokenäs-Dragsmark 006540

006650

006660

006670

006680

006700

006710

006720

006730

006740

006550

006530

006530

006550

006540

006650

006660

006670

006680

006700

006710

006720

006730

006740

1248

14850902 Högås-Sundsandvik 006410

006421

006422

006423

006430

006440

006510

006520

006530

006550

006510 006410

006421

006422

006423

006430

006440

006520

006530

006550

1288

Förändringskolumner



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850901 Skredsvik-Hogstorp 006200

006210

006300

006310

006320

006330

006340

006350

006500

006510 006200

006210

006300

006310

006320

006330

006340

006350

006500

006510

1276

14851001 Herrestad-Utby-

Lanesund

Utby-Lanesund 006080

006130

006140

006150

006400

006402

006170

006120

006160

006081

006082

006170

006120

006080

006130

006140

006150

006400

006402

006081

006082

006160

1374



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851002 Herrestad-

Kissleberg-

Smedseröd

Kissleberg-Smedseröd 006000

006013

006040

006100

004010

006081

006082

006010

006011

006012

006031

006035

006036

006037

006160

006050

006060

006081

006082

006000

006013

006040

006100

004010

006012

006010

006011

006031

006035

006036

006037

1447

14851003 Herrestad-Källdal-

Misteröd-Sunningen

Källdal-Misteröd-

Sunningen

006020

006030

006031

006035

006036

006037

006051

006061

006070

006071

006072

006110

006010

006011

006012

006082

006170

006050

006060

006120

006010

006011

006012

006031

006035

006036

006037

006082

006020

006030

006051

006061

006070

006071

006072

006110

006050

006060

006120

006170

1639



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851212 Bäve-Kurveröd Kurveröd 002810

002820

002821

002830

002831

002832

002840

002841

002842

002843

002850

002851

002852

002853

006062

002700

002710

002890

002810

002820

002821

002830

002831

002832

002840

002841

002842

002843

002850

002851

002852

002853

006062

002700

002710

002890

1103



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851209 Bäve-Fasseröd Fasseröd 002300

002520

002600

002601

002602

002610

002620

002621

002630

002631

002632

002640

002641

002642

002643

004010

002890

002200

002201

002202

002300

002520

002890

002600

002601

002602

002610

002620

002621

002630

002631

002632

002640

002641

002642

002643

004010

1109



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851202 Bäve-Skogslyckan Skogslyckan 002200

002201

002202

002210

002220

002230

002231

002232

002233

002240

002241

002250

002260

002890

002200

002201

002202

002890

002210

002220

002230

002231

002232

002233

002240

002241

002250

002260

1318



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851201 Bäve-Unneröd-

Ramneröd

Unneröd-Ramneröd 002030

002024

002010

002040

002000

002001

002020

002021

002022

002023

002100

002110

002120

002121

002310

002311

002320

002321

002330

002331

002332

002333

002335

002336

002310

002311

002320

002321

002030

002024

002010

002040

002000

002001

002020

002021

002022

002023

002100

002110

002120

002121

002330

002331

002332

002333

002335

002336

1209



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851210 Bäve-Boxhult-Södra 

Hovhult

Boxhult-Norra 

Unneröd

002400

002410

002411

002412

002420

002421

002430

002440

002521

002500

003000

002300

002310

002311

002320

002321

002521

002500

003000

002400

002410

002411

002412

002420

002421

002430

002440

002310

002311

002320

002321

002300

1355

14851208 Bäve-Norra Hovhult Hovhult 002512

002513

002540

002541

002550

002510

002511

002530

004010

002500

002520

002521

002510

002511

002512

002513

002540

002541

002550

002530

004010

002520

002500

002521

1298



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851207 Bäve-Norra 

Dalaberg

Dalaberg-Norra 

Hovhult

003410

003420

003421

003423

003400

003422

002510

002511

003400

003410

003422

003420

003421

003423

002510

002511

1298

14851211 Bäve-Helenedal Helenedal-Norra 

Uddevalla

003701

003702

003703

003710

003711

003720

003721

003700

003730

003704

004010

003422 003701

003702

003703

003710

003711

003720

003721

003700

003730

003704

004010

003422

1292



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851206 Bäve-Bleket-S 

Dalaberg-Vindfället

Bleket-Södra Dalaberg-

Vindfället

003340

003341

003350

003351

003440

003430

003450

003451

003320

003400

003410

003330

003331

003320 003340

003341

003350

003351

003440

003430

003450

003451

003410

003400

003330

003331

1337



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851204 Bäve-Karlsruhe-

Elseberg

Karlsruhe-Elseberg 003000

003010

003020

003021

003030

003031

003040

003100

003110

003120

003130

003131

003132

003133

003134

003140

003141

003200

003301

003360

003000 003000

003010

003020

003021

003030

003031

003040

003100

003110

003120

003130

003131

003132

003133

003134

003140

003141

003200

003301

003360

003300

1248



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851205 Bäve-Hedegärde-

Vännerberg

Hedegärde-

Vännerberg

003210

003111

003212

003113

003214

003220

003221

003222

003230

003240

003241

003310

003311

003312

003201

003330

003331

004010

003320 003330

003331

004010

003210

003111

003212

003113

003214

003220

003221

003222

003230

003240

003241

003310

003311

003312

003201

003320

1466



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850101 Uddevalla-Äsperöd-

Ängebacken

Äsperöd-Ängebacken 001500

001501

001510

001520

001521

001523

001530

001540

001541

003510

003520

003530

003540

003550

003870

003620

003600

003610

003800

003840

003810

003820

003830

003570

003560

004120

003580

004160

004130

001522

001140

004010

000615

003500

004140

004160

004130

001140

000615

001500

001501

001510

001520

001521

001523

001530

001540

001541

003510

003520

003530

003540

003550

003870

003620

003600

003610

003800

003840

003810

003820

003830

003570

003560

004120

003580

001522

004010

003500

004140

004100

1207



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850102 Uddevalla-

Stenbacken-

Karlsberg

Stenbacken-Karlsberg 001011

000210

000211

000212

001000

001012

001013

001014

001015

001016

001020

001021

001022

001030

001031

001032

001040

001041

001050

001051

001100

001110

001120

001130

001131

001132

001133

001134

001150

000200

000201

000202

000204

000205

000206

001011

000210

000211

000212

001000

001012

001013

001014

001015

001016

001020

001021

001022

001030

001031

001032

001040

001041

001050

001051

001100

001110

001120

001130

001131

001132

001133

001134

001150

000200

000201

000202

000204

000205

000206

1311



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850103 Uddevalla-

Österberget-

Tureborg

001140

001300

001310

001312

001313

001320

001321

001330

001410

001411

001420

001421

001422

001430

UPPHÖR



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

Österberget 14850103 001140

001300

001310

001311

001312

001313

001320

001321

001330

001203

001210

001211

001200

001201

001202

001140

001300

001310

001311

001312

000131

000320

001321

001330

001203

001210

001211

001200

001201

001202

1320

Tureborg-Vadbacken 14850110 001410

001411

001420

001421

001422

001430

001400

001440

000381

000382

001410

001411

001420

001421

001422

001430

001400

001440

000381

000382

1421



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850109 Uddevalla-

Hönseberget-

Margretegärde

Hönseberget-

Margretegärde

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000250

000270

000280

001200

001201

001202

001203

001210

001211

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

000203

000260

000261

000262

000263

000264

001200

001201

001202

001203

001210

001211

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000250

000270

000280

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002003

000260

000261

000262

000263

000264

1449



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850105 Uddevalla-

Håljuteberget

Håljuteberget 000232

000233

000234

000235

000236

000260

000261

000262

000263

000264

000265

000282

000284

000285

000330

000331

000332

000333

000340

000341

000342

000350

000351

000352

000353

000360

000370

000371

000230

000231

000380

000260

000261

000262

000263

000264

000232

000233

000234

000235

000236

000265

000282

000284

000285

000330

000331

000332

000333

000340

000341

000342

000350

000351

000352

000353

000360

000370

000371

000230

000231

000380

1444



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850106 Uddevalla söder Ridhuset-Foklets park 002330

002331

000300

000310

000311

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000500

000501

000502

000230

000231 000300

000310

000311

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000500

000501

000502

1563



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850108 Uddevalla centrum 

väst

Kampenhof-

Strömstadsvägen

000100

000101

000110

000111

000120

000121

000130

000131

000140

000141

000142

000143

000150

000160

000161

000162

000170

000180

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002700

002710

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002700

002710

000100

000101

000110

000111

000120

000121

000130

000131

000140

000141

000142

000143

000150

000160

000161

000162

000170

000180

1416



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850107 Uddevalla-

Walkesborg-

Bohusgården

Walkesborg-

Bohusgården

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000410

000411

000412

000413

000420

000421

000430

000431

000510

000511

000520

000521

000530

000531

000532

000540

000640 000510

000520

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000410

000411

000412

000413

000420

000421

000430

000431

000511

000521

000530

000531

000532

000540

000640

1543



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850104 Uddevalla-Kapelle-

Timanstorpet

Kapelle 000380

000381

000382

000551

000552

000560

000561

000600

000601

000602

000603

000610

000611

000612

000613

000614

000620

000621

000630

001400

001440

001430

000640

000615

000510

000520

000380

000381

000382

001400

001440

001430

000640

000551

000552

000560

000561

000600

000601

000602

000603

000610

000611

000612

000613

000614

000620

000621

000630

000615

000510

000520

1495



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850501 Forshälla väst 004160

005340

005350

005360

005370

005380

005400

005410

UPPHÖR

14850502 Resteröd-Forshälla 

öst

004130

005140

005200

005210

005220

005330

005421

005422

005430

005440

UPPHÖR

Ammenäs-Sund-

Bratteröd

14850501 004160

005400

005380

005370

004160

005400

005380

005370

1451

Dramsvik-Forshälla-

Stenshult

14850502 005350

005360

005410

004130

005430

005350

005360

005410

004130

005430

1259



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

Ulvesund-Resteröd-

Vassbovik

14850503 005340

005140

005422

005421

005220

005210

005200

005440

005330

005340

005140

005422

005421

005220

005210

005200

005440

005330

1363

14850301 Ljungskile-Berg-

Simmersröd

Berg-Simmersröd 005001

005002

005020

005030

005031

005040

005041

005042

005050

005051

005061

005062

005070

005140

005130 005001

005002

005020

005140

005030

005031

005040

005041

005042

005050

005051

005061

005062

005070

005130

1390



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850302 Ljungskile-Hälle-

Skafteröd

Hälle-Skafteröd 005000

005021

005022

005023

005024

005130

005120

005020

005001

005002

005130

005120

005000

005021

005022

005023

005024

005020

005001

005002

1224

14850303 Lycjkorna-Grinneröd 005010

005011

005012

005013

005100

005110

005130

005120 005130 005010

005011

005012

005013

005100

005110

005120

1435

14851101 Lane-Ryr 004210

004250

004260

004200

004100

004010

003800

004100 004210

004250

004260

004200

004010

1231
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1 Inledning  
Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.  
 
Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar både fler än 2000 och 
färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens valdistrikt. 
Målet med översikten har varit att få en jämnare fördelning mellan distrikten med 
cirka 1200-1500 röstberättigade per distrikt. Utgångspunkten har varit att göra så 
få ändringar som möjligt, då en förändring påverkar alltid flera distrikt.   
 
Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs 
omfatta fastigheter med efterföljande traktnamn. Den nya indelningen frångår 
principen med församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår istället 
ifrån kommunens statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), på 6-
siffernivå, som kommunen är indelad i.  
 
Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 
respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. 
Nyckelkodsområden används också för att ta fram statistik och bör därför inte 
delas. Antal röstberättigade per nyckelkodsområde är beräknad efter 
befolkningsprognosen för år 2023 per nyckelkodsområde och omfattar personer 
som är 18 år och äldre.  

2 Sammanfattning 

2.1 Herrestad 

Områden i de tre distrikten runt Herrestad har flyttats runt mellan distrikten för att 
få en jämnare fördelning av röstberättigande per distrikt. För att inte väljare ska 
behöva gå förbi en befintlig vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till 
en ny vallokal, så används inte längre Herrestadsskolans matsal som vallokal. Alla 
distrikten runt Herrestad får vallokaler i Norgårdenskolan och Källdalskolan.   

2.2 Kurveröd, Fasseröd och Skogslyckan 

Bäve-Fasseröd är ett litet distrikt med drygt 1000 röstberättigade och inga större 
ändringar i befolkningsprognosen. Det är möjligt att slå ihop Bäve-Kurveröd med 
delar från Bäve-Skokgslyckan och delar av Bäve-Fasseröd. För att en sådan 
sammanslagning ska fungera måste vallokalen flyttas till området kring 
Skogslyckan/Fasseröd. Största delen av de röstberättigade i Bäve-Kurveröd bor på  
Kurveröd och skulle naturligt kunna gå till Sandersdalsskolan för att rösta. Det 
anses däremot inte rimligt att låta personer från Skogslyckan och Fasseröd gå till 
stadshuset för att rösta. Sandersdalsskolan används redan idag som vallokal och 
det finns inte plats för att ha två distrikt i skolan.  
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En hopslagning enligt ovan skulle även innebära att distrikten runt Skogslyckan, 
Unneröd, Fasseröd och Huvhult behöver omfördelas. Med tanke på problematiken 
med lämplig vallokal i området är valkansliets förslag att inte gå vidare med en 
sådan sammanslagning. 

2.3 Skogslyckan och Unneröd 

Distrikten Bäve-Skogslyckan och Bäve-Unneröd-Ramneröd har tidigare varit tre 
distrikt. På grund av problem med vallokaler i området har det varit svårt att på ett 
bra sätt åter dela distrikten i tre delar. De enda lämpliga lokalerna i området är 
Skogslyckehemmet och Unnerödsskolans matsal, men ingen av lokalerna kan 
husera två distrikt. Västerskolan ligger inom distrikt Bäve-Unneröd-Ramneröd. 
Matsalen skulle kunna fungera som vallokal, men det är svårt att en bra delning 
runt Västerskolan. Väljare skulle i så fall bli tvungna att gå förbi en befintlig 
vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till en ny vallokal. Av den 
anledningen är valkansliet förslag att inte återgå till den gamla indelningen.  

2.4 Norra Uddevalla  

Melodivägen och Visvägen har flyttats över från ett distrikt på Hovhult till ett 
distrikt på Dalaberg vilket innebär att väljare får gå till en lokal på Dalabergs 
centrum istället för till Kvartersgården Trubaduren. Områdena ligger på andra 
sidan gatan jämfört med Dalabergs centrum. Det finns gångtunnel och Dalaberg är 
områdets centrum där handel, vårdcentral, bibliotek, mötesplats och skola ligger. 
Valkansliet har gjort bedömningen att det är ett naturligt gångstråk för boende i 
området.    
 
Om Melodivägen och Visvägen inte flyttas så behöver andra områden flyttas 
tillbaka till Bäve-Fasseröd. En sådan ändring skulle även innebära att distrikten 
vid Dalaberg och Hovhult blir mindre och det bedöms som ett sämre alternativ på 
grund av att dessa distrikt har ett något lägre valdeltagande än övriga distrikt i 
kommunen.    
  
Kvartersgården Trubaduren ligger på Melodivägen och har använts som vallokal 
de senaste två valen för distrikt Bäve-Norra Hovhult. Om ovan nämnda förändring 
skulle genomföras skulle det vara olämpligt att fortsätta använda den som 
vallokal. Valkansliet föreslår att Hovhultsskolan användas som vallokal istället.   

2.5 Nyckelkodsområde 04010 

Nyckelkodsområde 004010 är ett mycket stort område som omfattar områden som 
till exempel Stadsfjället, Säterbo, Sjöändan, Krokevattnet, Sågebacken, Bulid och 
Åleslån. Totalt beräknas antalet röstberättigade till 89 personer. Området är 
uppdelat på distrikten Herrestad-Kissleberg-Smedseröd, Bäve-Fasseröd, Bäve-
Norra Hovhult, Bäve-Helenedal, Bäve-Hedegärde-Vännerberg, Uddevalla-
Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr.  
 
Valkansliet har gjort bedömningen att nuvarande delningen av NYK 004010 bör 
kvarstå. Det rör sig om ett fåtal väljare som inte gör så stor skillnad i distriktens 
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totala antal röstberättigade samtidigt som en flytt av området till ett och samma 
distrikt skulle innebära betydligt längre resor för vissa väljare.  

2.6 Centrala Uddevalla 

Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att 
hitta en lämplig lokal för området då de boende på Tureborg har upplevt att det 
varit en lång väg till vallokalen på I17. Distriktet kommer därför att upphöra och 
delas i två nya distrikt; Österberget och Tureborg-Vadbacken. 
 
Vidare har en omfördelning gjorts mellan valdistrikten i centrala Uddevalla för att 
få en jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.   

2.7 Forshälla och Ljungskile 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen 
väntas en stor inflyttning till området. Även Resteröd-Forshälla öst är ett stort 
distrikt. Båda distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 
 
I Ljungskile har omfördelningar mellan valdistrikten gjorts för att inte dela på 
nyckelkodsområden och för att få en jämnare fördelning av röstberättigade per 
distrikt.  

3 Förändringar per valdistrikt 

3.1 Bokenäs-Dragsmark 14850701 

Gränsen till valdistrikt Högås-Sundsandvik justeras så den följer gränserna för 
nyckelkodsområdena. Det innebär att några fastigheter runt Ris (NYK 006550) 
och Norra Klev (NYK 006530) flyttas från Bokenäs-Dragsmark till Högås-
Sundsandvik och väljare får åka till en vallokal i Jaktstugan Rotviksbro istället för 
Bokenäs bygdegård. 
 
Inget nytt namn föreslås. 
Förslag på vallokal: Bokenäs Bygdegård. 
Antal röstberättigade: 1248 

3.2 Högås-Sundsandvik 14850902 

Gränsen till valdistrikt Högås-Sundsandvik justeras så den följer gränserna för 
nyckelkodsområdena. Det innebär att några fastigheter runt Ris (NYK 006550) 
och Norra Klev (NYK 006530) till Högås-Sundsandvik och väljare får åka till en 
vallokal i Jaktstugan Rotviksbro istället för Bokenäs bygdegård. 
 

NYK 006510 var delat mellan Högås-Sundsandvik och Skredsvik-Hogstorp. Hela 
området flyttas till Skredsvik-Hogstorp. Boende på fastigheter kring Kamperöd, 
Skälebacken, Backa kulle och Kärrs kulle får rösta i vallokal på Hogstorps skola 
istället för i Jaktstugan Rotviksbro.  
 
Inget nytt namn föreslås.  
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Förslag på vallokal: Jaktstugan Rotviksbro. 
Antal röstberättigade: 1288 

3.3 Skredsvik-Hogstorp 14850901 

NYK 006510 var delat mellan Högås-Sundsandvik och Skredsvik-Hogstorp. Hela 
området flyttas till Skredsvik-Hogstorp. Boende på fastigheter kring Kamperöd, 
Skälebacken, Backa kulle och Kärrs kulle får rösta i vallokal på Hogstorps skola 
istället för i Jaktstugan Rotviksbro. 
 
Inget nytt namn föreslås. 
Förslag på vallokal: Hogstorps skola. 
Antal röstberättigade: 1276 

3.4 Herrestad-Utby-Lanesund 14851001 

NYK 006160 var delat mellan Herrestad-Utby-Lanesund och Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd. Hela området flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund. Några 
fastigheter kring Röane och Smärtungen blir berörda.  
 
En liten del av NYK 006081 (östra Torp) tillhörde förut Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikten 
men flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
Områden runt Sörgården och Västergården (NYK 006170) har tillhört Herrestad-
Utby-Lanesund men flyttas över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen för att 
följa gränserna för nyckelkodsområdena.  
 
En del av NYK 006120 tillhörde Herrestad-Utby-Lanesund, men flyttas till 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Några fastigheter i området Flykärr och 
Flökärrsvägen blir berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Utby-Lanesund 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade:1374 

3.5 Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 14851002 

NYK 006160 var delat mellan Herrestad-Utby-Lanesund och Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd. Hela området flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund. Några 
fastigheter kring Röane och Smärtungen blir berörda.    
 
NYK 006010, 006011, 006012, 006031, 006035, 006036 och 006037 flyttas från 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen till Herrestad-Kissleberg-Smedseröd. 
Berörda områden är vårdcentralen, Norgårdenskolan, industrier och företag längs 
med Norgårdsvägen, samt bostadsområden kring Lingatan, Loftvägen och 
Stugvägen. Anledningen är att Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen var ett stort 



  8 (20) 

 

distrikt som behövde minskas samtidigt som Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 
behövde bli större. 
 
En liten del av NYK 006050 och 006060 har tillhört Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. För att följa gränserna för nyckelkodsområdena flyttas hela områdena 
över till Herreastad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Inga väljare blir berörda.   
 
En liten del av NYK 006081 (östra Torp) tillhörde förut Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikt men 
flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
Förslag på nytt namn: Kissleberg-Smedseröd. 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade:1447 

3.6 Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen 14851003 

NYK 006010, 006011, 006012, 006031, 006035, 006036 och 006037 flyttas från 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen till Herrestad-Kissleberg-Smedseröd. 
Berörda områden är vårdcentralen, Norgårdenskolan, industrier och företag längs 
med Norgårdsvägen, samt bostadsområden kring Lingatan, Loftvägen och 
Stugvägen. Anledningen är att Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen var ett stort 
distrikt som behövde minskas samtidigt som Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 
behövde bli större.  
 
En liten del av NYK 006050 och 006060 har tillhört Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. För att följa gränserna för nyckelkodsområdena flyttas hela områdena 
över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Inga väljare blir berörda.   
 
Områden runt Sörgården och Västergården (NYK 006170) har tillhört Herrestad-
Utby-Lanesund men flyttas över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen för att 
följa gränserna för nyckelkodsområdena.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikten 
men flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
En del av NYK 006120 tillhörde Herrestad-Utby-Lanesund, men flyttas till 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Några fastigheter i området Flykärr och 
Flökärrsvägen blir berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Källdal-Misteröd-Sunningen. 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade: 1639 



  9 (20) 

 

3.7  Bäve-Kurveröd 14851212 

Områden runt Sörvik och gamla varvsområdet (NYK 002700 och 002710) flyttas 
från Uddevalla centrum väst till Bäve-Kurveröd. Delar av 002710, med flest 
bostadshus, har alltid tillhört Bäve-Kurveröd.  
 
Hela NYK 002890 flyttas till Bäve-Kurveröd. Delar av NYK 002890 tillhörde 
tidigare även Bäve-Fasseröd och Bäve-Skogslyckan. Aktuella områden är runt 
Bulid, Kasen, Sanders Dalar och Brattåsmotet. Inga väljare bör bli berörda. 
Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Kurveröd 
Förslag på vallokal: Stadshuset 
Antal röstberättigade:1103 

3.8  Bäve-Fasseröd 14851209 

Monsunvägen, Nordanvindsvägen, Tyfonvägen och Nordostpassagen (NYK 
002200, 002201 och 002202) flyttas från Bäve-Skogslyckan till Bäve-Fasseröd. 
Väljare får gå till vallokal på Sandersdalsskolan istället för Skogslyckehemmet.  
 
Diamantvägen, Safirvägen, Smaragdvägen, Opalvägen och Turkosvägen (NYK 
002300) flyttas från Bäve-Fasseröd till Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket 
medför att väljarna får gå till vallokal på Ramnerödsskolan istället för 
Sandersdalsskolan.  
 
Menuettvägen, Solovägen, Duettvägen, Polonäsvägen och Fransängsvägen (NYK 
002520) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal på Hovhultsskolan istället för som tidigare på Sandersdalsskolan. 
 
Den del av NYK 002890 som tillhörde Bäve-Fasseröd flyttas till Bäve-Kurveröd. 
Aktuella områden är runt Bulid, Kasen och Sanders Dalar. Inga väljare bör vara 
berörda. Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Fasseröd 
Förslag på vallokal: Sandersdalsskolan  
Antal röstberättigade:1109 

3.9 Bäve-Skogslyckan 14851202 

Monsunvägen, Nordanvindsvägen, Tyfonvägen och Nordostpassagen (NYK 
002200, 002201 och 002202) flyttas från Bäve-Skogslyckan till Bäve-Fasseröd. 
Väljare får gå till vallokal på Sandersdalsskolan istället för på Skogslyckehemmet. 
Anledningen är att distriktet Bäve-Skogslyckan behöver bli mindre.  
 
Den del av NYK 002890 som tillhörde Bäve-Skogslyckan flyttas till Bäve-
Kurveröd. Aktuellt område är runt Brattåsmotet. Inga väljare bör vara berörda. 
Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Skogslyckan 
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Förslag på vallokal: Skogslyckehemmet 
Antal röstberättigade:1318 

3.10 Bäve-Unneröd-Ramneröd 14851201 

Ögårdsvägen och Östanvindsvägen, kvarteren Graniten, Glimmern, Gnejsen, 
Fältspaten och Marmorn, (NYK 002310, 002311, 002320, 002321) flyttas till 
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Ramnerödsskolan istället för Unnerödsskolan. Anledningen är att Bäve-Unneröd-
Ramneröd var ett stort distrikt som behövde minskas betydligt. 
 
Förslag på nytt namn: Unneröd-Ramneröd 
Förslag på vallokal: Unnerödsskolan /Västerskolan 
Antal röstberättigade: 1209 

3.11 Bäve-Boxhult-Södra Hovhult 14851210 

Ögårdsvägen och Östanvindsvägen, kvarteren Graniten, Glimmern, Gnejsen, 
Fältspaten och Marmorn, (NYK 002310, 002311, 002320, 002321) flyttas till 
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Ramnerödsskolan istället för Unnerödsskolan.  
 
Kvartettvägen, Sextettvägen, Kvintettvägen, Oktettvägen samt Motettvägen 
(NYK 002500 och 002521) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultskolan istället för Kvartersgården 
Trubaduren. Omflyttningen görs för att få plats med de överflyttade områdena 
från Bäve-Unneröd-Ramneröd.  
 
Diamantvägen, Safirvägen, Smaragdvägen, Opalvägen och Turkosvägen (NYK 
002300) flyttas till Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket medför att väljarna får gå 
till vallokal på Ramnerödsskolan istället för Sandersdalsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Boxhult-Norra Unneröd 
Förslag på vallokal: Ramnerödskolan 
Antal röstberättigade: 1355 

3.12 Bäve-Norra Hovhult 14851208 

Menuettvägen, Solovägen, Duettvägen, Polonäsvägen och Fransängsvägen (NYK 
002520) flyttas till Bäve-Norra Hovhult från Bäve-Fasseröd, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultsskolan istället för Sandersdalsskolan.  
 
Kvartettvägen, Sextettvägen, Kvintettvägen, Oktettvägen samt Motettvägen 
(NYK 002500 och 002521) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultskolan istället för Kvartersgården 
Trubaduren. 
 
Melodivägen och Visvägen (NYK 002510 och 002511) flyttas från Bäve-Norra 
Hovhult till Bäve-Norra Dalaberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Dalabergs centrum istället för Kvartersgården Trubaduren.    
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Förslag på nytt namn: Hovhult 
Förslag på vallokal: Hovhultsskolan 
Antal röstberättigade:1298 

3.13 Bäve-Norra Dalaberg 14851207 

Melodivägen och Visvägen (NYK 002510 och 002511) flyttas till Bäve-Norra 
Dalaberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på Dalabergs centrum 
istället för Kvartersgården Trubaduren.  
 
Områden kring Carl Roséns gränd, Dalabergsskolan, Myråsvägen och 
Hyggestråket (NYK 003400, 003410 och 003422) flyttas från Bäve-Norra 
Dalaberg till Bäve-Bleket-S Dalaberg och till Bäve-Helendal. Alla tre distrikt har 
vallokal på Dalaberg centrum. Förändringen borde inte innebära någon skillnad 
för väljarna, men gör att distrikten blir mer jämnstora.   
 
Förslag på nytt namn: Dalaberg-Norra Hovhult  
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade:1298 

3.14 Bäve-Helenedal 14851211 

Området kring Hyggestråket (NYK 003422) flyttas till Bäve-Helendal från Bäve-
Norra Dalaberg, vilket inte medför någon förändring för väljarna då båda 
distrikten har vallokal på Dalabergs centrum. Bäve-Helenedal var ett litet distrikt 
som behövde utökas.  
 
Förslag på nytt namn: Helendal-Norra Uddevalla  
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade: 1292 

3.15 Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället 14851206  

Områden kring Carl Roséns gränd, Dalabergsskolan och Myråsvägen (NYK 
003400 och 003410) flyttas till Bäve-Bleket-S Dalaberg från Bäve-Norra 
Dalaberg. Båda distrikten har vallokal på Dalaberg centrum. Förändringen innebär 
ingen skillnad för väljarna men distrikten blir mer jämnstora.     
 
Hela NYK 003330 och 003331 flyttas till Bäve-Bleket S Dalaberg. Del av 
nyckelkodsområdena har tidigare tillhört Bäve-Hedegärde-Vännerberg. De 
boende som blir berörda bor på del av Vesslevägen (fastigheten Illern). Ändringen 
innebär att väljare får rösta i vallokal på Dalabergs centrum istället för 
Norrskolan. Förändringen ger en jämnare fördelning av antal röstberättigade per 
distrikt. Bäve-Bleket-S Dalaberg var ett litet distrikt som behövde bli större och 
dessutom delas inte nyckelkodsområdet.  
 
För att inte dela på nyckelkodsområden så flyttas den del av NYK 003320 som 
tillhörde Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället över till Bäve-Hedegärde-
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Vännerberg. Boende på Sandsoppsvägen blir berörda och får gå till en vallokal på 
Norrskolan istället för Dalabergs centrum.  
 
Förslag på nytt namn: Bleket-Södra Dalaberg-Vindfället 
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade:1337 

3.16 Bäve-Karlsruhe-Elseberg 14851204 

Gränsen justeras för att följa nyckelkodsområdenas gränser. En liten del av NYK 
003000 (grönområdet nedanför Banjovägen) har tillhört Bäve-Boxhult-Södra 
Hovhult, men hela området flyttas till Bäve-Karlsruhe-Elseberg.  
 
Förslag på nytt namn: Karlsruhe-Elseberg 
Förslag på vallokal: Ramnerödsskolan 
Antal röstberättigade:1248 

3.17 Bäve-Hedegärde-Vännerberg 14851205 

Hela NYK 003330 och 003331 flyttas till Bäve-Bleket-S Dalaberg. Del av 
nyckelkodsområdena har tidigare tillhört Bäve-Hedegärde-Vännerberg. De 
boende som blir berörda bor på del av Vesslevägen (fastigheten Illern). Ändringen 
innebär att väljare får rösta i vallokal på Dalabergs centrum istället för 
Norrskolan. Förändringen ger en jämnare fördelning av antal röstberättigade per 
distrikt. Bäve-Bleket-södra Dalaberg var ett litet distrikt som behövde bli större 
och dessutom delas inte nyckelkodsområdet.  
 
För att inte dela på nyckelkodsområden så flyttas den del av NYK 003320 som 
tillhörde Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället över till Bäve-Hedegärde-
Vännerberg. Boende på Sandsoppsvägen blir berörda och får gå till en vallokal på 
Norrskolan istället för Dalabergs centrum.  
 
Den del av NYK 004010 som tillhörde Bäve-Hedegärde-Vännerberg flyttas över 
till Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. 
 
Förslag på nytt namn: Hedegärde-Vännerberg 
Förslag på vallokal: Norrskolan 
Antal röstberättigade:1466 

3.18 Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken 14850101 

NYK 003800 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr.  
Valkansliet föreslår att delningen kvarstår för att undvika onödigt långa resor för 
väljare.  
 
NYK 004140 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Uddevalla-
Kapelle-Timanstorpet. En liten del av området mellan Sigelhults kyrkogård och 
Nybygget har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela området flyttas till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Några få väljare blir berörda och får rösta i 
vallokal på Äsperödsskolan istället för Sommarhemsskolan. 
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NYK 004130 är stort nyckelkodsområde där norra delen av området har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och den södra delen har tillhört Resteröd-
Forshälla öst. Hela området flyttas till det nya föreslagna distriktet Dramsvik-
Forshälla-Stenshult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal i Forshällaskolan 
istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är Ugglehult, Råsseröd, 
Listaskogen, Fagerhult och Moarna.  
 
En liten del av NYK 004160 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Forshälla väst. Hela området flyttas till det nya 
föreslagna distriktet Ammenäs-Sund-Bratteröd, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal i Forshälla bygdegård istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är 
Stora Bratteröd, Brattås Stom, Solhagen och Sammelshagen.  
 
En liten del av NYK 001140 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Uddevalla-Österberget-Tureborg. Hela området flyttas 
till det nya föreslagna distriktet Österberget, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal på I17-området istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är Fossums 
kvarn, regementsmuséet, Äsperödsbergen och Synneröd.   
 
Liten del av NYK 003500 (någon fastighet på Hoforsvägen) har tillhört 
Uddevalla-Österberget-Tureborg men flyttas i sin helhet till Uddevalla-Äsperöd-
Ängebacken för att inte dela på ett nyckelkodsområde. Vallokalen ändras från I17 
till Äsperödsskolan.  
 
Två mindre delar av NYK 004100 har tillhört Lane-Ryr, resterande del tillhör 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Nyckelkodsområdet flyttas i sin helhet till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken, för att inte dela på ett nyckelkodsområde. 
Berörda delar är Ringberget, Skogen och Korpås. Vallokalen ändras från 
Lanegården till Äsperödsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Äsperöd-Ängebacken 
Förslag på vallokal: Äsperödsskolan 
Antal röstberättigade:1207 

3.19 Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg 14850102 

Finjustering av gränser längs med nyckelkodsområdena.  
 
Delar av centrala Uddevalla som tidigare tillhört distriktet Uddevalla centrum väst 
flyttas över till Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg, vilket innebär att väljare får gå 
till vallokal på Östraboskolan istället för Strömstadsvägen. Det berör del av Norra 
Drottninggatan, Norrtullsgatan, Bartilsgatan och Lagerbergsgatan (NYK 000200, 
000201, 000202, 000204, 000205, 00206). Anledningen är att Uddevalla centrum 
väst var ett stort distrikt som behövde bli mindre medan Uddevalla-Stenbacken-
Karlsberg behövde bli ett större distrikt.  
 
Förslag på nytt namn: Stenbacken-Karlsberg 
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Förslag på vallokal: Östraboskolan 
Antal röstberättigade:1311 

3.20 Uddevalla-Österberget-Tureborg 14850103 – upphör  

Distriktet Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att 
hitta en lämplig lokal för distriktet då boende på Tureborg har upplevt att det varit 
långt till vallokalen på I17. Distriktet upphör och delas i två nya distrikt; 
Österberget och Tureborg-Vadbacken. 

3.21 Österberget 

Innefattar de norra nyckelkodsområdena från distriktet Uddevalla-Österberget-
Tureborg (NYK 001300, 001310, 001311, 001312, 001313, 001320, 001321, 
001330), det vill säga områden runt Fossumbergsvägen, I17-området, 
Sigelhultsvägen, Ådalsgatan, Helgonabacken.  
 
Till Österberget flyttas även några områden som tillhört Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde, områden runt Kämpegatan, Herrestadsgatan och Samnerödsvägen 
(NYK 001200, 001201, 001202, 001203, 001210, 001211). Väljarna får gå till 
vallokal på I17-området istället för Högskolecentrum Bohuslän.   
 
En liten del av NYK 001140 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Uddevalla-Österberget-Tureborg. Hela området flyttas 
till Österberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på I17-området istället 
för Äsperödsskolan. Berörda områden är Fossums kvarn, regementsmuséet, 
Äsperödsbergen och Synneröd.   
 
Förslag på namn: Österberget 
Förslag på vallokal: Vuxenutbildningen Kanslibacken I17 
Antal röstberättigade:1320 

3.22 Tureborg-Vadbacken  

Innefattar de södra nyckelkodsområdena från distriktet Uddevalla-Österberget-
Tureborg (NYK 001410, 001411, 001420, 001422, 001430), det vill säga del av 
Hagarnevägen, Tureborgsvägen och Klippgatan. Väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för I17.   
 
Till distriktet tillförs även områden som tidigare tillhört Uddevalla-Kapelle-
Timanstorpet (NYK 001400, 001440, 000381 och 000382), Hagarnevägen, 
Dykarevägen, Harrstigen, Timansvägen, Vadbacken, koloniområdet och 
Älvkullevägen. Väljarna får gå till vallokal på Agnebergsskolan/Högskolecentrum 
istället för Sommarhemsskolan.  
 
Förslag på namn: Tureborg-Vadbacken 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1421 
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3.23 Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde 14850109 

Områden som tidigare tillhört Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde flyttas till 
det nya föreslagna distriktet Österberget. Det är områden runt Kämpegatan, 
Herrestadsgatan och Samnerödsvägen (NYK 001200, 001201, 001202, 001203, 
001210, 001211). Väljarna får gå till vallokal på I17-området istället för 
Högskolecentrum Bohuslän.   
 
Områden längs med Västerlånggatan från Lagerbergsgatan ner till Norra 
Hamngatan, via Kilbäcksgatan, Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan till 
Trädgårdsgatan (NYK 000203, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 
000225, 000226, 000227, 000228) flyttas till Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde från Uddevalla centrum väst. Väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskola/Högskolecentrum Bohuslän istället för Strömstadsvägen. 
 
Områden runt Kungstorget, Kyrkogatan, Stora Nygatan, Garvaregatan, 
Kvarbergsgatan, del av Östergatan, Agnebergsgatan, del av Kungsgatan (NYK 
000260, 000261, 000262, 000263, 000264) flyttas från Uddevalla-Håljuteberget 
till Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. Distrikten har haft vallokal i samma 
byggnad, så det blir ingen skillnad för väljarna.  
 
Förslag på nytt namn: Hönseberget-Margretegärde 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1449 

3.24 Uddevalla-Håljuteberget 14850105 

Områden runt Kungstorget, Kyrkogatan, Stora Nygatan, Garvaregatan, 
Kvarbergsgatan, del av Östergatan, Agnebergsgatan, del av Kungsgatan (NYK 
000260, 000261, 000262, 000263, 000264) flyttas från Uddevalla-Håljuteberget 
till Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. Distrikten har haft vallokal i samma 
byggnad, så det blir ingen skillnad för väljarna.  
 
Områden runt del av Göteborgsvägen, Södra Hamngatan, Södergatan och 
Asplundsgatan (NYK 000230, 000231) flyttas från Uddevalla söder till 
Uddevalla-Håljuteberget, vilket betyder att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Ryttaren.  
 
Del av Sörkällegatan (NYK 000380) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 
till Uddevalla-Håljuteberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Sommarhemsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Håljuteberget 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1444 

3.25 Uddevalla söder 14850106 

Områden runt del av Göteborgsvägen, Södra Hamngatan, Södergatan och 
Asplundsgatan (NYK 000230, 000231) flyttas från Uddevalla söder till 
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Uddevalla-Håljuteberget, vilket betyder att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Ryttaren. Anledningen 
är att Uddevalla söder var ett stort distrikt som behövde bli mindre.  
 
Förslag på nytt namn: Ridhuset-Folkets Park.  
Förslag på vallokal: Ryttaren 
Antal röstberättigade:1563 

3.26 Uddevalla centrum väst 14850108 

Uddevalla centrum väst var ett stort distrikt och har därför blivit av med en del 
områden.  
 
Områden längs med Västerlånggatan från Lagerbergsgatan ner till Norra 
Hamngatan, via Kilbäcksgatan, Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan till 
Trädgårdsgatan (NYK 000203, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 
000225, 000226, 000227, 000228) flyttas till Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde. Väljare får gå till vallokal på Agnebergsskola/Högskolecentrum 
Bohuslän istället för Strömstadsvägen. 
 
Delar av centrala Uddevalla som tillhört distriktet Uddevalla centrum väst flyttas 
till Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal 
på Östraboskolan istället för Strömstadsvägen. Det berör del av Norra 
Drottninggatan, Norrtullsgatan, Bartilsgatan och Lagerbergsgatan (NYK 000200, 
000201, 000202, 000204, 000205, 00206). 
 
Områden runt Sörvik och gamla varvet (NYK 002700 och 002710) flyttas till 
Bäve-Kurveröd. Delar av NYK 002710, med flest bostadshus, har alltid tillhört 
Bäve-Kurveröd.  
 
Förslag på nytt namn: Kampenhof-Strömstadsvägen. 
Förslag på vallokal: Dagcenter Ardmore 
Antal röstberättigade:1416 

3.27 Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården 14850107 

Områden runt delar av Göteborgsvägen, Timmermansgatan, Anders Knapes väg 
och Nordens väg (NYK 00510 och 00520) flyttas från Uddevalla-Walkesborg-
Bohusgården till Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Båda distrikten har haft 
vallokal på Sommarhemsskolan, väljarna påverkas inte av förändringen. 
 
En liten del av NYK 00640 (område runt Korpberget och Korpbergets 
naturreservat) har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela 
nyckelkodsområdet flyttas till Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. Inga väljare 
bör bli berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Walkesborg-Bohusgården 
Förslag på vallokal: Sommarhemssksolan 
Antal röstberättigade:1543 
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3.28 Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 14850104 

Områden runt delar av Göteborgsvägen, Timmermansgatan, Anders Knapes väg 
och Nordens väg (NYK 00510 och 00520) flyttas från Uddevalla-Walkesborg-
Bohusgården till Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Båda distrikten har haft 
vallokal på Sommarhemsskolan, väljarna påverkas inte av förändringen. 
 
Del av Sörkällegatan (NYK 000380) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 
till Uddevalla-Håljuteberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Sommarhemsskolan.  
 
Områden runt Hagarnevägen, Dykarevägen, Harrstigen, Timansvägen, 
Vadbacken, koloniområdet och Älvkullevägen (NYK 001400, 001440, 000381 
och 000382) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet till Tureborg-
Vadbacken. Väljarna får gå till vallokal på Agnebergsskolan/Högskolecentrum 
istället för Sommarhemsskolan.  
 
Den del av NYK 001430 (förskolan på Lilla Klippgatan). som har tillhört 
Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet flyttas till Tureborg-Vadbacken.  
 
En liten del av NYK 00640 (område runt Korpberget och Korpbergets 
naturreservat) har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela 
nyckeolkodsområdet flyttas till Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. Inga väljare 
bör bli berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Kapelle 
Förslag på vallokal: Sommarhemsskolan 
Antal röstberättigade:1495 

3.29 Forshälla väst 14850501 och Resteröd-Forshälla öst 14850502 upphör 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen 
väntas en stor inflyttning i området. Även Resteröd-Forshälla öst var ett stort 
distrikt. Båda distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 

3.30 Ammenäs-Sund-Bratteröd 

Områden runt Bratteröd, Hässleröd, Torkelsröd, Hova, Sund, Buslätt, Ammenäs 
och Stången (NYK 004160, 005370, 005380 och 005400) bildar Ammenäs-Sund-
Bratteröd.  
 
En liten del av NYK 004160 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Forshälla väst. Hela området flyttas till Ammenäs-Sund-
Bratteröd, vilket innebär att väljare i områdena Stora Bratteröd, Brattås Stom, 
Solhagen och Sammelshagen får gå till vallokal i Forshälla bygdegård istället för 
Äsperödsskolan.  
Förslag på namn: Ammenäs-Sund-Bratteröd  
Förslag på vallokal: Forshälla bygdegård 
Antal röstberättigade:1451 
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3.31 Dramsvik-Forshälla-Stenshult 

Områdena runt Dramsvik, Råssbyn (NYK 005350), Röd, Timmerås, Berg (NYK 
005360) samt områden runt Forshälla, Buddeberg, Ödsmål och Haljersröd (NYK 
005410) tillhörde förut Forshälla väst och flyttas till det nya distriktet Dramsvik-
Forshälla-Stenshult. För väljarna innebär det en vallokal på Forshälla skola istället 
för Forshälla bygdegård.  
 
NYK 004130 är ett stort nyckelkodsområde där norra delen av området har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och den större södra delen har tillhört Resteröd-
Forshälla öst. Hela området flyttas till Dramsvik-Forshälla-Stenshult. 
Förändringen innebär att väljare i områdena Ugglehult, Råsseröd, Listaskogen, 
Fagerhult och Moarna får gå till vallokal i Forshällaskolan istället för 
Äsperödsskolan.  
 
Nyckelkodsområde 005430, områden runt Köperöd och Hogarna, var uppdelat 
mellan Forshälla väst och Resteröd-Forshälla öst. Området tillfaller nu Dramsvik-
Forshälla-Stenshult och berörda väljare får gå till vallokal på Forshällaskolan 
istället för Forshälla bygdegård.  
 
Förslag på namn: Dramsvik-Forshälla-Stenshult 
Förslag på vallokal: Forshälla skola 
Antal röstberättigade:1259 

3.32 Ulvesund-Resteröd-Vassbovik 

Områdena runt Häljeröd, Vägeryr (NYK 005422), Resteröd (NYK 005421), 
Strandskogen (NYK 005220), Restenäs (NYK 005210), Ulvesund (NYK 
005200), Jättesås, Vassbo, Ryra (NYK 005440) och Ranneberg (NYK 005330) 
tillhörde förut Resteröd-Forshälla öst. Dessa områden flyttas till det nya distriktet 
Ulvesund-Resteröd-Vassbovik, vilket innebär att väljare får rösta i en vallokal i 
centrala Ljungskile istället för som tidigare på Forshällsskolan.   
 
Området runt Strand och Bräcke (NYK 005340) har tidigare tillhört Forshälla 
väst. Nyckelkodsområdet flyttas till Ulvesund-Resteröd-Vassbovik, vilket innebär 
att väljare får rösta i en vallokal i centrala Ljungskile istället för Forshälla 
bygdegård.  
 
NYK 005140 har varit delat mellan Forshälla väst och Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ulvesund-Resteröd-Vassbovik. 
Det innebär att väljare från norra delen av området runt Höggeröd och Lunden får 
rösta i en vallokal i centrala Ljungskile istället för på Forshälla bygdegård. 
 
Förslag på nytt namn: Ulvesund-Resteröd-Vassbovik 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1363 
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3.33 Ljungskile-Berg-Simmersröd 14850301 

Området Nyborg (NYK 005001), delar av Vällebergsvägen (NYK 005002) och 
Skafteröd (NYK 005020) flyttas från Ljungskile-Berg-Simmersröd till 
Ljungskile-Hälle Skafteröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då båda 
distrikten har vallokal i centrala Ljungskile. 
 
NYK 005140 har varit delat mellan Forshälla väst och Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till det nya distriktet Ulvesund-
Resteröd-Vassbovik. Det innebär ingen skillnad för boende i den södra delen av 
nyckelkodsområdet som tidigare tillhörde Ljungskile-Berg-Simmersröd. Väljarna 
röstar fortfarande i centrala Ljungskile.  
 
Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på tre 
distrikt; en liten del tillhörde Ljungskile-Hälle-Skafteröd, västra/södra delen 
tillhörde Lyckorna-Grinneröd och östra/norra delen tillhörde Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-Simmersröd. 
Det innebär ingen större skillnad för väljarna då samtliga distrikt har vallokal i 
centrala Ljungskile.    
 
Förslag på nytt namn: Berg-Simmersröd 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1390 

3.34 Ljungskile-Hälle-Skafteröd 14850302 

Området Nyborg (NYK 005001), delar av Vällebergsvägen (NYK 005002) och 
Skälläckeröd (NYK 005020) flyttas från Ljungskile-Berg-Simmersröd till 
Ljungskile-Hälle Skafteröd. Det innebär ingen större skillnad för väljarna då båda 
distrikten har vallokal i centrala Ljungskile. 
 
Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på de tre 
distrikten i Ljungskile. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då samtliga distrikt har 
vallokal i centrala Ljungskile.    
 

Liten del av nyckelkodsområde 005120, runt Skafteröd har tidigare tillhört 
Ljungskile-Hälle-Skafteröd, medan den största delen av områden har tillhört 
Lyckorna-Grinneröd. Hela området flyttas till Lyckorna-Grinneröd, vilket inte 
innebär någon skillnad för väljarna då båda distrikten har vallokal i centrala 
Ljungskile. 
 
Förslag på nytt namn: Hälle-Skälläckeröd 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1224 

3.35 Lyckorna-Grinneröd 14850303 

Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på de tre 
distrikten i Ljungskile. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-
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Simmersröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då samtliga distrikt har 
vallokal i centrala Ljungskile.    
 

Liten del av nyckelkodsområde 005120, runt Skafteröd har tidigare tillhört 
Ljungskile-Hälle-Skafteröd, medan den största delen av områden har tillhört 
Lyckorna-Grinneröd. Hela området flyttas till Lyckorna-Grinneröd, vilket inte 
innebär någon skillnad för väljarna då båda distrikten har vallokal i centrala 
Ljungskile. 
 
Inget förslag på nytt namn. 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1435 

3.36 Lane-Ryr 14851101 

NYK 003800 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr. En 
liten del av området har tillhört Lane-Ryr. Valkansliet föreslår att delningen 
kvarstår så det inte blir onödigt långa resor för berörda väljare.  
 

Två mindre delar av NYK 004100 har tillhört Lane-Ryr, resterande del har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Nyckelkodsområdet flyttas i sin helhet till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken, för att inte dela på ett nyckelkodsområde. 
Berörda delar är Ringberget, Skogen och Korpås som får åka till en vallokal på 
Äsperödsskolan istället för Lanegården.  
 
Inget förslag på nytt namn. 
Förslag på vallokal: Lanegården 
Antal röstberättigade:1231 
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VALDISTRIKTSINDELNING I UDDEVALLA KOMMUN

Länsstyrelsens ftirordnande den24 november 1993 om valdistriktsindelning i
Uddevalla kommun kommer att träda i kraft den L januari 1994, beslut den 28
november 1997 att Ljungs ftirsamling skall vara indelad i tre valdistrikt
kommer attträda ikraft den L januari 1998, beslut om namnändring av htta
valdistrikt den27 november 2009, beslut om ändring av valdistriktsindelningen
8 oktober 2008, valnämndens beslut om namnändring av tjugo valdistrikt den
24 april2012, $ 4, valnämndens beslut om nämnändring av tjugoen valdistrikt
den 5 september 2013 $ 3, samt kommunfullmäktiges beslut om ändrad
valdistriktsindelning den 13 juni 2012 $ 138, den 9 oktober 2013 S 162 och g
1630 samt den 9 september 2017 $ 186.

Länsstyrelsen beslöt den29 november 1990 om Uddevalla kommuns indelning i val-
distrikt.

På ftirslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen enligt 4 kap 17 $ vallagen
(2005:837) - med ändring av ovan nämnda beslut - att Uddevalla kommun skall vara
indelad i 32 valdistrikt på följande sätt:

Uddevalla fiirsamling

Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. omfattande den del av förutvarande Uddevalla
stads område som är belägen öster om en linje utefter - från norr räknat -

församlingsgränsen, genomfartsleden åt öster till Bräckemotet, Västgötavägen,
västra gränsen för fastigheterna Kuröd 4:8, 4:72,4:13, 4:80, Bäveån medströms till
Äsperödsbron, östra gränsen ftir kv. Rödingen, västra gränsen för fastigheterna
Äsperöd 1:1 och 1:28, norra gråinsen ftir Bratteröds skifteslag samt vidare utefter
församlingsgränsen mot Forshälla.

Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
genomfartsleden i norr, Västgötavägen i öster, Kämpegatan fram till korsningen med
Erik Dahlbergsgatan och Lagerbergsgatan, diirefter Lagerbergsgatan till Torggatan i
söder, en tänkt linje i Torggatans förlängning i nordlig riktning fram till jämvägen,
inneslutande fastigheten Folkskolan2 ochkv. Syskrinet, utefter järnvägen fram till
Fjällvägen samt utefter Fjällvägen från korsningen med jämvägen till
genomfartsleden i väster.

Uddevalla-Östberget-Tureborg. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
Västgötavägen i norr, västra gränsen for fastighetema Kuröd 4:8, 4:I2, 4:13, 4:80,
Bäveån medströms till Äsperödsbron, östra gränsen för kv. Rödingen samt västra
gränsen for fastigheten Äsperöd I :1 i öster, södra gränsen flor fastigheten Tureborg
l:123, västra gränserna för kv. Rudan, Mörten och Ålen, Borgstigen åter Bäveån
medströms till järnvägsbron i söder samt järnvägen till Västgötavägen i väster.
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Uddevalla -Kapelle-Timanstorpet. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter järnvägen i väster och norr. Bäveån motströms till Tureborgsbron, Borgstigen,
Hagarnevägen, västra gränserna ftlr kv. Ålen, Mörten och Rudan, södra gränsen ftir
fastigheten Tureborg l:123 i öster samt västra gränsen for fastigheterna Äsperöd l:1
och 1:28, norra gränsen för Bratteröds skifteslag fram till jämvägen i söder.

Uddevalla-Håljuteberget. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Bäveån,
Kungstorget, Kungsgatan, Lilla Torget - Västgötavägen till korsningen med
järnvägen i notr, jämvägen i öster och söder samt Packhusgatan, Parkgatan, Anders
Knapes väg och Södra Drottninggatan i väster.

Uddevalla söder. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Bäveån i norr,
Södra Drottninggatan, Sörkälleplatsen, Kapellevägen, Anders Knapes väg i öster,
jämvägen i söder samt Matrosgatan och Göteborgsvägen i väster med ftirlängning ut
till Bäveån.

Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter farleden mot Lysekil, Bäveån i norr, Göteborgsvägen, Matrosvägen,
järnvägen i öster samt nona gränsen för Bratteröds skifteslag, församlingsgränsen
mot Forshälla i söder med dess förlängning ut till farleden.

Uddevalla centrum väst. omfattande ett område begränsat av en linje utefter för-
samlingsgränsen från lorutvarande stadsgränsen vid Kärra till Fjällvägen,
Fjällvägen -järnvägen i norr till en punkt vid nordvästra hörnet av kv Syskrinet, en
tänkt linje i Torggatans forlängning fram till Lagerbergsgatan uteslutande kv
Syskrinet och fastigheten Folkskolan2, Lagerbergsgatan - Trädgårdsgatan -
Kungstorget i öster, en linje utefter Bäveån samt farleden mot Lysekil till
ftirutvarande stadsgränsen i söder samt utefter ftirutvarande stadsgränsen i väster.

Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter Lagerbergsgatan - Kämpegatan i norr, Västgötavägen - Lilla Torget -
Kungsgatan i öster och söder samt Trädgårdsgatan - Lagerbersgatan i väster.

Bäve fiirsamling

Bäve-Unneröd-Ramneröd. omfattande ett område begränsat av en linje utefter södra
gränsen för fastigheten Unneröd2:4, östra gränsen for kv. Koster, Boxhultsvägen,
Fjällvägen i öster, kvarteren Gnejsen, Glimmem och Graniten i norr,
ftirsamlingsgränsen i söder samt Kurverödsleden i väster.

Bäve-Skogslyckan. omfattande ett område begriinsat av kvarteren Flatö och Öckerö i
norr, östra gränsen for kv. Koster i öster, södra gränsen för fastigheten Unneröd2:4 i
söder samt Kurverödsleden i väster.

Karlsruhe-Else omfattande ett område begränsat av en linje utefter
Boxhultsvägen från korsningen med Västanvindsvägen till korsningen med
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Fjällvägen, en linje tangerande västra, södra och östra sidorna på kv. Geten, en linje
tangerande södra sidan på kv. Fölet samt östra sidorna på kv. Fölet och Fålen till
Helenedalsvägen, Helenedalsvägen i norr, Blekevägen, Husebergsgatan,
Smörbräckevägen, gångbron över genomfartsleden i öster, församlingsgränsen i
söder samt Fjällvägen, Boxhultsvägen i väster till korsningen med
Västanvindsvägen.

Bäve-Hedegärde-Vännerbere. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
församlingsgränsen i öster och söder, gångbron över genomfartsleden -

Smörbräckevägen -Husebergsgatan - Blekevägen till en punkt i sydvästra hörnet av
kv. Illern i väster, från denna punkt en linje tangerande södra sidan på kv. Illern samt
södra och östra sidoma på kv. Lodjuret till Helenedalsvägen åt norr fram till
ftirsamlingsgränsen.

äve-Bleket-Södra V omfattande ett område begränsat av en linje
som från Dalabergsleden ftiljer längs kv. Vindfiillets norra och västra sida samt
utmed Myråsvägen västerut, Fjällvägen söderut till korsningen med Boxhultsvägen,
en linje tangerande västra, södra och östra sidorna av kv. Geten, en linje tangerande
södra sidan av kv. Fölet samt östra sidorna av kv. Fölet och Fålen till
Helenedalsvägen, Helenedalsvägen Blekevägen till en punkt i sydvästra hörnet av
kv. Illern, därifrån i en linje tangerande södra sidan av kv. Illern samt södra och östra
sidorna av kv. Lodjuret till Helenedalsvägen åt norr fram till fastigheten Helenedal
1:4 och därifrån längs fastighetens södra sida till Dalabergsleden.

Bäve-Norra Dalabers. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Fjällvägen,
Dalabergsleden till kv. Vindftillet, längs kv. Vindftillets norra och västra sida samt
utmed Myråsvägen till Fjällvägen.

Bäve-Norra Hovhult" omfattande ett område begränsat av en linje tangerande södra
sidorna av kv. Snurrebocken och Trubaduren i söder, Fjällvägen och länsväg702upp
till ftirsamlingsgränsen i öster, frirsamlingsgränsen i norr samt den ursprungliga
gränsen mellan Uddevalla stad och Bäve socken ner till Hovhultsvägen, västra
sidorna av kv. Slängpolskan, Galoppen, Hallingen, Ränningen och Snurrebocken i
väster.

Bäve-Fasseröd. omfattande ett område begränsat av församlingsgränsen i väster, in
mot traktgränsen österut i fastighetsgräns runt fastigheterna Kurveröd 1:2, i
fastighetsgränsen längs Kasen l:6 mot Västanvindsvägen och norrut längs Unneröd
2:4 tangerande norra sidorna av kv. Öckerö, Flatö, Graniten, Glimmern och Gnejsen
i söder, gränsen för fastigheten Unneröd27, Musikvägen fram till kv. Kvartetten
samt en linje tangerande västra sidorna av kv. Kvartetten, Snurrebocken, Ränningen,
Hallingen, Galoppen och Slängpolskan samt vidare utefter gränsen mellan Uddevalla
stad och Bäve socken i öster.

Bäve-Boxhult- Södra Hovhult. omfattande ett område begränsat i väster av en linje
utefter västra sidan av kv. Kvartetten, vidare utefter Musikvägen - Fasserödsvägen
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samt gränsen för fastigheten Unneröd 2:7 framtill Västanvindsvägen, därefter i söder
och öster av en linje utefter Västanvindsvägen - Boxhultsvägen - Fjällvägen fram till
södra sidan av kv. Trubaduren samt slutligen i norr av en linje tangerande kv.
Trubaduren och Snurrebocken.

Bäve-Helenedal, omfattande ett område begränsat i väster av en linje utefter länsväg
702 frän forsamlingsgränsen till Dalabergsleden, vidare i väster utefter Dala-
bergsleden och i dess förlängning i södra gränsen för fastigheten Helenedal 1:4 till
Helenedalsvägen åt norr fram till församlingsgränsen; gränsen i öster och norr följer i
övrigt församlingsgränsen fram till länsväg 702.

Bäve-Kurveröd" omfattande ett område begränsat av ftirsamlingsgränsen i väster,
traktgränsen i norr, fastighetsgräns runt fastigheterna Kurveröd I :2, Kaselyckan 1,

Kasen 1:6 och 1:5 i öster till församlingsgränsen i söder utmed väg E6 i riktning
västerut.

Forshälla och Resteröds ftirsamlingar

Forshälla västra valdistrikt. omfattande fastigheter med följande traktnamn:
Ammenäs, Forshälla-Berg, Bratteröd, Forshälla Bräcke, Forshälla Bua, Buddeberg,
Buslätt, Dramsvik, Forshälla, Kyrkebacka, Gam, Grohed, Haljersröd, Stora
Hasselön, Forshälla-Hede, Forshälla-Holmen, Hova, Häljeröd, Hässleröd,
Konungsberg, Koppungen, Kyrkebacka, Kåleholmen, Lerbo, Forshälla-Lissleröd,
Långehed, Råssbyn, Forshälla-Röd, Rösseby, Solberg, Solum, Forshälla-Strand, Lilla
Hasselön, Forshälla-Sund, Timmerås, Västerby, Äh, ÖdsmåI, Stertebo och Timbo.

Resteröd-Forshälla östra valdistrikt. omfattande resterande fastigheter i Forshälla
församling samt området omfattande Re steröds församl ing.

Ljungs och Grinneröds ftirsamlingar

Ljungskile-Berg-Simmersröds valdistrikt. omfattande ett område avgränsat av en
linje utefter ftjrsamlingsgränsen mot Forshälla i nordost, församlingsgränsen mot
Grinneröd i sydost, södra gränsen för skifteslagen Tjöstelseröd och Skälläckeröd i
sydväst med dess ftirlängning ut i Ljungskile samt ftirsamlingsgränsen mot Resteröd
i nordväst.

Ljungskile-Hälle-Skafteröds valdistrikt. omfattande fastigheter med följande
traktnamn: Kärrstegen, Ljungs-Gunneröd, Ljungs-Klev, del av Ljungs-Hälle,
begränsat i väster av motorvägen, söderut till traktgränsen mot Ljung, densamma till
jämvägen söderut, del av Skafteröd som begränsas i väster av järnvägen samt Tön.

Lyckorna-Grinneröds valdistrikt. omfattande återstoden av Ljungs församling samt
området omfattade Grinneröds lorsamling inklusive fastigheterna Ljungs-Lyckan
1:l,Nybyggetl:2,Nybygget 1:3, SödraFjället 2:2,}ödraFjället 2:3 ochÖrebacken
1:1.
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Bokenäs och Dragsmarks ftirsamlingar

Bokenäs-Dragsmarks valdistrikt. omfattande Bokenäs och Dragsmarks forsamlingar.

Herrestads fiirsamling

Henestad-Utby-Lanesunds valdistrikt. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter församlingsgränsen mot Skredsvik i norr, riksväg 44 ochväg E6 och gränsen
mot Stans skifteslag i öster, ftirsamlingsgränsen mot Forshälla i Havstens fiord i
söder samt kommungränsen, församlingsgränsen mot Högås och Skredsvik i väster.

Herrestad-Kissleberg-Smedseröds valdistrikt. omfattande ett område begränsat av en
linje utefter kommungränsen i norr, församlingsgränsen mot Lane-Ryr och Bäve i
öster, väg E6 i söder samt församlingsgränsen mot Skredsvik i väster.

Källdal-Misteröd-S omfattande ett område begränsat
av en linje utefter riksväg 44 i norr, församlingsgränsen mot Bäve och Uddevalla i
öster, ftirsamlingsgränsen mot Forshälla i Byfiorden i söder samt gränsen mot Stans
skifteslag och väg E6 i väster.

Högås fiirsamling och del av Skredsviks ftirsamling

Höeås-Sundsandviks valdistrikt. omfattande fastigheter med följande traktnamn:
Skredsviks-Backa, Skredsviks-Berg, Skredsviks-Bua, Bäcken, Börsås, Gashogen,
Hällebäck, Kamperöd, Kärr, Ormestad, Skredsviks-Ryr, Skal, Stensbacka,
Skredsviks-Skogen, Skälebacken och Äskebacka.

Skredsviks fiirsamling, del av

Skredsvik-Hoestorys valdistrikt. omfattande fastigheter med ftiljande traktnamn:
Bergseröd, Björndalen, Myren, Cederslund, Gullmarsberg, Gunnarby, Skredsviks-
Gunneröd, Skredsviks-Hede, Häleby, Klingeröd, Knähammar, Kolsby, Nyborg, Rå-
landa, Skaveröd, Skredsviks prästgård, Studseröd, Skredsviks-Torp, Vägeröd,
Skredsviks-Anneröd, Berga, Björke, Björkeröd, Skredsviks-Bråten, Skredsviks-
Bräcke, Skredsviks-Dalen, Fränneröd, Fulltaga, Fället, Gråbeneliljan, Skredsviks-
Hogen, Hogstorp, Hästeryr, Kallsås, Kråkeröd, Kråkerödsäng, Lund, Mjöveröd,
Nedre Kåröd, Skoghem, Skätteröd, Svensland, Utäng, Skredsviks prästgård,
Östertåga, Övra Kåröd och Österöd.

Lane-Ryrs ftirsamling

Lane-Rvrs valdi strikt. omfattande Lane-Ryrs församl ing.
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Enligt länsstyrelsens beslut den l0 oktober 2017 skahela kommunen utgöra en
valkrets. Valkretsen ska benämnas Uddevalla (00). Från 1 januari 2018 ingår
samtliga valdistrikt i kommunen i valkrets Uddevalla.

Valkrets:
Uddevalla (00)

Valdistrikt:
Bokenäs-Dragsmark, Bäve-Unneröd-Ramneröd, Bäve-Bleket-Södra Dalaberg-
Vindftillet, Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, Bäve-Fasseröd, Bäve-Hedegtirde-
Vännerberg, Bäve-Helenedal, Bäve-Karlsruhe-Elseberg, Bäve-Kurveröd, Bäve-
Norra Dalaberg, Bäve-Norra Hovhult, Bäve-Skogslyckan, Forshälla väst, Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd, Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen, Henestad-Utby-
Lanesund, Högås- Sundsandvik, Lane-Ryr, Ljungskile-B erg- Simmersröd, Lj ungskile-
Hälle-Skafteröd, Lyckorna-Grinneröd, Resteröd-Forshälla öst, Skredsvik-Hogstorp,
Uddevalla centrum väst, Uddevalla söder, Uddevalla-Håljuteberget, Uddevalla-
Hönseberget-Margretegärde, Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet, Uddevalla-
Stenbacken-Karlsberg, Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården, Uddevalla-Äsperöd-
Ängebacken, Uddevalla-Ostberget-Tureborg.



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KS 2021/00307  

Delårsrapport april 2021, Uddevalla kommun 
Sammanfattning 

I delårsrapport tom april 2021 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på 
+124 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med 
+90 mkr.  
 
Verksamheten under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin 
vilket ger en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna 
en total avvikelse med -40,6 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa 
avvikelser. Kommunstyrelsens redovisar en avvikelse på -4,8 mkr, barn- och 
utbildningsnämnden -14,0 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -16,0 mkr och kultur och 
fritidsnämnden -7,6 mkr. Socialnämndens redovisar en positiv avvikelse på +15,0 mkr 
medan kommunfullmäktige och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat resultat. 
Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 164,8 mkr främst beroende på bättre 
skatteintäkter än budgeterat och medel som ej behövt fördelas.  
  
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag med anledning av 
pågående pandemi finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 
Uddevalla kommun” och omfattar verksamhet inom flera nämnder och styrelser.  
 
Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder 
från staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 
kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 
nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 
beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på 
åtgärdsplan enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna 
i respektive nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder 
utöver de som redan har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Uddevalla kommuns delårsrapport april 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna delårsrapporten.  
 
Vid protokollet, Markus Hurtig 
Justerat 2021-05-28, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28, Sebastian Johansson 
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Delårsrapport april 2021, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport tom april 2021 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på 
+124 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med +90 
mkr.  
Verksamheten under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin vilket 
ger en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total 
avvikelse med -40,6 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa avvikelser. 
Kommunstyrelsens redovisar en avvikelse på -4,8 mkr, barn- och utbildningsnämnden -14,0 
mkr, samhällsbyggnadsnämnden -16,0 mkr och kultur och fritidsnämnden -7,6 mkr. 
Socialnämndens redovisar en positiv avvikelse på +15,0 mkr medan kommunfullmäktige 
och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat resultat. Centrala medel ger en samlad 
budgetavvikelse på 164,8 mkr främst beroende på bättre skatteintäkter än budgeterat och 
medel som ej behövt fördelas.  
 
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag med anledning av 
pågående pandemi finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 
Uddevalla kommun” och omfattar verksamhet inom flera nämnder och styrelser.  
 
Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder från 
staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 
kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 
nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 
beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på åtgärdsplan 
enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna i respektive 
nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder utöver de som redan 
har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Uddevalla kommuns delårsrapport April 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten 
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Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första 
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari – april samt en prognos 
för helåret. 
 
Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två 
delårsrapporter, en för perioden januari - april och en för januari - augusti. Rapporten för 
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning. 
 
Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning 
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i 
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen 
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och 
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens 
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan 
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och 
budget/Delårsrapporter". 
 
Delårsrapporten kommer att distribueras till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare under fredag 2021-05-21. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande 
redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.  
 
I delårsrapport tom april 2021 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på 
+124 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med +90 
mkr.  
Verksamheten under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin vilket 
ger en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total 
avvikelse med -40,6 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa avvikelser. 
Kommunstyrelsens redovisar en avvikelse på -4,8 mkr, barn- och utbildningsnämnden -14,0 
mkr, samhällsbyggnadsnämnden -16,0 mkr och kultur och fritidsnämnden -7,6 mkr. 
Socialnämndens redovisar en positiv avvikelse på +15,0 mkr medan kommunfullmäktige 
och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat resultat. Centrala medel ger en samlad 
budgetavvikelse på 164,8 mkr främst beroende på bättre skatteintäkter än budgeterat och 
medel som ej behövt fördelas.  
 
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun ska rapportering om 
budgetavvikelser ske från chef och uppåt i organisationen.  Ett självskrivet mål är att 
budgeten ska hållas och förvaltningschefen ska vidta åtgärder som under verksamhetsåret 
medför att nämndens mål nås. Om prognos pekar på att målen inte nås ska nämnd 
informeras och handlingsplan upprättas.  
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag, med anledning av 
pågående pandemi, finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 
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Uddevalla kommun” och omfattar verksamhet inom flera nämnder och styrelser. 
Undantaget gäller fram t o m 2021-12-31.  
 
Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder från 
staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 
kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 
nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 
beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på åtgärdsplan 
enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna i respektive 
nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder utöver de som redan 
har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd.  
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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▲ ▼ ▲ 

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?

Balanskravet

uppfylls?

18 NeJ Ja
miljoner kronor

2021-04-30 Prognos 2021 Prognos 2021

▲ ▲ ▼

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

56 839 124 -41
personer miljoner kronor miljoner kronor

2021-04-30 Prognos 2021 Prognos 2021

6 ▼ 8 ▲ 2
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. 
Två av de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2021-04-30. Måtten anges på sidan 12. 

Söderplan
Foto: Jenny Martinsson



Delårsrapport aprIl 2021 – UDDevalla kommUn

3

Viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning

pandemi och bra resultat

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

Kommunens resultat påverkas fortsatt av tillfälliga 
statsbidrag och förändringar i verksamheten. Verksamhe-
terna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på an-
norlunda sätt, samtidigt som kostnaderna har anpassats till 
den rådande situationen. Inom vissa delar av verksamhe-
ten skjuts dock vissa åtgärder framåt i tiden, till exempel 
inom utbildningsområdet.

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

Ökad arbetslöshet 

Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2021 visar 
att uppgången av arbetslösheten vid pandemins början har 
stabiliserats på en nivå som är högre än före pandemins 
start. I april låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 
9,2 %, vilket är högre än riket (8,2 %). Arbetslösheten är 
fortsatt högre för män (9,8 %) än för kvinnor (8,6 %). 

Även om den totala arbetslösheten verkar ha stabili-
serats så ökar långtidsarbetslösheten. I en lågkonjunktur 
drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmark-
naden hårdare än övriga. Redan innan pandemin sågs att 
antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på 
arbetsmarknaden fortsätter att öka i riket. Det handlar 
framför allt om personer som saknar gymnasial utbild-
ning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som 
är 55 år eller äldre. Men pandemin har även medfört att 
personer som normalt sett haft en relativt stark förankring 

FÖrValtNINGsBerÄttelse

till arbetsmarknaden blivit arbetslösa och dessutom har 
svårare att komma tillbaka. En förklaring som lyfts är 
strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras 
eller försvinner, vilket ställer krav på nya eller förändrade 
kompetenser bland arbetstagare. 

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en låg-
konjunktur på grund av deras svagare anknytning till 
arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten 
ökat särskilt snabbt bland just ungdomar. Den kraftiga 
uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens 
nivå är fortsatt högre än före pandemin. I april låg ung-
domsarbetslösheten på 10,9 % i Uddevalla vilket är högre 
än riket (10,5 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan 
könen större (män 12,9 % och kvinnor 8,7 %). 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedöm-
ningen att arbetslösheten i riket blir som högst under 2021 
på närmare 9 % för att de kommande åren sjunka tillbaka 
till ca 7,5% under 2024.

antalet invånare ökar

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som dock 
dämpats under pandemin. Jämfört med SCB:s officiella 
befolkningsstatistik har Uddevallas befolkning ökat med 

Kungsgatan
Foto: Jenny Martinsson
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Uddevallabron
Foto: Jenny Martinsson

cirka 50 personer under årets första fyra månader (från 56 
787 till 56 839 invånare). Under pandemin har osäkerhe-
ten i befolkningsutvecklingen visat sig vara särskilt stor 
vilket kommer att beaktas i årets befolkningsprognos.
(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)

Händelser av väsentlig betydelse
Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och 
smittspridning har påverkat samhället i många aspekter 
för medborgare, brukare och medarbetare. Påverkan på 
kommunens verksamheter har fortsatt och har effekter 
både på den verksamhet som bedrivs och kommunens 
ekonomi. För flera av de ekonomiska konsekvenserna 
har kommunen erhållit kompensation i form av sänkt 
arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och ökade statsbi-
drag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. 
Pandemin har även inneburit en kraftig forcering vad 
gäller utveckling av att använda potentialen inom digitala 
verktyg samt behov av att hitta nya arbetssätt och samver-
kansmöjligheter. 
Under perioden har vaccinationerna påbörjats och Ag-
nebergshallen har ställts om för att kunna användas som 
vaccinationscentral. Sista etappen av Kungsgatans upp-
rustning har påbörjats och inte minst har bygglov beviljats 
för ny simhall och ny brandstation. Planering och arbete 
med båda projekten är i full gång. 

ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat

Periodens resultat uppgår till 18 mkr (2020-04-30; 22). 
Jämförelsestörande poster ingår i delårsresultatet med 3 
mkr (reavinster). Vid en jämförelse med tidigare år är det 
mer intressant att jämföra resultatnivån exkl. jämförel-
sestörande poster. Årets delårsresultat på 15 mkr är då 7 
mkr sämre än motsvarande resultat för 2020 men 30 mkr 
bättre än genomsnittet för perioden 2017 – 2021. 

Resultatet på 18 mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på -67 mkr, vilket ger ett resultat som är 85 
mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror 
på följande, nämndernas samlade resultat mot budget som 
avviker med 33 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
budgetavvikelse på 33 mkr (avser bl. a budgetmedel för 
kommande löneavtalskostnader, avskrivningskostnader 
för ej igångsatta investeringar och för kommande badhus-
drift) och skatteintäkter och generella statsbidrag ger en 
avvikelse på 20 mkr mot budget.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, ökar med 5,3 % jämfört med föregående 
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning är 4,7 % jämfört med föregående år. 

Finansnettot per 2021-04-30 landade på 2 mkr (3 mkr) 
vilket är 1 mkr lägre än budget.   
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Margretegärdeparken
Foto: Jenny Martinsson

Investeringar 

Investeringarna uppgår till 95 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 4 månader på 195 mkr (= 1/3 av årsbudgeten). 
Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl. a på 
maskiner och inventarier 4 mkr, centrumutveckling 9 mkr, 
grundskolor 28 mkr, förskolor 6 mkr, gruppbostäder 3 
mkr samt utbyte av komponenter på fastigheter 20 mkr.

låneskuld 

Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn. 

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 700 mkr 
och medellåneskulden t.o.m. april var 3 513 mkr (3 539). 

Workshop Rampen
Foto: Maria Rasmusson

Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens 
upplåning utgör 591 mkr av den totala låneskulden under 
perioden. 

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 750 mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 
3 900 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,16 % (1,47). Budgete-
rad räntesats för helåret är 1,25 %.

KoNCerNeN

resultat

Resultatet uppgår till 77 mkr och består av kommunens 
resultat på 18 mkr, UUAB-koncernen 40 mkr, Uddeval-
lahem 17 mkr, Ljungskilehem 1 mkr samt HSB´s stiftelse 
Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar 
koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda 
resultatet på 44 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, har ökat med 4,9 % jämfört med föregå-
ende år. 

Investeringar

Investeringarna uppgår till 183 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 4 månader på 332 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 88 mkr där merparten av 
investeringar återfinns hos Uddevalla Vatten, Uddevalla 
Energi AB och Stiftelsen Uddevallahem. 
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Margretegärdeparken
Foto: Jenny Martinsson

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos

Årets resultat är budgeterat till 34 mkr. Prognosen visar 
ett överskott på 124 mkr, vilket innebär en positiv budget-
avvikelse på 90 mkr. Resultatet innehåller en jämförelse-
störande post på 23 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet 
exkl. jämförelsestörande poster är 67 mkr.  

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott 
på -41 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett 
överskott på 58 mkr jämfört med budget. Övriga oförde-
lade poster visar ett överskott på 73 mkr bättre än budget. 

Nuvarande prognosresultat med överskott på 124 mkr 
kan jämföras med 2020 års överskott på 71 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna

Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat under-
skott på -41 mkr.   

 Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 15,0 mkr. Det är flera engångsersättningar 
även i år tillfaller socialnämnden. Beräknat i prognosen är 
att över 67,0 mkr kommer att tilldelas nämnden, de flesta 
bidrag är riktade mot äldreomsorgen. Verksamheterna 
påverkades fortfarande av pandemin under första tertialet. 
Det innebar både högre och lägre kostnader. Statsbidrag 
tilldelas endast under en begränsad tid och socialnämnden 
har kvar sina utmaningar framöver. Det är därför viktigt 
att fortsätta med planerade åtgärder. Den verksamhet 
som beräknas ha ett överskott vid årets slut på 33,0 mkr 
är omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Resterande 
verksamheter prognostiserar med underskott. Individ och 
familjeomsrog med -8,8 mkr, Insatser enligt LSS/SFB 
med -7,0 mkr och gemensam verksamhet med -2,2 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge 
ett underskott på -27,4 mkr. Prognosen visar ett större 
underskott som främst beror på lägre statsbidrag och 
kommunbidrag. Prognosförutsättningarna är svåra och 
beroende av hur pandemin fortgår. Flertalet verksamheter 
har underskott och omställning till lägre resursnivå pågår. 
Investeringsnivån är hög och flertalet projekt håller plan 
men förseningar kan uppstå. Nämnden har ett ekonomiskt 

utmanande läge och trend. Vuxenutbildningen har en stor 
avvikelse i prognosen med -11,3 mkr. Avvikelser i övrigt 
redovisas inom Grundskola/fritidshem -7,5 mkr, Gym-
nasieskola -4,4 mkr, Särskolan -5,7 mkr och Förskolan 
lämnar en positiv prognos på 1,5 mkr.  

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett under-
skott på -16,0 mkr. Planeringsavdelningen prognostiserar 
ett underskott på -11 mkr som är en följd av stadsut-
vecklingsprojekten och projekten som drivs av Hemsö 
är obudgeterarde vilket gör att intäkterna på avdelningen 
minskar. Tekniska avdelningen prognostiserar ett under-
skott på -13 mkr och det beror på högre kostnader för 
vinterväghållning, fastighetsverksamheten har kostnader 
för att delar av lokalbanken är ofinansierade. Gemensam 
verksamhet väntas ge ett överskott på 8,5 mkr, det beror 
främst på exploateringsintäkter för försäljning av tomter 
på Sundsstrand.  

Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret be-
räknas ge ett underskott på -7,6 mkr. Pandemin ger stor 
påverkan på resultatprognosen såsom minskade intäkter, 
inställda verksamheter och arrangemang samt ökade 
kostnader för kommunens samlade vaccinationscenter i 
Agnebergshallen.  

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 
-4,8 mkr varav utbetalningar kring ekonomiskt bistånd 
visar -2,0 mkr. Även dess organisation ger ett underskott. 
Stadsutvecklingens årsprognos på -6,1 mkr är en följd av 
förstudien om nytt stadshus. Det har köpts in munskydd 
för 1,0 mkr till verksamheterna. Kommunstyrelsens un-
derskott för året begränsas av flera avdelningars positiva 
avvikelser. 

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat

Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 73 mkr jämfört med budget. Avsatt budget för årets 
avtalsenliga löneökningar beräknas ge ett överskott på 
6 mkr. Budgeterad driftreserv för nytt badhus ger ett 
överskott på 20 mkr. Kapitalkostnader för ej igångsatta 
investeringar väntas ge ett överskott på 4 mkr. Arbets-
givaravgifterna har tillfälligt sänkts för yngre som en 
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Gustafsberg
Foto: Jenny Martinsson

pandemiåtgärd och beräknas därmed ge ett överskott på 
14 mkr. Budgeten för kommunens samlade pensionskost-
nader ger ett överskott på 3 mkr. En redovisningsrättning 
genom återföring av tidigare gjord avsättning för Hamnen 
ger en positiv resultatavvikelse på 23 mkr. 

Investeringsprognos

Prognosen för årets investeringar är 437 mkr mot budge-
terat 585 mkr vilket ger en avvikelse på -148 mkr.   

 De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på maskiner och inventarier 35 mkr, centrumutveck-
ling 21 mkr, förskolor 48 mkr, grundskolor 132 mkr, 
gruppbostäder inom LSS 20 mkr, översvämningsskydd/
åtgärder 50 mkr samt utbyte av komponenter i fastigheter 
40 mkr respektive gator och vägar 25 mkr. 

De största avvikelserna mot budget återfinns bland för-
skolor -20 mkr, grundskolor -50 mkr och framtidens bad 
-80 mkr. Avvikelsen på förskolor och skolor beror till stor 
del på senarelagda tidplaner bl. a genom överklagande av 
ombyggnad för Skansens förskola (-4 mkr), myndighets-
beslut Bokenäs förskola (-10 mkr) samt saknad förut-
sättning för genomförande efter gjord förstudie Blekets 
förskola (-16 mkr). Om- och nybyggnationen av Ramne-
rödsskolan är senarelagd på grund av ändrad omfattning 
(-15 mkr).

Balanskravsutredning

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 120 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balans-
kravet kommer att klaras.

Finansiella mål

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

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås, främst 
beroende på det goda resultat som prognosticeras för året. 
Även resultaten för åren 2019 och 2020 påverkar målupp-
fyllelsen positivt.

God ekonomisk hushållning 

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

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

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samt-
liga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmäs-
siga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala 
bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk 
hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av 
de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/för-
bättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stif-
telser och kommunalförbund har god ekonomisk hushåll-
ning. Dialog förs med de kommunala bolagen om vilka 
nyckeltal som ska ingå i god ekonomisk hushållning. 

Prognosen visar att kommunkoncernen inte kommer att 
uppnå god ekonomisk hushållning. 

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

Belopp i mkr

KoNCerNeN 2021-04-30 2020-04-30 Budget 2021 prognos 2021 Bokslut 2020

verksamhetens intäkter 747 716 2 218 2 214 2 132

verksamhetens kostnader -1 797 -1 723 -5 387 -5 372 -5 111

Avskrivningar -126 -114 -389 -392 -361

Jämförelsestörande poster 3 0 - 23 -113

Verksamhetens nettokostnader -1 173 -1 121 -3 558 -3 527 -3 453

Skatteintäkter 927 875 2 719 2 781 2 673

Generella statsbidrag och utjämning 338 333 1 019 1 015 991

Verksamhetens resultat 92 87 180 269 211

Finansiella intäkter 1 1 4 4 5

Finansiella kostnader -16 -18 -62 -58 -56

Resultat efter finansiella poster 77 70 122 215 160

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 77 70 122 215 160

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2021-04-30 2020-04-30 Budget 2021 prognos 2021 Bokslut 2020

verksamhetens intäkter 300 311 904 904 925

verksamhetens kostnader -1 509 -1 463 -4 476 -4 477 -4 298

Avskrivningar -43 -37 -140 -130 -120

Jämförelsestörande poster 3 0 - 23 -109

Verksamhetens nettokostnader -1 249 -1 189 -3 712 -3 680 -3 602

Skatteintäkter 927 875 2 719 2 781 2 673

Generella statsbidrag och utjämning 338 333 1 019 1 015 991

Verksamhetens resultat 16 19 26 116 62

Finansiella intäkter 17 21 64 53 63

Finansiella kostnader -15 -18 -56 -45 -54

Resultat efter finansiella poster 18 22 34 124 71

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 18 22 34 124 71

Noter

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 
Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveri-

ges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för april periodise-
ras således 1/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för 
bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den s k skolmiljarden. De prognosti-
serade skatteintäkterna innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt i 12:e 
delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning 
för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostna-
der i form av kommande löneavtalsökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultateffekt i delårsboksluten.   
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BalaNsrÄKNING
KoNCerNeN KoMMUNeN

Belopp i mkr 2021-04-30 2020-12-31 2021-04-30 2020-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 8 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 943 6 949 2 346 2 369

maskiner och inventarier 554 564 147 151

Pågående arbete 434 360 210 130

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 41 41 78 78

Långfristiga fordringar 9 7 3 126 3 154

Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 11 - -

summa anläggningstillgångar 8 000 7 940 5 908 5 883

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 76 99 24 27

kortfristiga fordringar 793 430 611 239

kassa och bank 176 64 139 35

summa omsättningstillgångar 1 045 593 774 301

sUMMa tIllGåNGar 9 054 8 542 6 691 6 193

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Periodens resultat 77 160 18 71

summa eget kapital 2 733 2 656 1 783 1 765

avsättningar

Avsättningar för pensioner 46 45 39 39

Uppskjuten skatteskuld 179 179 - -

Övriga avsättningar 59 57 51 48

summa avsättningar 284 281 90 87

skulder

Långfristiga skulder 4 697 4 531 3 758 3 606

kortfristiga skulder 1 340 1 074 1 060 735

summa skulder 6 037 5 605 4 818 4 341

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer  9 054 8 542 6 691 6 193

ansvarsförbindelser 914 866 1 250 1 207
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kommUnen

DrIFtreDoVIsNING 

Ekonomiskt utfall (mkr)
resultat t.o.m. 

2021-04-30

resultat t.o.m. 

2020-04-30

Budget t.o.m. 

2021-04-30

avvikelse mot 

periodiserad 

budget

prognos 

helår

Nämnder och styrelser

kommunfullmäktige 1,7 1,2 0,9 0,8 0,2

kommunstyrelsen 2,5 -0,6 -5,6 8,1 -4,8

Barn och utbildningsnämnden -48,3 -23,0 -47,7 -0,6 -27,4

Socialnämnden 6,6 0,4 -16,0 22,6 15,0

Samhällsbyggnadsnämnden -10,6 -1,5 -13,9 3,3 -16,0

kultur och fritidsnänmnden -3,3 1,1 -2,0 -1,3 -7,6

valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

summa nämnder och styrelser -51,4 -22,4 -84,3 32,9 -40,6

Övrigt ofördelat 33,3 39,0 0,0 33,3 72,6

Skatter och generella bidrag 19,7 3,6 0,0 19,7 58,0

Finansnetto -1,0 0,9 0,0 -1,0 0,0

Budgeterat resultat 17,5 0,4 17,5 0,0 34,2

summa totalt 18,1 21,5 -66,8 84,9 124,2

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2021-04-30

Budget

2021-04-30

Budget 

2021

prognos 

2021

avvikelse 

budget mot 

prognos

Materiella investeringar 

(och immateriella)

kommunstyrelsen 4,8 16,9 50,6 53,0 -2,4

Barn och utbildningsnämnden 36,8 65,7 197,0 161,8 35,2

Socialnämnden 6,2 26,8 80,3 20,3 60,0

Samhällsbyggnadsnämnden 41,3 68,7 206,0 151,3 54,7

kultur- och fritidsnämnden 5,5 17,0 51,0 51,0 0,0

summa nämnder och styrelser 94,6 195,1 584,9 437,4 147,5

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2021-04-30

ackumulerad 

utgift

Budgeterad 

total 

investering

större ny- och ombyggnader

Ramnerödsskolan, ombyggnad 22,3 177,1 303,0

killingen förskola 7,8 10,8 45,0

Gruppbostad LSS Störtloppsgatan 6,0 9,4 26,0

Skansens förskola, ombyggnad 4,2 10,1 27,0
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kommUnALA FÖReTAG

eKoNoMIsKt UtFall

Ekonomiskt utfall (mkr)
resultat t.o.m. 

2021-04-30

resultat t.o.m. 

2020-04-30

Budget t.o.m. 

2021-04-30

avvikelse mot 

periodiserad 

budget

prognos 

helår

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,5

Uddevalla energi AB (koncernen) 43,7 35,1 35,0 8,7 65,9

Uddevalla Hamnterminal AB  

(koncernen)
-0,7 2,7 0,5 -1,2 1,5

Uddevalla omnibus AB -0,7 -0,7 -0,7 0,0 1,0

Uddevalla Turism AB -1,5 -1,6 -2,3 0,8 -5,9

Uddevalla vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

(koncernen)
17,4 10,8 10,5 6,9 41,0

Stiftelsen Ljungskilehem 1,4 1,4 0,7 0,7 2,5

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla (koncernen)
0,7 1,7 0,7 0,0 -1,4

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,5

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 

(64,15%) -0,5 -0,3 -1,1 0,6 0,0

INVesterINGsreDoVIsNING

Belopp i mkr
Utgift

2021-04-30

Budget

2021-04-30

Budget 

2021

prognos 

2021

avvikelse 

budget mot 

prognos

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla energi AB (koncernen) 17,7 31,5 94,5 92,5 2,0

Uddevalla Hamnterminal AB  

(koncernen)
4,8 11,0 33,0 33,0 0,0

Uddevalla omnibus AB 0,4 0,0 10,0 10,0 0,0

Uddevalla Turism AB 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0

Uddevalla vatten AB 56,7 51,8 109,5 171,5 -62,0

västvatten AB (53 %) 0,0 0,2 0,6 0,6 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

(koncernen)
6,6 39,2 125,8 117,5 8,3

Stiftelsen Ljungskilehem 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla (koncernen)
0,2 0,5 25,0 1,0 24,0

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 

(64,15%) 1,9 2,1 6,2 6,2 0,0
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VerKsaMHetsMÄssIGa Mått proGNos 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka ▼
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka ▼
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Antal företag i kommunen, ska öka ▲
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka ▲
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka ▼
Antal föreningsaktiviteter, ska öka ▲
Antal områden som saneras, ska öka prognos kan ej 

sättas per april

minskad sjukfrånvaro ▲
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   ▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka ▼
minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon ▼
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader ▼
Trä  som byggnadsmaterial, ska öka prognos kan ej 

sättas per april

Företagsklimat, ska bli bättre ▲

FINaNsIella Mål proGNos 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
högst 99 % av skatter och bidrag ▲
Soliditeten ska förbättras ▲
Egenfinansiering av investeringar minst 30 % ▲

Mått I KoMMUNFUllMÄKtIGes stYrKort
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VIsIoN
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
lIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna –

mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

lUst – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin

omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och
utvecklar den kreativa förmågan.

lÄGe – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna

Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän

och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings AB:s 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort: § 146 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 
Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla  
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism 
AB. 
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort: § 146 

  

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L):  Den sista att-satsen ska ha följande lydelse: de 
redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer omfattande 
översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens 
förutsättningar och behov. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna med Monica Bang 
Lindbergs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 
och antar tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
Vid protokollet, Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Avdelningschef juridik och administration Helena 
Lennernäs 
Telefon 0522-69 60 42 
helena.lennernas@uddevalla.se 

 

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 

koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
 
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
 
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten  i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom 
uppföljningsdialoger idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre 
genomförs med de kommunala bolagen  
 
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
 

Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
 
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
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har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjort ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
 
 
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
 
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 
Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
 
Ändring eller tillägg av text är markerad med rött. Borttagen text är överstruken. 
 

 

Beslutsunderlag  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy 
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Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism 
AB 
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2 
 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248. 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248. 
 
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248. 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47. 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248 . 
 
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
 
att de redaktionella ändringar som nu görs i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
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Peter Larsson Helena Lennernäs 
Kommundirektör Avdelningschef juridik och 

administration 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Utvecklings AB 
Uddevalla Energi AB 
Uddevalla Hamnterminal AB 
Uddevalla Turism AB 
Uddevalla Omnibus AB 
Uddevalla Vatten AB 
Avdelningschef ekonomi, Kommunledningskontoret 
Avdelningschef juridik och administration, Kommunledningskontoret 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2020/00694  

Framställan från Uddevalla Utvecklings AB om översyn av 
koncernens bolagsdokument 
Sammanfattning 

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med framställan om 
översyn av koncernens bolagsdokument. 
  
Bolaget skriver i framställan bl.a. att kommunfullmäktige år 2014-2015 
fastställde nya bolagsdokument inom bolagskoncernen UUAB. Frågor har 
uppkommit om UUAB:s roll i koncernen och om bolagsordningen och de 
specifika ägardirektiven för bolaget på ett korrekt sätt speglar ägarens, dvs. 
kommunfullmäktiges, avsedda uppdrag till moderbolaget. Frågeställningar 
har bl.a. kommit upp i senare års revisionsrapporter angående UUAB. Det 
som främst har diskuterats är moderbolagets roll när det gäller styrning och 
utvärdering av dotterbolagen.  
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten. I 
denna översyn bör även ingå en översyn av bolagspolicy och det generella 
ägardirektivet samt de övriga dokument där det kan krävas eventuella 
ändringar med hänsyn till förtydliganden angående UUAB:s uppdrag.  
  
Vidare bör kommunstyrelsen vid översynen även gå igenom och uppdatera 
hänvisningar till äldre lagstiftning, organisatoriska förändringar och andra 
omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-12-16 § 370 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-14. 
Uddevalla Utvecklings AB, styrelsemötesprotokoll 2020-12-11 § 73 
Uddevalla Utvecklings AB:s tjänsteskrivelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
i UUAB-koncernen, 
  
att översynen ska ha fokus på Uddevalla Utvecklings AB uppdrag i 
koncernen, redaktionella uppdateringar samt andra omständigheter som vid 
en översyn framstår som motiverade.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 2 
 
Vid protokollet  
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-15 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-02-16 
Chef för avdelningen juridik och administration  
Uddevalla Utvecklings AB 
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BOLAGSORDNING FÖR BOHUSGAS AB 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 9 med ändring den 10 

september 2014, § 145 och den 10 april 2019, § 84, xx § 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Bohus Gas Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av 
biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed 
förenlig verksamhet med anknyting till Uddevalla eller dess invånare. 

 
Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed 
sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig 
grund och får bedrivas utanför kommunens gränser. För den delen av verksamheten 
gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. 

 
Självkostnadsprincipen är inte lämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även 
utanför kommunens område i dess geografiska närhet till företagets 
överföringsverksamhet inom kommun i syfte att uppå en ändamålsenlig 
överföringsverksamhet. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgånga tillfalla Uddevalla Energi AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma 
antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige 
i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot 
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eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen- 
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Udde- 
valla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR SWANFALK SHIPPING AB 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 11 med ändring den 10 

september 2014, § 148 och 2019-04-10 § 83, xx § 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är SwanFalk Shipping Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att bedriva klarerings- och speditionsrörelse jämte därmed förenlig 
verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att främja Uddevala kommuns hamn- och terminalverksamhet och 
en god logistik i Uddevalla hamn genom till verksamheterna anknytande klarerings- 
och speditionstjänster. 

 
Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 
kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma 
antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige 
i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot 
eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
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skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen- 
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
 

§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Udde- 
valla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 312 med 

ändring den 11 januari 1994, § 6, den 12 december 1995, § 259, den 9 

februari 1999, § 13, den 10 april 2001, § 49, den 10 september 2008, § 

248, den 14 januari 2009, § 5, den 11 januari 2012, § 5, den 10 

september 2014, § 141 och den 12 december 2018 §, 301, xx § 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom 
förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera och 
försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra 
insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att 
utveckla, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation 
samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom, samt 
bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får 
tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern 
av bolag som driver verksamheter för energiförsörjning, renhållning och 
avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla 
kommun. 

 
Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § 
fjärrvärmelagen och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig 
grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte 
likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte 
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tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 
eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

 
För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver 
produktion av och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. 
Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, 
utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätverksamhet, 
fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk 
närhet till bolagets eller koncernens respektive elnätsverksamhet, 
fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom Uddevalla 
kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och 
fjärrvärmeverksamhet. 

 
I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 
kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt 
till samma antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en 
eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 



UaFS 

Blad 3 

 

 
 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor 
med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen, 

koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmanna- 
revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fast- 
ställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
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11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt. 
 

§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är 
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen 
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång 
har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergången. 
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Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom 
lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär 
det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösen- beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Lösen- beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt 
lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17  Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författnings 
reglerad sekretess. 

 
§ 18  Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 



UaFS 

Blad 1 

 

 
 

BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB 

 
Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 § 248, med 

ändring den 14 januari 2009 § 5, den 11 januari 2012, § 6 den 10 

september 2014, § 142 och den 10 april 2019 § 84, xx § 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och äga och 
förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall 
tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god elförsörjning, 
långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare 
och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet. 

 
Bolaget får, utan iakttagande av lokalieringsprincipen, utanför Uddevalla 
kommuns område bedriva elnätverksamhet i geografisk närhet till 
bolagets elnätverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig nätverksamhet. 

 
Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt 
ellagen genom fastställande av intäktsram. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 
egendom. 

 
I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. 
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Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Energi AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt 
till samma antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en 
eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor 
med minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och 

lekmanna- 
revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fast- 
ställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas på bolagsstämman. 
 Årligt fastställand av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan 
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 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

 
§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är 
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen 
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång 
har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom 
lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär 
det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösen- beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Lösen- beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt 
lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17  Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författnings 
reglerad sekretess. 

 
§ 18  Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 

 
Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 § 248, med 

ändring den 14 januari 2009 § 5, den 11 januari 2012, § 7 den 10 

september 2014, § 143 och den 10 april 2019 § 84, xx § 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera 
fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har 
anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god 
fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak 
inom Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen. 

 
En del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på 
affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som 
gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 
förvaltning av egendom. 

 
Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det 
görs i geografiskt närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i 
syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid 
lokalieringsprincipen lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

 
I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de 
kommunalrättsliga principerna kommunalrättliga    principerna  
2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
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Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Energi AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt 
till samma antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en 
eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor 
med minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och 

lekmanna- 
revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fast- 
ställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan 
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 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 
annars av större vikt 

 
§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är 
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen 
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång 
har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom 
lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär 
det, av notarius publicus. 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösen- beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Lösen- beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt 
lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17  Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 10 med ändring den 10 

september 2014, § 147 och den 12 december 2018 § 300, xx § 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning 
av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, 
bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och 
klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, 
utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god 
infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma 
antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige 
i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 



UaFS 

Blad 3 

 

 
 

§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot 
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eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen- 
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Udde- 
valla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, § 47, med 

ändring den 12 september 2000, § 136, den 10 september 2008 § 248, 

den 14 januari 2009 § 5, den 11 januari 2012, § 8 den 10 september 

2014, § 144 och den 10 april 2019, § 84, xx § 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera 
och försälja pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och 
bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar 
och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, 
som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiproduktion 
och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det 
ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning – enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa 
områden. 

 
Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och 
fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 
av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. 

 
För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och 
fjärrvärmeverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. 
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Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i 
geografisk närhet till fjällvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte 
att uppnå ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Energi AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt 
till samma antal som valda ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en 
eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 
minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor 
med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och 

lekmanna- 
revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fast- 
ställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren. 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
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 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per tranaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt. 
 

§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är 
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen 
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång 
har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom 
lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär 
det, av notarius publicus. 
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Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösen- beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Lösen- beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt 
lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget 

 
§ 17  Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
§ 18  Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA TURISM AB 

 
Godkänd av kommunfullmäktige den 8 september 2004 § 151, med 

ändring den 9 mars 2011 § 52, den 11 januari 2012 § 13, den 9 

december 2015 § 311 och den 9 mars 2016 § 58, xx § 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Turism AB. 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra 
och främja turism och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och 
dess skärgård, anordna och bedriva turistbyråverksamhet, äga och 
förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att förvalta 
och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar for 
småbåtar samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att främja turismen och det rörliga friluftslivet i 
Uddevalla kommun, att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns 
skärgård, att erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, att bevara och 
sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna samt att möjliggöra 
och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 
förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 
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Uddevalla Utvecklings AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 
kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 

 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 60 000 och högst 240 000. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem 
suppleanter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor 
med minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 

lekmannarevisorerna med suppleanter; 
10. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
- Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
- Bildande av bolag 
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan 
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt 
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§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller de bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

 
§ 16 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
§ 17  Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 

 
Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, § 4 med ändringar den 

12 september 1995, § 169, den 9 februari 1999, § 9, den 8 november 2006, 

§ 328 och den 11 januari 2012, § 4, 10 september 2014, § 140, xx § 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB 
 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för dialogbaserad styrning, kontroll, samt 
uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 
kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. 
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§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 

 

Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem supple- 
anter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagsstyrelsen. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av den 
årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämman öppnas; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
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4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 
suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock kan bemyndiga annan än 
styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 
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§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen- 
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och räken- 
skaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Udde- 
valla kommun. 
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BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 § 248, xx § 
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Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun 

 
 

1. Bakgrund 

1.1 Syftet med Bolagspolicyn 

Kommunfullmäktige utgör den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin ägar- 
styrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument. Policys är ett så- 
dant styrdokument, som utgör del av regelverket för Uddevalla kommuns organi- 
sation. Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och 
anger det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB:s (”Kon- 
cernmoderbolaget”), i den mån det berör dess direkt eller indirekt ägda bolag 
(”Koncernbolagen”), uppsikt, kontroll och styrning över de helägda och delägda 
kommunala bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dot- 
terbolag, utanför Koncernmoderbolaget och ägs direkt av kommunen.1 
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av de 
kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet med bolagspolicyn är att 
tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av bolag ska 
genomföras. 

Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om ägar- 
direktiv, såväl generellt för Bolagen som specifikt ägardirektiv för vart och ett av 
Bolagen eller underkoncernerna, vilka utgör bindande regler för Bolagen. 

För de delägda kommunala bolag fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

 
1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag 

 

Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form för 
att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig form vid 
samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. Den kommu- 
nala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för att en verksamhet ska kunna 
bedrivas i ett kommunalt bolag. Det är kommunfullmäktige som enligt kommunal- 
lagen ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bo- 
lagsform och bl.a. fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för 
de kommunala bolagens verksamhet. 

 

1 Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. 
Bolagen och av kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 
bolagen”. 
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De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala organisationen. 
 

Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen och 
ansvarar för kommunens styrning av dem. Det är därför kommunfullmäktige som 
bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. Kommun- 
fullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i kommunstyrel- 
sens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha uppsikt över kom- 
munal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgif- 
ter preciseras i denna Bolagspolicy. 

 
1.3 Tillämpningsområde 

Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget som vägled- 
ning i deras olika funktioner avseende uppsikt, kontroll och styrning av Bolagen. 

Bolagspolicyn gäller även för Bolagen, dvs. övriga bolag som direkt eller indirekt 
(dotterdotterbolag) är helägda av kommunen. 

Kommunen strävar efter att även de delägda bolagen ska omfattas av reglerna i 
denna bolagspolicy. Kommunen och övriga delägare får tillsammans avgöra vilka 
regler i Bolagspolicyn som är tillämpliga med hänsyn till storleken på kommunens 
ägande, verksamhetens art och övriga omständigheter. Tillämpningen av 
Bolagspolicyn dokumenteras i aktieägaravtal med de andra delägarna. 

 
 

2. Kommunens överordnade ställning och ledningsfunktion 

2.1 Kommunfullmäktige 

 

2.1.1 Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
 

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. genom 
att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige får dele- 
gera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad uppsiktsplikt över 
kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen kan avse 
att utfärda särskilda bestämmelser eller andra styrdokument. Nedanstående verksam- 
hetsfrågor är förbehållna fullmäktige: 

 
1. Ärenden enligt KL 3 kap 16-18 10 kap. 1-4 §§, att 

a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform; 
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser; 
d) välja minst en lekmannarevisor; 
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
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innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas; och 

f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 

 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar och ägardirektiv för bolag. 

 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, såsom; 

a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget; 
b) kommunal borgen; 
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag); 
d) ansvarsfrihet, om revisor ej tillstyrkt sådan; 
e) godkännande av förvärv eller försäljning av bolag, eller bolags rörelse eller 

upplösning av bolag. 
 

4. Ställningstagande inför bolags beslut i verksamheten som är av principiell be- 
skaffenhet eller annars av större vikt; att närmare bestämmas i ägardirektiv. 

 
Huvudregeln är att frågor ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

 
Nedan preciseras kommunfullmäktiges uppgifter i sin roll avseende ägarstyrning. 

 
2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv 

 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. uppdraget 
preciseras. 

 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare. Kan enighet 
inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma. 

 
Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att revidera ett specifikt 
ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller verksamhet. 

 
2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

 
Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i både 
majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige ägt rum 
ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
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Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att kommun- 
fullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster åt Bolagen. 
Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer två lekmannarevisorer och 
två revisorssuppleanter. 

 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om detta 
är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 

 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska bekräftas av 
bolagsstämman. 

 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra ersätt- 
ningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer och sup- 
pleanter som utses av fullmäktige. 

 
2.1.4 Budget och ekonomiska frågor 

 
Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om 
årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag. 

 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om över- 
gripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, inriktning 
och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för ytterligare två 
år. 

 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden 

 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse de personer som ska 
representera ägaren som stämmoombud vid bolagsstämmorna i kommunens samtliga 
bolag. Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en in- 
struktion till stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden på bo- 
lagsstämman som bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Instruktion till stämmoombud vid Bolagets årsstämma ska alltid ges av kommun- 
fullmäktige. Se vidare Kommunstyrelsens uppgifter i punkt 2.2.7 nedan. 

 
2.2 Kommunstyrelsen 

 

2.2.1 Allmänt 
 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges reglemente 
för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 
vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och ramar för styr- 
ningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagssektorn. Kommunsty- 
relsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över bl.a. kommunens bolags verksamheter. 
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2.2.2 Uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har 
tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommun- 
styrelsen ska leda och samordna fortlöpande tillsyn, hålla sig informerad om de 
kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt 
att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ända- 
målen med verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala 
bolagens efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av 
kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt över 
de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige om 
hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen och ställningen. 
Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur den fortlöpande 
uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

 
2.2.3 Styrfunktion 

 
Genom att kommunstyrelsen enligt reglementet för kommunstyrelsen har att tillva- 
rata kommunens intressen vid bolagsstämmor i Bolagen kan kommunstyrelsen 
genom beslut vid bolagsstämma påverka förändring i visst avseende av Bolagets 
verksamhet. Det gäller under förutsättning av att ställningstagandet grundas på beslut 
eller uttalande av fullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut enligt 3 kap. 17 10 kap. 3 § kommunallagen samt i 
andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

 
2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning 

 
Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas till 
kommunfullmäktige, januari april, respektive januari – augusti, upprätta en samman- 
ställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska även innehålla 
en helårsprognos för respektive bolag. 
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2.2.5 Årlig utvärdering 
 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen göra en bedömning av de 
kommunala bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 
bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under 
året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även 
lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att 
bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Bedömningen ska göras med 
stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt i 
förekommande fall den löpande informationen om Koncernbolagens verksamhet som 
rapporteras av Koncernmoderbolaget. 

 
2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning 

 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd och 
för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

 
2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner 

 
Kommunstyrelsen ska enligt delegering i kommunfullmäktiges reglemente tillvarata 
kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra liknande samman- 
träden i de bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
samt utse ombud att representera kommunen. 

 
Kommunstyrelsen ska upprätta instruktioner till kommunens stämmoombud inför 
bolagsstämmor, som anger hur ombudet ska rösta i ärenden på bolagsstämman. In- 
struktion får endast avse ställningstagande som omfattas av kommunstyrelsens för- 
valtningsuppdrag och delegation enligt kommunstyrelsereglementet och delegations- 
ordningen. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt ska kommunstyrelsen utarbeta förslag till dessa, att utfärdas av kom- 
munfullmäktige. Årsstämmor ska generellt anses vara av principiell beskaffenhet och 
dessa instruktioner till stämmoombuden ska därför alltid utfärdas av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen kan delegera val av stämmoombud och instruktionsrätten till dessa 
till Koncernmoderbolaget eller annat moderbolag. 

 
2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger 

 
Kommunen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla planerings- och 
uppföljningsdialoger mellan kommunstyrelse och de kommunala bolagen. 
Uppföljningsdialogerna är ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 
Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av kommunstyrelsens årliga uppsiktspliktsmöte 
med de kommunala bolagen samt av den årliga Företagsdagen. 
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Det är angeläget att det uppföljnings- och planeringssystem som följer av kommun- 
styrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på samråd och dialog mellan kom- 
munstyrelsen och de kommunala bolagen. Samråd i form av en planeringsdialog bör 
avse bl.a. ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan, affärsplan, 
större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt 
på lång eller kort sikt, som ska underställas kommunfullmäktige 

 
Det förutsätts att planeringdialog för Koncernbolagen förbereds och genomförs av 
Koncernmoderbolaget. 

 
2.2.9 Delegation 

 
Kommunstyrelsen kan uppdra styrfunktionen åt Koncernmoderbolaget samt att ta 
fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att 
Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning som krävs, 
vilka former som ska användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske i 
samråd med Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste uppmärksammas. 

 
2.3 Koncernmoderbolaget 

 

2.3.1 Information och operativ styrning 
 

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta av 
de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen 
och att svara för den operativa ägarstyrningen av dessa med utgångspunkt i bolagens 
ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument. 

 
Koncernmoderbolaget ska svara för ekonomisk uppföljning av Koncernbolagen och 
lämna löpande information till kommunstyrelsen om Koncernbolagens ekonomi samt 
svara för den finansiella samordningen för Koncernbolagen. 
I kommunstyrelsens och Koncernmoderbolagets uppdrag att företräda kommunen 
såsom ägare ligger att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att 
svara för det praktiska ägarstödet till Koncernbolagen i genomförandet 
(kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc.). I rollen som 
aktiv ägare ligger även att löpande hålla sig informerad om Koncernbolagens beslut 
och verksamhetsförändringar under verksamhetsåret, utvärdera följa verksamheten 
och verksamhetsformen, bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer 
med kommunens övriga verksamheter samt hur bolagsverksamheten sköts av 
bolagsstyrelser och bolagsledningar. Denna information ska sammanställas av 
Koncernmoderbolaget och löpande rapporteras till kommunstyrelsen, i syfte att 
möjliggöra för kommunstyrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt. I uppdraget ligger 
även att återföra väsentlig information till kommunfullmäktige och att ta initiativ till 
ändrad inriktning i bolagens uppdrag. 
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Koncernmoderbolaget planerar och genomför på kommunstyrelsens uppdrag strate- 
gisk planeringsdialog med Koncernbolagen. 

 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag 

 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna samt ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen delvis äger eller annars har 
intresse i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget 
utan samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag inom 
energisektorn. Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna 
bolagspolicy ska tillämpas även i de delägda bolagen. I vilken utsträckning 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om kring 
styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till oönskade 
konsekvenser för minoritetsägarna. Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen 
eller kommunens bolag är majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 



UaFS 

Blad 1 

 

 
 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH 

DOTTERBOLAG 

 
Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 § 248, xx § 
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Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Energi A och dotterbolag 

 

1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen 

Uddevalla Energi AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. Uddevalla 
Energi AB är moderbolag till Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme 
AB, Uddevalla Kraft AB, Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB och 
BohusGas AB. Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB (”EnergiFokus”) är ett 
av Uddevalla kommun och Trollhättan stad delägt bolag. (Uddevalla Energi AB, dess 
dotterbolag och EnergiFokus kallas gemensamt ”Energikoncernen”). 

Energikoncernens verksamheter styrs av lag och författningar, av bolagsordningen 
och kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella ägardirektiv, som gäller 
för kommunens samtliga direkt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Dessa 
styrdokument gäller dock inte EnergiFokus direkt utan ska tillämpas av moderbolaget 
så långt möjligt vid dess styrning av dess intressebolag. 

Av Bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas 
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för 
Energikoncernen följer den beslutade rollfördelningen. 

 
 

2. Föremålet för Bolagens verksamhet 

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. 
Koncernbolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen. 

Uddevalla Energi AB har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt 
genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, sälja och distribuera 
energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, 
återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta 
infrastuktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, 
anläggningar och lös egendom, och bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda 
verksamheter. 

Uddevalla Energi Elnät AB har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och 
att äga och förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall 
tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter. 

Uddevalla Värme AB har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera 
fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning 
till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. 
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Uddevalla Kraft AB har till föremål för sin verksamhet att producera energi, 
producera och sälja och distribuera pellets, att utföra insamling, återvinning, 
behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, 
anläggningar och lös egendom för verksamheterna, och bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har 
anknytning till nämnda verksamheter. 

EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB har till föremål för sin verksamhet att 
bedriva konsult- och entreprenadverksamhet främst inom energisektorn och 
vägbelysningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. 

Bohusgas AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och 
distribution av biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. Bolaget är för närvarande vilande. 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. 
Verksamheterna ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 

Uddevalla Energi AB har som ändamål att som kommunalt företag och moderbolag i 
en koncern av bolag som driver verksamheter för energiförsörjningen och renhållning 
och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till bredband 
genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. Skulle bolaget 
likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

Uddevalla Energi Elnät AB har som ändamål att som kommunalt företag främja en 
god elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för 
medborgare och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig 
nätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 
Uddevalla Energi AB. 

Uddevalla Energi Värme AB har som ändamål att som kommunalt företag främja en 
god fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom 
Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen. Skulle bolaget 
likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

Uddevalla Kraft AB har som ändamål att som kommunalt företag svara för dels 
energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av 
det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning – enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB har som ändamål att tillhandahålla 
entreprenadtjänster och andra energitjänster, såsom nybyggnation och underhåll av 
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elnät, mät- och styrsystem, elsanering, och taxeanalys, till de kommunala 
energibolagen i Trollhättan och Uddevalla. Bolagets ändamål är vidare att 
tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster till kommunerna i Trollhättan och 
Uddevalla för nybyggnation och underhåll av vägbelysningsnät. Skulle Bolaget 
likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras 
aktieinnehav i bolaget. 

BohusGas AB har till syfte att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte 
därmed förenlig verksamhet med anknytning till Uddevalla kommun eller dess 
invånare. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Energi AB. 

 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 

Energikoncernen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig 
med den kommunala kompetensen. 

Uddavalla Energi AB 

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen 
och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte 
självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte likställighetsprincipen behöver 
tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och 
handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan 
iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva 
elnätverksamhet, fjärrvärme-verksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i 
geografisk närhet till bolagets eller koncernens respektive elnätverksamhet, 
fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte 
att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även 
utanför kommunens område i dess geografiska närhet till företagets 
överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig 
överföringsverksamhet. 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns 
område bedriva elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätverksamhet 
inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock medför ellagens bestämmelser om 
nättariffer och intäktsram att självkostnadsprincipen inte gäller för nätverksamhet. 
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Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. 

Uddevalla Energi Värme AB 

Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig 
grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är 
inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 
eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i 
geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

Uddevalla Kraft AB 

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska 
bedrivas på affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 
verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 
förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. 

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och 
fjärrvärmeverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får 
bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till 
fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig 
fjärrvärmeverksamhet. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför områdena för 
kommunerna Trollhättan och Uddevalla bedriva entreprenadverksamhet 
elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets entreprenadverksamhet 
elnätverksamhet inom Trollhättan och Uddevalla kommuner i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig nätverksamhet. 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
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BohusGas AB 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed 
sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig 
grund och får bedrivas utanför kommuns gränser. För den delen av verksamheten 
gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. 

 
 

5. Uppdraget 

Energikoncernens verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva 
produktion, förädling, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, 
bioenergi (pellets), biogas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
Energikoncernen ska vidare utföra insamling, återvinning, behandling och annan 
bortskaffning av avfall samt med fullgörande av det ansvar som – till den del detta 
inte innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar 
Uddevalla kommun inom dessa områden. Verksamheterna ska bedrivas utifrån 
långsiktigt hållbara principer. 

 
Energikoncernen ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och 
miljövänliga energilösningar samt tillhandahålla kunder uthålligt stabila och 
konkurrenskraftiga priser för el, fjärrvärme, elnät och fibernät. 

 
Energikoncernen ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till 
jämförbara kommuner. 

 
Syftet med Energikoncernens verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och 
god produktivitet verka för hög kundnytta. 

 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas 
av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Med principen om 
affärsmässiga grunder i beaktande, ska Energikoncernen se till nyttan för hela 
kommunkoncernen. Kommunen och Energikoncernen ska i samråd söka lösningar 
som tillgodoser kommunens samlade intresse. Det allmännyttiga syftet innebär bland 
annat att Energikoncernen ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv 
och efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Energikoncernen ska 
medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens 
utveckling och konkurrenskraft stärks. 
Energikoncernen ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl 
som nationellt. 

 
Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i 
olika projekt. 
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Energikoncernen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara 
mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen. 

 
6. Ekonomiska mål 

Energikoncernens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar 
ekonomiskt utveckling. Bolagen i Energikoncernen ska sträva efter en god 
resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att dels respektive 
bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att minska kommunens 
risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. 
De ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 
Det långsiktiga målet för Energikoncernens ekonomiska ställning är en soliditet om 
28 %. (soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 
reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 

 
Kommunfullmäktige åsätter Energikoncernen ett mål för avkastning (räntabilitet). 
Målet ska sättas i förhållande till Energikoncernens totala kapital, beräknat som 
summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. 
Det är summan av Energikoncernens hela verksamhet som skall motsvara avkast- 
ningen. Bolagen i Energikoncernen och verksamheter inom respektive bolag kan ha 
differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 
beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller 
enligt självkostnadsprincipen. Målet för Energikoncernen är räntabilitet på totalt 
kapital om 7 procent. Vad avser dotterbolagen inom Energikoncernen ska målen 
sättas i förhållande till eget kapital. 

 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att de långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 
uppfyllas. 

 
 

7. Implementering 

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Energikoncernen. 
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SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 

OCH DOTTERBOLAGET SWANFALK SHIPPING AB 

 

Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 § 248, xx § 
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Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget 

Swanfalk Shipping AB 

 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Uddevalla Hamnterminal AB (”Hamnterminalen”) är ett helägt dotterbolag till 
Uddevalla Utvecklings AB (”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla 
kommun. I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår det helägda dotterbolaget 
Swanfalk Shipping AB (”Swanfalk”). 

Hamnterminalen och Swanfalk (gemensamt ”Bolagen”) verksamhet styrs av lag och 
författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges beslutade generella 
Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens samtliga direkt 
eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Bolagen ska följa Uddevalla 
kommuns bolagspolicy. 

Av det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 
kommunsfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas 
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Hamnterminalen 
och Swanfalk följer den beslutade rollfördelningen. 

 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen. Bolagen får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

Hamnterminalen har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom 
förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns 
anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva 
speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt 
bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

Swanfalk har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att bedriva 
klarerings-, och speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva 
med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheterna ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
 

3. Ändamålen med Bolagens verksamhet 

Ändamålen med Hamnterminalens verksamhet är att förvalta och utveckla Uddevalla 
hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och 
terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. 
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Ändamålet med Swanfalks verksamhet är att bedriva klarerings-, och 
speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

Skulle Bolagen likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Utvecklings AB. 

 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagen ska 
i övrigt sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c 
§ kommunallagen. 

Bolagen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen. 

 
 

5. Uppdraget 

Bolagen ska vara effektiva hamnbaserade logistikföretag och nav för intermodala 
lösningar, med terminal för transporter med fartyg, tåg och bil, Verksamheten ska 
ständigt utvecklas på marknaden avseende logistik, infrastruktur och produktivitet. 

Bolagen ska ansvara för förvaltning och utveckling av mark- och vatten- områden 
och byggnader, så att dessa används på ett optimalt sätt utifrån hamnverksamhetens 
behov och ett hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv. 

Bolaget ska fastställa hamntaxa. 

Bolaget har ansvar att utöva tillsyn och trafikledning inom hamnområdet, tillse att 
hamnordningen efterlevs samt svara för övergripande säkerhetsfrågor i farleder och i 
hamnområdet i nära samarbete med berörda 

Bolaget ska förverkliga kommunens ambitioner med hamn- och 
logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och 
internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete. 

Bolaget ska i nära samverkan med kommunen, regionala organ och statliga 
myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till hamnområdet 
och förutsättningar för intermodala transportlösningar. 

Bolaget ska fortlöpande bevaka och överväga strategiska utvecklingsfrågor. 

En nära och förtroendefull samverkan med terminaloperatörer och övriga aktörer är 
avgörande för hamnens fortsatta utveckling. Bolaget ska medverka till att skapa 
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forum för samverkan kring väsentliga frågor såsom strategiska investeringar, 
internationell marknadsföring samt utveckling av hamn- och logistiktjänster. 

Bolagets ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla 
verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att 
minimera negativ miljöpåverkan. 

Bolaget ska aktivt, och i nära samverkan med kommunen, verka för en för 
kommunen och bolaget positiv utveckling ifråga om nationella och internationella 
förhållanden gällande hamnverksamhet med konsekvenser för exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk. 

Bolaget ska vårda och bevaka kännetecknen ”Uddevalla Hamnterminal”, ”Uddevalla 
Hamn” och ”Swanfalk Shipping”. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
 

6. Ekonomiska mål 

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomiskt 
utveckling. Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels Bolagen aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och 
dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån 
långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den 
behåller eller ökar sitt värde. 

 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 35-40 % 
(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 
reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 

 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen ett mål för bolagets avkastning (räntabilitet) i 
förhållande till Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och 
finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av Bolagens 
hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen kan ha differentierade 
avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden. Målet för Bolagen är 
räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till 8 procent, dock lägst 5 procent. 

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att de långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 
uppfyllas. 

 
7. Implementering 

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolagen. 
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SPECIFIKT ÄGARIDIREKTIV FÖR UDDEVALLA TURISM AB 
 

Fastställd av kommunfullmäktige den 10 maj 2017, § 139, xx § 
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1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Uddevalla Turism AB (Bolaget) ägs till 100 % av Uddevalla Utvecklings AB 
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 
kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella 
Ägardirektivet”), som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda 
bolag samt detta ägardirektiv. Bolaget ska följa Uddevalla kommuns 
bolagspolicy. 

 
Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelnigen 
mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste 
undersällas dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för 
Bolaget följer den beslutade rollfördelningen. 

 
2. Föremålet för Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja 
turism och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, 
anordna och bedriva turistcenterverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, 
bedriva båttrafik i skärgården samt att förvalta och utveckla turistanläggningar på 
Bassholmen och gästhamnar för småbåtar samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 

 
3. Ändamålet med Bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att främja turismen, medverka till besöksnäringens utveckling 
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun samt öka tillgängligheten till 
Uddevalla kommuns skärgård, erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, bevara och 
sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och möjliggöra och främja 
boende och naturupplevelser på Bassholmen. Ändamålets syfte är därutöver att 
bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3c § kommunallagen. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna 
tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I 
övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3c § kommunallagen. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller 
vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 
5. Uppdraget 

Bolagets uppdrag är att utveckla och främja turismen och det rörliga friluftslivet i 
Uddevalla kommun genom att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns 
skärgård och maritima miljö, att skapa, marknadsföra och erbjuda upplevelser i 
dessa miljöer, att bedriva turistverksamhet, att bevara och sprida kunskap om de 
historiska skärgårdsbåtarna och Uddevallas maritima historia samt att möjliggöra 
och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. 

 
Bolaget ska äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt 
att förvalta och utveckla turistanläggningen och gästhamnen på Bassholmen och 
andra gästhamnar för småbåtar samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. 

 
6. Verksamhets- och ekonomiska mål 

Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå i syfte att ge en god ekonomisk bas, 
dels för att bolaget aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att 
minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån 
långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att 
den behåller eller ökar sitt värde. 

 
Mål för verksamheten ska vara att årligen öka antalet resenärer och besökare 
samt att medborgare och turister ska få en ökad positiv upplevelse av Uddevalla 
– en del av Bohuslän. 

 
 Öka antalet resenärer och besökande med 2 % årligen (basår 2015) 
 Resultatet före kapitalkostnader ska vara positivt och öka med 2 % årligen. 
 Bolagets verksamheter/aktiviteter ska bidra till att stärka Uddevalla kommuns 

varumärke och ökad turism. 
 Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och bolag för ökat 

användande av bolagets verksamhet och aktiviteter. 
 Bolaget ska medverka till att Uddevallas besöksnäringsindex årligen ökar i 

samma takt som Västsverige. 
 

Avkastningskrav är inte aktuellt på denna verksamhet. Det egna kapitalet bör 
vara av den storleken att det medger att täcka avvikande budgetresultat. 
Resultatmål och resultatutvecklingen ska vara kopplad till affärsplanens 
intentioner och nyckeltal. 
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7. Implementering 

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget 
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Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB 

 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är 
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”). 

1. Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till 

a) Lysekils busstrafik AB 
2. Uddevalla Turisttrafik AB 
3. Uddevalla Event AB 
4. Uddevalla Energi AB, moderbolag till 

a) Uddevalla Energi Elnät AB 
b) Uddevalla Energi Värme AB 
c) Uddevalla Kraft AB 
d) Bohusgas AB 

samt ägare till 50% av 
e) EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB 

5. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till 
a) Swanfalk Shipping AB 

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 
kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella Ägardirektiv (”Generella 
Ägardirektivet”), som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, 
samt detta ägardirektiv. 

Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas 
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Bolaget följer 
den beslutade rollfördelningen. 

 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens 
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
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3. Ändamålen med Bolagens verksamhet 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för dialogbaserad styrning, kontroll, samt 
uppföljning och löpande    översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun. 
 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

Koncernbolagen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig 
med den kommunala kompetensen. 

 
 

5. Uppdraget 

Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. Detta innebär       
bl.a. att Bolaget löpande ska utvärdera följa Koncernbolagens: 

– verksamheter och verksamhetsformer 

– strategier och mål 

– styrelsers och bolagsledning skötsel av bolagsverksamheten. 

Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och 
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de fall 
då vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en effektiv 
finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska samordna all 
finansförvaltning för Koncernbolagen. 

Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget ansvarar 
för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i Bolagspolicyn, det 
Generella Ägardirektivet, detta specifika ägardirektiv och de specifika ägardirektiven 
för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Bolaget bereder ärenden av större vikt som ska till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 3 kap. 17 § 10 kap. 3 § 
kommunallagen. 
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Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen 
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och kompetenser, 
gemensamma instruktioner etc.). 

Bolaget lämnar kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur 
och tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av 
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen. 

Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar 
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med 
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan, 
affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av 
större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Bolaget återför väsentlig och 
strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen och lämnar 
instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i kommunstyrelsen. 

Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och 
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande. 

Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i underkoncern 
Uddevalla Energi   iAB, i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolagen samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag Aktieägaravtal och 
ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige., vilka ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

 
 
 

6. Ekonomiska mål 

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomiskt 
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och 
dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån 
långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den 
behåller eller ökar sitt värde. 
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Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god 
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska 
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett resultat 
som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks (bl.a. att 
soliditeten långsiktigt ökar). 

 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst ett 
belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella värde och 
det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till ägaren i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 

 
 

7. Implementering 

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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ÄGARDIREKTIV 

 
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda 

bolag 

 

A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen 
 

Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 
indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av kom- 
munala bolag så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt och struktur- 
erat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för kommunen att följa 
bolagens verksamheter. Ägarstyrning över kommunala bolag handlar ytterst om att 
medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten genom- 
förs. 

 
Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har organi- 
serats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings Aktiebolag1, 
dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas genom Kommun- 
fullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och Uddevalla Vatten 
AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads Flygplats AB och 
Regionsteater Väst AB. 

 
Uddevalla Vatten AB och Uddevalla Energi AB är delägare av bolag, som till annan 
del ägs av bolag ägda av andra kommuner.3 

 
Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell mening 
är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det sker bl.a. 
genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, fastställer 
bolagsordning, bolagspolicy och direktiv för Bolagens styrning. Kommunfullmäktige 
utser direkt och indirekt ägarrepresentanterna till årsstämma och extra bolagsstämma, 
som är forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. 

 
Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande och 
principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv, i första hand gentemot 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget, men som även Bolagen har att följa. 
Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger det 
övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och, i förekommande fall, Koncernmoderbolagets uppsikt, 
kontroll och styrning över Bolagen. 

 
 

1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och 

gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även 
”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 

3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 
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Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör väsentlig del av det 
formella regelverk, som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och som 
Bolagen har att följa. Av det Generella Ägardirektivet framgår med vilken ambit- 
ionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. Därtill 
har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av Bolagen.5 Det 
Specifika Ägardirektivet syftar till att tydliggöra ägarens förväntan på Bolagets upp- 
drag. Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa Ägar- 
direktiven. 

 
För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 
aktieägaravtal. Dessa dokument och det Generella Ägardirektivet ska vara utgångs- 
punkt för kommunens ägarrepresentanter vid styrning av Delägt bolag, att tillämpas 
med ömsesidig respekt och i nära samverkan och dialog med övriga ägare. 

 
B. Direktiv för ägarstyrning 

 

1. Reglering för Bolaget 

 

Bolagen är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 
8 kap. 3c § kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. Det fastställda ändamålet för Bolaget och de kommunala 
befogenheterna, som utgör ram för Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen. 

 
Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets för- 
hållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom; 

a) Bolagets bolagsordning; 
b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet; 
c) Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun; 
d) i tillämpliga delar av kommunfullmäktige beslutade policy och program; 
e) av fullmäktige och av kommunstyrelse, enligt delegation från fullmäktige, ut- 

färdade särskilda riktlinjer eller bestämmelser; 
f) i tillämpliga delar andra gällande styrdokument; 
g) förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och 
h) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat mo- 

derbolag. 
 

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till att 
Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk. 

 
 
 
 

4 ”Generella Ägardirektivet” 
5 ”Specifika Ägardirektivet” eller gemensamt de ”Specifika Ägardirektiven. Det Generella 

Ägardirektivet och de Specifika Ägardirektiven gemensamt ”Ägardirektiven” 
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Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i Bolagen samt 
har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger Bolagets styrelse och 
verkställande direktör, ställa frågor. 
Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 
inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i 
överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, säkerhetsskyddslagen, 
bolagsordningen och Ägardirektiven. 

 
Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till 
privat utförare. 

 
2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m. 

 

Bolaget ska enligt 3 kap. 17 §  10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige 
ta ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 
bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 
godkännande alltid inhämtas såvitt avser; 

 
a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om 

införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt eller om så följer av lag; 

 
b) ändring av bolagsordningen; 

 
c) förändring av aktiekapitalet; 

 
d) planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet; 

 
e) bildande, förvärv eller försäljning av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna), 

med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen 
består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets långsiktiga eko- 
nomi; 

 
f) bildande, förvärv eller försäljning av andel i intresseföretag, med undantag för 

bolag som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av fast 
egendom och åtgärden inte påverkar Bolagets långsiktiga ekonomi; 

 
g) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bola- 

gets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i kommunen 
eller inte; 

 
h) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 

Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver); 
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i) större investeringar som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller 
kommunens ekonomi eller medför annan risk. 

 
Det är Bolagets skyldighet att ärenden av denna beskaffenhet i god tid underställs 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska följa om 
Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan ärendet underställs 
kommunfullmäktige samråda med och bereda Koncernmoderbolaget möjlighet att 
yttra sig i ärendet. 

 
Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går vidare 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle uppkomma 
i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första hand samråd ske 
med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra hand med 
kommunstyrelsen. 

 
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En 
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan 
fråga som kräver ställningstagande av Bolagsstämman. Uppstår tveksamhet huruvida 
ställningstagande krävs ska Bolaget samråda med i första hand Koncernbolaget 
(gäller Koncernbolagen) och i andra hand med kommunstyrelsen. 

 
3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över Bolagen i de avseenden 
som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och kommunens 
bolagspolicy. 

 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte kommun- 
styrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. Kommunstyrelsen kan åt 
Koncernmoderbolaget delegera tillsynsuppgifter. 

 
4. Informationsskyldighet 

 

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, Koncernmoderbolaget 
väl informerad om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att ge kommunstyrelsen och 
Koncernmoderbolaget löpande information och snarast översända de handlingar de 
begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i författning, 
bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga styrdokument. 

 
Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 

 
a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, 



UaFS 

Blad 6 

 

 
 

c) budget och verksamhetsplan, 
d) Bolagets årsredovisning, 
e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport, 
f) delårsrapporter, 
g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av Kon- 

cernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (1977:614) om kom- 
munal redovisninglag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 
och 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
styrningsfunktion i kommunen. 

 
Koncernmoderbolaget fastställer karaktären och omfattningen av information och 
redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i inform- 
ationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen förutsätts ske i 
samråd med kommunstyrelsen och Koncernbolagen. 

 
Bolaget ska upprätta en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Uppföljning av denna ska redovisas senast i samband med Bolagets årsredovisning. 

 
Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till kommunstyrelsen 
och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget inte är skyldigt att till- 
handahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, äger Bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. I den händelse 
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att över- 
lämna informationen övervägas. 

 
5. God ekonomisk hushållning 

 

I 8 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i en 
kommun, vilka även gäller för Bolagen. 

 
Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen ska 
sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god 
ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet 
och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin fasta egendom så 
effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål och finansiella mål för 
respektive verksamhet återfinns i det Specifika Ägardirektivet för varje bolag. 

 
6. Verksamhetsplan och budget 

 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste 
tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan 
och budget ska delges kommunstyrelsen och, för Koncernbolagen, 
Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 



UaFS 

Blad 7 

 

 
 

7. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan 

 

Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 
kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med kommu- 
nens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. 

 
Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 
kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och när- 
varande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 
kommunstyrelsen eller Koncernmoderbolaget och Bolaget som mellan Bolaget och, i 
förekommande fall, dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera 
frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och 
kort sikt. Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det för dem ligger 
ett värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 
ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts i sin tur ha förståelse för 
styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de angelägen- 
heter man blivit satt att sköta. 

 
Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 
förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en bestämd 
lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att optimera effek- 
tiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisat- 
ionen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. Bolagen måste i en sådan 
situation acceptera kommunens överordnade ställning. 

 
Enligt de Kommungemensamma riktlinjerna ska kommunen i planerings- och upp- 
följningssyfte under året hållas gemensamma planerings- respektive upp- 
följningsdialoger mellan kommunstyrelse och kommunens hel- och delägda bolag. 

 
Koncernmoderbolaget kan genom delegering genomföra planeringsdialoger med 
Koncernbolagen. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelser möter 
styrelser i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av Bolaget. 
Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, vara strukturerade med i förväg 
känd och från ägarsidan utsänd dagordning med frågor och fördjupningsområden 
som ska behandlas. 

 
Bolaget ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med de av 
kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte att främja 
det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen perspektiv”. 
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8. Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra 
med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande plane- 
ringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och omfattningen av 
Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas efter samråd mellan 
kommunstyrelsen och Bolagets styrelse. 

 
9. Bolagets styrelse 

 

Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har att 
säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen så att 
de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att bokför- 
ingen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontroll- 
eras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller för dess 
verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande direktörens för- 
valtning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan 
beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska 
det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, 
hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i 
förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av arbetsordningen. 

 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om 
Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om 
dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller 
eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det finns bris- 
ter som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta Koncernmoder- 
bolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. Utvärderingen ska 
protokollföras och i förekommande fall tillställas Koncernmoderbolaget. 

 
Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 
endast styrelseledamöterna ska närvara. 

 
10. Suppleanters inträde m.m. 

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns inte 
sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 
tillämpas. 

 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne 
inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har att iaktta 
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
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Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 
 

11. Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

 

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om styrelserepresen- 
tation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så länge dessa uppfyller 
kraven för lagens tillämpning. Varje bolags styrelse bör söka en överenskommelse 
med de lokala fackliga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna 
avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttrande- 
rätt och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall överenskommelse inte nås, utan 
arbetstagarorganisationen fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation, kan 
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen. 

 
12. Verkställande direktör 

 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt- 
linjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts 
på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid 
och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata Bolagets intresse. Verkställande 
direktören ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten såsom de 
kommer till uttryck i bolagsordningen, Ägardirektiven och styrelsebeslut 
förverkligas. 

 
Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om 
Bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt som styrelsen behöver för sitt 
arbete. 

 
13. Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska anges 
de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen 
av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska om- 
fattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet. 

 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela an- 
visningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I in- 
struktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska 
anmäla beslut denne fattat. 

 
Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoder- 
bolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande direktören och för 
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. 



UaFS 

Blad 10 

 

 
 
 

Styrelsen ska se till att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter. 

 
14. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 och 1 a9 §§ kommunallagen 

 

Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna ändamålen. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a 
9 §§ kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. 

 
15. Revision 

 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all verksamhet i 
kommunen, vilket inkluderar Bolagen. Enligt 9 kap. 9 § 12 kap. 1 § kommunallagen 
genomför lekmannarevisorn denna granskning. Lekmannarevisorers uppgifter 
framgår av 10 kap. aktiebolagslagen (ABL). Lekmannarevisorn ska årligen lämna 
gransk- ningsrapport till bolagsstämman och kommunfullmäktige. 

 
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt 
yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med ändamålet i 
bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma 
kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som omnämnts ovan. 

 
Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade reviso- 
rerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska räkenskaperna 
och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagsstämman får ge revi- 
sorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordning 
eller god revisorssed, inklusive god revisionssed. 

 
Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och för 
deras sakkunniga biträden. 

 
16. Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte kommun- 
fullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer av aktie- 
bolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 
Till årsstämman och bolagsstämma ska Bolagets styrelse kalla, förutom kommunens 
ägarrepresentant, i förekommande fall även Koncernmoderbolagets 
styrelseordförande och verkställande direktör. 
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Enligt bolagsordningen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman. 
 

a) Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren; 
b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret; 
c) ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet; 
d) bildande av bolag; 
e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag; 
f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom; 
g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och 
h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 

 
17. Kompetensbaserad rekrytering, samverkan samt samråd angående 

lön för VD 

 

Bolagen ska följa kommunens styrdokument när det gäller kompetensbaserad rekry- 
tering. Bolagets styrelse ska samverka med kommunstyrelsen och kommundirektören 
vid tillsättande av verkställande direktör. Kommunstyrelsens personalavdelning 
tillhandahåller stöd åt Bolagen vid rekrytering av ledande chefstjänstemän. 

 
Respektive bolagsstyrelse samråder med kommunstyrelsen och kommundirektören 
inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för VD i de kommunala 
bolagen. 

 
18. Övergripande ansvarsfördelning mellan olika nivåer i bolagsstrukturen 

 
Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Koncernmoder- 
bolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
Koncernmoderbolagets ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 
punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för kommunens 
styrning av Bolagen. 

 

18.1 Kommunfullmäktige 

 

a) beslutar om bolagsordning för envar av Bolagen; 
 

b) beslutar om bolagspolicy för Bolagen och andra policys, riktlinjer och andra 
styrdokument. 
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c) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på bolagsstämma; 
 

d) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på bolagsstämma; 
 

e) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga kapital- 
justeringar för enskilda bolag; 

 
f) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag som 

agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför de 
kommunala befogenheterna; 

 
g) beslutar om delegation till kommunstyrelsen att utfärda särskilda bestämmelser 

eller andra styrdokument; 
 

h) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer; 
 

i) uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster åt Bolagen; 
 

j) beslutar om riktlinjer för ersättning till förtroendevalda för samtliga kommu- 
nala organ, inkl. Bolagens styrelser; och 

 
k) tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 

3 kap. 17 § 10 kap. 3 § kommunallagen. 
 

18.2 Kommunstyrelsen 

 

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen bl.a. 
inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 

 
b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med Kon- 

cernmoderbolaget om strategiska frågor; 
 

c) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas kommunfull- 
mäktige för beslut enligt 3 kap. 17 § 10 kap. 3 § kommunallagen; 

 
d) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder; 

 
e) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut 
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f) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och lämnar 
instruktion till ombudet i förekommande fall; 

 
g) Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser till Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 
 

h) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna kommu- 
nens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 

 
i) tillstyrker, efter eventuellt förslag från Bolaget, att ledamöter utan partipolitisk 

beteckning väljs till bolagsstyrelse; och 
 

18.3 Koncernmoderbolaget 

 

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med utgångspunkt i 
Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra 
styrdokument; 

 
b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag; 

 
c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar förslag till 

kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för uppfölj- 
ningsprocessen; 

 
d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 
e) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med Koncernbolagen med 

fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhets- 
plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 
frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige; 

 
f) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 

instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i kommunstyrelsen; 
 

g) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och 
Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 

 
h) bereder ärenden av större vikt som ska till kommunstyrelsen och kommunfull- 

mäktige för ställningstagande enligt 3 kap. 17 § 10 kap. 3 § kommunallagen; 
 

i) återför väsentlig och strategisk information från planeringsdialogerna till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; 
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j) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk nivå 
med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen; och 

 
k) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen 

(kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 
 

18.4 Bolaget 

 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag; 
 

b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för egen räkning och i 
tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning; 

 
c) bereder och underställer frågor som omfattas av underställningsplikt enligt 

3 kap. 17 § 10 kap. 3 § kommunallagen eller detta Generella ägardirektiv; 
 

d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive under- 
koncern; 

 
e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 

dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 
frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 
bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare; 

 
f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen; 
 

g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom underkoncernen 
enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall efter kommun- 
styrelsens anvisningar koncernredovisning; 

 
h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika Ägardirekti- 

vet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och dotterbo- 
lagets bolagsstämma; 

 
i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 
aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 

 
j) samråder med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och 

kommunstyrelsen samt bereder och hänskjuter ärenden av större vikt enligt 3 
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kap. 17 § 10  kap .  3  § kommunallagen och ärenden för vilka enligt 
ägardirektiv alltid ska inhämtas kommunfullmäktiges godkännande; och 

 
k) lämnar eventuellt förslag till kommunstyrelsen om att godkänna att ledamöter 

utan partipolitisk beteckning väljs till Bolagets styrelse. 
 

18.5 Bolagen och Dotterbolagen 

 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk planeringsdialog 
och i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget tar initiativ 
till; 

 
b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, 

Ägardirektiven och andra styrdokument från kommunfullmäktige, kommun- 
styrelsen, Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och, i förekommande 
fall moderbolaget; och 

 
c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 

Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 19.4 18.4 istället i 
tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 

 
19. Delägda bolag 

 

För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § 3 kap. 18 § 
kommunallagen, så långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas 
genom aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 
planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i respektive 
aktieägaravtal för bolaget. Ägardirektiven ska vara utgångspunkt för kommunens 
ägarrepresentanter, i den mån inte annat bestämts i ägardirektivet för det Delägda 
bolaget eller i aktieägaravtalet, att tillämpas med ömsesidig respekt och i nära 
samverkan och dialog med övriga ägare. 

 
20. Implementering 

 

Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga giltighet 
antas på bolagsstämma i Bolagen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KS 2021/00277  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med 
idéburen sektor 
Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 
antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  
  
Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 
styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 
stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 
Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 
innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 
Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 
mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 
  
I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 
tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 
avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 
facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 
ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 
besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 
därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 
föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 
reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 

Yrkanden 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP): återremiss för revidering av hela ÖK Idé innan delar 
revideras. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort. § 147 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  
  

1. Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och 
för varje mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

  
att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 
handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 
besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP). 

Reservation 

Ann-Charlotte Gustafsson för (UP)-gruppens ledamöter. 
 
 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2021/00277  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med 
idéburen sektor 
Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 
antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  
 
Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 
styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 
stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 
Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 
innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 
Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 
mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 
 
I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 
tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 
avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 
facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 
ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 
besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 
därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 
föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 
reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Återremiss för revidering av hela ÖK idé innan man 
beslutar om delar, såsom beslutsnivåer. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att utskottet 
beslutar i enlighet med detta. 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 37 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  
 

- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 
mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

 
att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 
handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 
besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP). 

Reservation/deltar ej i beslutet 

Martin Pettersson (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-04-27 Dnr KS 2021/00277 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse 

med idéburen sektor 

Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 
antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  
 
Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 
styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 
stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 
Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 
innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 
Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 
mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 
 
I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 
tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 
avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 
facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 
ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 
besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 
därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 
föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 
reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  
 

- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 
mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

 
att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 
handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 
besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP). 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Författningssamlingen 
Nämnderna BUN, KFN, SN, SBN 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i 
Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun gäller följande 
bestämmelser. 
 
Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare. 
 
Nämndens verksamhetsområde 
 
§ 1 Styr- och ledningsfunktionen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. 
Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
företag som avses i kommunallagen kap 10 § 2-4 och sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 
 
 

§ 2 Styrfunktionen 

Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den 
gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett 
optimalt resursutnyttjande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med ständiga 
förbättringar och utveckling av den egna verksamheten. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bland annat 
 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas på ett effektivt sätt, 

- utvecklingen av den representativa demokratin och former för 
medborgarinflytande, 

- samordning av integrationsarbete och folkhälsoarbete, 
- personalpolitiken, 
- ansvara för kommunens riskhantering, 
- samordna kommunens säkerhetsarbete, 
- ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun, 
- tillse att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige från samtliga 

nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är, 

- ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och 
förvaltningscheferna, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
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gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 
att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 
§ 3 Ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
- -den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas, 

- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- miljöledningssystemet EMAS, 
- informationsverksamheten, ansvara för varumärket Uddevalla kommun 

samt övergripande marknadsföring av kommunen, 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
- arbetet med att effektivisera administrationen, 
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa 
 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen, 

- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 
hälso- och sjukvård, 

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och 

fritidsverksamhet i kommunen, 
- socialtjänsten och omsorgsverksamheten och verka för att mål i berörd 

lagstiftning kan uppfyllas, 
- det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen så att detta bedrivs i 

enlighet med gällande lagstiftning. 
 
§ 4 Ekonomisk förvaltning 

Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på betryggande 
säkerhet och tillräckligt god avkastning kan tillgodoses. 
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer i ”Finanspolicy för Uddevalla 
kommunkoncern”, Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i 
Uddevalla kommun” samt ”Riktlinjer för pensionsåtaganden”. Kommunstyrelsen 
har att tillse att dessa riktlinjer efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bland annat att 
 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 
detta inte ankommer på annan nämnd, 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2019/00808  

Ansvar för beslutsfattande i ärenden som innebär ingående av 
idéburna offentliga partnerskap (IOP) 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 
med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  
  
Kommunledningskontoret bedömer att processen kring beredning av och beslut om 
Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och samordning 
inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd som fattar 
beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i kommunstyrelsens 
arbetsmarknads- och integrationsutskott. 
 
Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) 
och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 345 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.   
   

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S), David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i 
handlingarna. 
 
Camilla Olsson (C) och Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) m.fl. yrkande mot Stefan 
Skoglunds (S) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons 
(C) m.fl. yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts § 19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 
offentliga partnerskap (IOP).   
 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden 
 
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 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret, folkhälsostrateg 
Kommunledningskontoret, avdelningen för hållbar tillväxt 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KS 2021/00174  

Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan 
integration 2030 
Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 
strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 
integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 
inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
  
Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 
kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 
integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första bilagan gäller för 
perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 
inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, 
samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  
  
Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 
VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 
nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 
uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 
att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 
mandatperiods bilaga.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 
Uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 §84. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-25 §37. 
Beskrivning av uppdrag – Barn och utbildningsnämndens uppdrag integration. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 §47. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 §137. 
Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration.  
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-04-07 §77. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-29. 
Bostadsstiftelsen Uddevallahems politiska uppdrag integration 2021-03-29. 
HSBs Stiftelsen Jakobsbergs uppdrag integration 2021-04-16. 
Uddevalla Energis uppdrag integration 2021-01-28. 
Protokollsutdrag Uddevalla Hamnterminal 2021-04-12. 
Uddevalla Hamnterminals uppdrag integration 2021-03-19. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-05-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts: § 159 

 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022.  
 
 

 
Vid protokollet 
Markus Hurtig 
 
Justerat 2021-05-28 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-28 
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Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan 
integration 2030 
Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 
strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 
integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 
inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 
kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 
integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första bilagan gäller för 
perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 
inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, 
samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  
 
Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 
VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 
nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 
uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 
att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 
mandatperiods bilaga.   
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Politiska uppdrag integration 2021–2022, bilaga till Plan 

integration 2030 

Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 
strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 
integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 
inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas 
fram, som beskriver hur kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, 
bidrar till att förbättra integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första 
bilagan gäller för perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna 
uppdrag. Sex uppdrag inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området 
”Arbete och Studier”, samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  
Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 
VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 
nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 
uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 
att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 
mandatperiods bilaga.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 §84 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-25 §37 
Beskrivning av uppdrag – Barn och utbildningsnämndens uppdrag integration 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 §47 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 §137 
Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration  
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1. Inledning och gemensam målbild  
2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”.  

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade 

verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser visar hur de kommer att bidra till detta arbete, genom att anta politiska uppdrag 

varje ny mandatperiod. Den här första bilagan gäller för perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 23 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 

inom området ”Boende och Trygghet”, 10 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”. 
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2. Syfte med en uppdragsbilaga varje ny mandatperiod  
Innehållet i det strategiska dokumentet Plan Integration 2030, är antaget i enighet över partigränserna. Detta är en viktig förutsättning för att 

kunna jobba långsiktigt med frågorna. Varje ny politisk majoritet sätter dock sina egna prioriteringar den aktuella mandatperioden. Det är därför 

viktigt att en ny uppdragsbilaga tas fram snarast efter varje val till kommunfullmäktige, för att även spegla viljan i den nya Strategiska planen.  

Den här första bilagan, som antas när det bara är drygt ett år kvar till nästa val, har det primära syftet att synliggöra hela kommunens 

gemensamma arbete för att förbättra integrationen. Genom att låta alla olika professioner ta del av samma gemensamma bild, så kan nya idéer 

födas och ett ännu större förvaltningsövergripande samarbete kan utvecklas.   

Denna uppdragsbilaga gäller fram tills att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026.  

 

3. Uppföljning politiska uppdrag 
Arbetet med de politiska uppdragen redovisas genom antaget styr-och ledningssystem genom IT stödet VUV-IT varje delår. Kommunala 

stiftelser och bolag följer upp varje delår i samband med den ordinarie uppföljningen till kommunen. Vid årsbokslut görs en summering av 

insatserna. Vid behov kallar ansvarigt beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i ämnet. Detta 

för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör 

tjänstepersonerna tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

Frågorna kommer löpande att diskuteras i det förvaltningsövergripande forumet ”SIV”. SIV är en förkortning för Samverkan, Integration, 
Verksamhet. Kommunledningskontoret har det samordnande ansvaret för forumet, som träffas ca fyra-fem ggr/år.  
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4. Antagna politiska uppdrag år 2021–2022 

4.1 Kommunstyrelsen uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal eller önskad 

effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

1: Utökad 

medborgarundersökning 

trygghet 

(Område: Boende och trygghet) 

Genomföra en fördjupad 

medborgarundersökning där medborgarna får 

beskriva vad som behövs för att de ska känna en 

ökad trygghet både i sin närmiljö och i 

kommunen som helhet. Undersökningen ska 

vara väl spridd utifrån geografi, ålder och kön. 

Resultatet ska kunna användas som 

kompletterande underlag vid beslut om insatser. 

Startläge och nulägesbild kommer att 

beskrivas år 2021, med utgångspunkt 

från de inkomna svaren. 

Kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning. 

Statliga projektmedel 

under 2021 (Delmos). 

2: Utvärdera verksamheten 

NIKE 

(Område: Arbete och Studier) 

Säkerställa att detta är ett uppdrag för 

kommunstyrelsen och i så fall uppdatera med ett 

nytt avtal. Ge förslag på fortsatt arbete gällande 

utförande insatser inom KAA (kommunala 

aktivitetsansvaret) för ungdomar 16–20 år. Ge 

förslag på hur denna samverkan med BUN kan 

överföras för en bredare målgrupp för unga över 

20 år. 

Utvärderingen kommer att kunna ge en 

beskrivning över utvecklingen de sista 

åren, gällande målgrupp, behov och 

utfall av insatsen. 

Kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning. 

Inom ram. 

3:  Utreda behovet av en 

samordnande funktion i 

kommunen för mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen, 

samt frågorna hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

(Område: Demokrati) 

Att ta reda på om en samordnande funktion 

skulle underlätta kommunens arbete med att 

uppfylla de lagar och bestämmelser som styr 

kommunens arbete med att upprätthålla 

mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

Här ingår även de brott som begås inom 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utredningen kommer att beskriva hur 

frågorna hanteras idag och sedan ett 

önskat läge, samt vad effekten förväntas 

bli med förändringen. 

Kommunledningskontoret. Inom ram. 
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4.2 Barn och utbildningsnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

4: Starta ett lärlingscentrum, 

som ett  

samarbete mellan  

Vuxenutbildningen,  

Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 
(Område: Arbete och Studier) 

Skapa alternativa utbildningsvägar som leder till 

arbete och avklarad utbildning, bidra till 

kompetensförsörjning i Uddevalla kommun med 

omnejd. 

Önskad effekt är fler personer med 

avklarad utbildning/ examen/ yrkesbevis, 

minskad ungdomsarbetslöshet samt färre 

personer som uppbär försörjningsstöd. 

Andel elever med avklarad utbildning/ 

examen/ yrkesbevis mäts genom nyckeltal 

hos Vuxenutbildning och gymnasieskola. 

Barn och utbildnings 

Vuxenutbildning. 

Kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess inför 

2022. 

5: Utreda möjligheterna till 

ökad likvärdighet genom 

förändrad skolstruktur 

 

(Område: Arbete och Studier) 

Genomföra en fördjupad förstudie, som tar ett 

helhetsgrepp kring frågan hur en ökad 

likvärdighet mellan Uddevallas grundskolor kan 

uppnås. 

Uppdraget förväntas mynna ut i en rapport 

med förslag på beslut på hur 

likvärdigheten kan öka. Startläget är en 

situation där meritmedelvärde, 

behörighetsgrad till gymnasiet samt 

trygghet och studiero varierar mellan 

skolenheter och generellt sett behöver 

höjas. Detta följs redan genom politiskt 

antagna mått. 

Barn och utbildnings 

Förvaltningsledningskontor. 

Inom ram. 

6: Verksamhetsövergripande 

insatser gällande språkinsatser 

med svenska som huvudspår 

 

(Område: Arbete och Studier) 

Ta fram en verksamhetsövergripande 

handlingsplan gällande språkinsatser med 

svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten. 

Uppdraget ska mynna ut i en 

handlingsplan som nämnden får godkänna. 

Startläget är en situation där elever som 

inte har svenska som modersmål har svårt 

att uppnå godkända betyg i grundskolan 

och därför inte heller blir behöriga till 

gymnasieskolans nationella program i 

samma takt som sina svenskfödda 

jämnåriga. 

Barn och utbildnings 

Förvaltningsledningskontor, 

samt verksamhetschefer för 

förskola, grundskola, 

gymnasieskola och 

Vuxenutbildning. 

Inom ram. 
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4.3 Socialnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

7: Utveckla en 

förvaltningsövergripande 

samverkan för unga i riskzon för 

socialt utanförskap. 

(Område: Arbete och Studier) 

Tidiga samordnade insatser, TSI, starta och 

verkställa det gemensamma uppdraget med 

tidiga samordnande insatser tillsammans med 

BUN. 

3-årig plan för verksamhetsuppföljning finns 

och verksamheten kommer att redovisas 

enligt antagen modell, ev. följeforskning 

kommer också att ske. 

Socialtjänsten, 

Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

8: Jämlikt föräldrastöd 

 

(Område. Arbete och Studier) 

Skapa en förvaltningsövergripande samsyn 

kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda, samt 

att verka för att utrikesfödda föräldrar 

upplever en större känsla av delaktighet, 

egenmakt och kontroll över sin och familjens 

situation. 

Ett treårigt projekt med medel från HPR och 

som kommer att följas upp enligt antagen 

plan. 

Socialtjänsten, 

Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

9: Hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 

(Område: Demokrati) 

Säkerställa kompetensen kring aktuell 

lagstiftning och dess tillämpning. 

All personal med myndighetsutövning har 

fått adekvat utbildning inom hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Socialtjänsten, sektionen för 

barn och unga. 

Inom beslutad ram. 

 

 

4.4 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

10: Trygghetsskapande åtgärder 

i centrum och övriga offentliga 

miljöer ska präglas av ett 

helhetsperspektiv.  

(Område: Demokrati) 
 

Att öka tryggheten i de offentliga miljöerna. 

Att arbeta för att samtliga projekt i centrum 

och övriga offentliga miljöer ska genomsyras 

med ett helhetsperspektiv och ha ett fokus på 

trygghetsskapande åtgärder. 

 

Genom att redogöra vilka åtgärder som 

genomförts, vilka åtgärder som planeras 

framåt för att öka tryggheten i de offentliga 

miljöerna under perioden. Återapportering 

av eventuella avvikelser från planering och 

vad som genomförts under året.  

Samhällsbyggnads 

avdelningschef Tekniska- 

och Planeringsavdelningen 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 
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11. Samverka över 

förvaltningsgränser, med 

kommunala bolag samt andra 

intressenter för att öka 

hänsynstagandet till 

integrationsfrågan i 

detaljplanarbetet  

 

(Område: Boende och trygghet) 

Att tydliggöra integrationsfrågan i de tidiga 

processerna inom 

samhällsbyggnadsprocessen. 

I samhällsbyggnadsprocessen är det ett 

lagkrav att under detaljplanarbetet hänsyn 

tas till integrationsfrågan genom att redogöra 

för en plans sociala konsekvenser. Om det 

kan antas medföra betydande konsekvenser 

eller att det är svårt att avgöra 

förutsättningarna och riskerna bör även en 

social konsekvensanalys (SKA) genomföras. 

Samhällsbyggnads 

avdelningschef planerings-

avdelningen. 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 

12. Samverka med 

Komvux/Astar och 

arbetsmarknadsavdelningen för 

att ta emot praktikanter. 

 

(Område: Arbete och Studier) 
 

Syftet är att nämndens verksamhetsområden 

ska möjliggöra mottagande av fler 

praktikanter för att på lång sikt tillsammans få 

fler människor ut i arbete. Uppdraget är att 

fortsatt framåt utveckla och samverka med 

Komvux/Astar och 

arbetsmarknadsavdelningen, samt 

vuxenutbildningen I17. En 

handledarutbildning har genomförts i AMA:s 

regi för att på ett bättre sätt kunna handleda 

och ta emot praktikanter 

Årsrapportering redogörs siffror för hur 

många praktikplatser förvaltningen har 

kunnat erbjuda under året och hur många 

som lett till någon typ av anställning. 

 

 

Samhällsbyggnads samtliga 

avdelningschefer. 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 

13. Arbeta för att bryta 

segregation inom utsatta 

verksamhetsområden.  

 

(Område: Arbete och Studier) 
 

Syftet är att skapa samhörighet och få i gång 

språkträning. Arbeta för att segregationen ska 

minska inom utsatta verksamhetsområden och 

yrkesroller. Inom Lokalvårdsservice arbetar 

många med utländsk bakgrund som behöver 

träna och utvecklas.  

Delårsrapportering redogörs för att bidra till 

det politiska uppdraget. Årsrapportering 

redogörs och analyseras vad som utförts 

under året. 

 

Samhällsbyggnads 

avdelningschefer. 

Kostnaden är idag 

finansierade genom ett 

kommunprojekt som 

samhällsbyggnad deltar i. 

Sker förändring framåt i 

finansieringsfrågan, 

kommer kostnaden lyftas 

i budget och 

planeringsprocessen. 

14. Stärka kunskapen inom de 

globala målen i förvaltningen.  

 

(Område: Demokrati) 
 

Att fortsatt stärka, synliggöra och hitta 

synergier mellan processer och FNs globala 

mål 2030. 

Arbete har startat för att stärka kunskapen och 

öka medvetenheten i förvaltningen om de 

globala målen 2030 samt vägledning i hur vi 

tillsammans kan arbeta framåt och finna 

snabbare vägar. 

Redogöra vilka åtgärder som genomförts, 

vilka åtgärder som planeras framåt. 

Årsrapportering vad som genomförts under 

året och analysera vilka effekterna blir. 

Samhällsbyggnads samtliga 

avdelningschefer. 

Kostnad behandlas inom 

befintlig ram och lyfts i 

budget och 

planeringsprocess vid 

eventuella utökade 

kostnader 
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4.5 Kultur och fritidsnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

15. Utforma checklista för  

remisshantering utifrån  

bla Plan integration 

 

(Område: Boende och 
Trygghet) 

Identifiera och bevaka de ståndpunkter som 

kultur och fritid intar i 

samhällsbyggnadsprocessen med bärighet på 

integration. 

Startar VT 2021. Sammanställs tertialvis via 

nämndstrategin 

”Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling” samt i samband med 

fortsatt remisshantering. 

Kultur och fritids Plangrupp. Inom ram. 

16. Gåvobok till nyfödd 

 

(Område: Arbete och 
Studier) 

Att i samarbete med VGR dela ut bokgåva till  

alla nyfödda. Dalabergs bibliotek delar 

bokgåvan vid fyramånaderskontroll i 

samarbete med BVC och Öppna förskolan. 

Projekt Bokstart kommer ske i samarbete med 

BVC och Öppna förskolan. 

Biblioteksvisningar och  

information om språkutveckling till  

föräldragrupper och besök på sagocafé på  

Skogslyckans BVC. Dalabergs bibliotek 

kommer att ha särskilda sagostunder med 

sagor på lättare svenska för Öppna förskolans 

barn för att nå föräldrar och barn med annat  

modersmål. Gemensamma studiedagar med  

personal från BVC/MVC. 

Pågår 2021/22. Utvärderas vid projektets 

slut. 

Kultur och fritids 

avdelningschef KBU. 

Medel från Kulturrådet. 

17. Erbjud Lovaktiviteter 

 

(Område: Demokrati) 

Lovaktiviteterna syftar till att erbjuda en  

meningsfull och avgiftsfri fritid för barn och 

unga på olika platser i kommunen.  

Aktiviteterna samordnas av olika 

verksamheter  

inom kultur och fritidsförvaltningen. Inför 

varje lov publiceras även ett lovprogram. 

Pågår under 2021. Följs  

upp vid årsbokslut. 

Kultur och fritids 

Enhetschefsgrupp. 

Extra medel från KS  

för aktiviteter under  

sommaren 2021. 

18. Genomför 

medborgardialog med unga 

angående utformningen av 

Hus för kultur. 

(Område: Demokrati) 

I samband med utformningen av 

verksamheten i Hus för kultur ska ungas 

önskemål beaktas. 

Pågår under 2021,  

Resultatet av dialogen inkorporeras i 

verksamheten. 

Kultur och fritids 

projektledare. 

Inom ram/tilldelade 

projektmedel. 
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19. Utvärdera Rampens 

digitala  

Mötesplatsfunktion 

 

(Område: Demokrati) 

Rampen är en nystartad tvärprofessionell  

verksamhet med stort fokus på barn och unga i  

kommunen. Rampen har utformat nya former 

för kommunikation, såsom bokprat via 

instagram, presentationer av personal osv. 

Utvärderingen ska ta fasta på förmågan att på  

detta sätt nå nya målgrupper. 

Start HT 2021 då Rampen bedrivits i ett år. Kultur och fritids 

avdelningschef KBU. 

Inom ram. 

 

 

4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Bostadsstiftelsen 

Uddevallahems uppdrag 

    

20. Erbjuda ett tryggt och 

bra boende. 

 

(Område: Boende och 
trygghet) 

Ett grundläggande behov är att Uddevallahem 

kan erbjuda ett tryggt och bra boende. Syftet 

är att mäta hur våra kunder upplever trygghet 

och hur vi genom aktiva åtgärder kan förbättra 

vårt index avseende ”trygg i sitt 

bostadsområde”. 

Uddevallahem följer varje vecka upp den 

löpande NKI via vår enkät som hanteras av 

Origo Group och verktyget Livesteps. Målet 

fram till 2024 är att 55 % av Uddevallahems 

kunder skall ge oss betyg 5 på en skala 1–5. 

Ingående balans är 2020/21 40%. 

Uddevallahems VD & 

ledningsgrupp. 

Undersökningen ligger 

inom ram för löpande 

NKI undersökning och 

verksamhetsutveckling. 

     

HSB:s Stiftelse 

Jakobsbergs uppdrag 

    

21. Målbild; Att kunna 

erbjuda  

våra hyresgäster ett bra 

boende med trygghet, trivsel 

och samverkan. 

 

(Område: Boende  
och trygghet) 

Syftet är att öka tryggheten ytterligare i och 

kring våra fastigheter. Vi har under flera år 

arbetat med trygghetsfrågan. Stiftelsen 

Jakobsberg fortsätter detta arbete för att våra 

boende ska känna att de bor tryggt och bra. 

”En trygg borg i en föränderlig värld”. 

Med hjälp av AktivBo utför vi NKI 

undersökningar regelbundet för att utvärdera 

vårt arbete i och runt hyresfastigheterna. Vår 

senaste mätning visar ett genomsnittligt 

index på 78,1%  

avseende trygghet hos våra boende. För att 

åstadkomma ett än högre snitt vill vi höja 

upp de trygghetsområden där boende inte 

känner sig fullt så nöjda, lägsta värde 53,3% 

(högsta värde 91%). 

HSB Jakobsbergs VD och 

ledningsgrupp. 

Kostnader ligger inom 

ram avseende NKI 

undersökningen och 

lyfts för  

eventuella utökade 

kostnader för åtgärder i 

budget och  

planeringsprocessen. 
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Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 
Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Uddevalla Energis 

uppdrag 

    

22. Information. Att 

informera om verksamhet 

förenklar integration. 

 

(Område: Boende och 
trygghet) 

Förbättra integrationen. 

Uddevalla Energi har engagerat sig mot 

kvinnovåld i en kampanj. 

Vi genomför ett stort antal studiebesök samt 

besök i skolor för att informera om vår 

verksamhet. Vi informerar med bildmaterial om 

sopsortering i grupper där så är efterfrågat. 

 Uddevalla Energis 

marknadsavdelning. 

 

     

Uddevalla Hamnterminals 

uppdrag 

    

23. Uppdrag Integration 

 

(Område: Arbete och 
Studier) 

Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att 

alla anställda i bolaget, oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och 

delaktiga på arbetsplatsen. 

Vid olika forum så som till exempel 

medarbetarsamtal,  

avdelningsmöten, ledningsmöten och 

styrelsesammanträde. 

Uddevalla Hamnterminals 

varje avdelningschef svarar 

för sin avdelning. 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

http://www.uddevalla.se/


Plan integration 2030      2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 

 

 

Politiska uppdrag 
Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det 
politiska uppdraget 

 

Hur kommer uppdraget att 
följas upp? Mått, nyckeltal 
eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 
hur ni kommer att mäta) 

Ansvarig  Kostnad 

Trygghetsskapande åtgärder 
i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att samtliga projekt i centrum 
och övriga offentliga miljöer ska 
genomsyras med ett 
helhetsperspektiv och ha ett fokus 
på trygghetsskapande åtgärder. 
 

Att öka tryggheten i de 
offentliga miljöerna 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen  

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt för att öka tryggheten 
i de offentliga miljöerna under 
perioden  

Återapportering: eventuella 
avvikelser från planering och vad som 
genomförts under året för öka 
tryggheten i de offentliga miljöerna 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltning arbetar 
kontinuerligt med 
trygghetsskapande åtgärder, bättre 
belysning och upprustning av 
parkmiljöer är bland annat något 
som genomfördes under 2020. 
Genom uppdraget kommer och kan 
arbetet ytterligare synliggöras. 

Avdelningschef 
Tekniska- och 
Planerings-
avdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 

Samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt 
andra intressenter för att 
öka hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet 
 
För att tydliggöra arbetet av 
integrationsfrågan i 

Att tydliggöra 
integrationsfrågan i de 
tidiga processerna inom 
samhällsbyggnadsprocessen 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delar av 
samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde styrs av lagkrav 
kopplat till integration och 
segregation.  
 
I samhällsbyggnadsprocessen är det 
ett lagkrav att under 
detaljplanarbetet hänsyn tas till 
integrationsfrågan genom att 
redogöra för en plans sociala 
konsekvenser. Om det kan antas 

Avdelningschef 
planerings-
avdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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detaljplanarbetet har nämnden och 
dess förvaltning arbetat fram ett 
uppdrag att följa upp i nämndens 
delår- och årsrapportering. 
 
 

medföra betydande konsekvenser 
eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör 
även en social konsekvensanalys 
(SKA) genomföras. 
 
Lagkrav är också att i arbetet med 
en översiktsplan ska 
integrationsfrågorna redogöras på 
ett övergripande sätt. Det kan 
exempelvis vara så att man i arbetet 
närmare undersöker den 
socioekonomiska 
sammansättningen kopplad till 
bebyggelsetyp, täthet och andra 
parametrar som direkt eller indirekt 
påverkar integration och andra 
sociala aspekter.  
 

Samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen 
för att ta emot praktikanter 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
framåt utveckla och samverka med 
Komvux/Astar och 

Syftet är att nämndens 
verksamhetsområden ska 
möjliggöra mottagande av 
fler praktikanter för att på 
långsikt tillsammans få fler 
människor ut i arbete. 
 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

Årsrapportering redogörs siffror för 
hur många praktikplatser 
förvaltningen har kunnat erbjuda 
under året och hur många som lett till 
någon typ av anställning 

Nämnden och dess förvaltning har 
idag ett påbörjat samarbete mellan 
Komvux/Astar, 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
samt vuxenutbildningen på I17 och 
främst är det nämndens operativa 
verksamheter som har ett samarbete 
- måltidsservice, lokalvårdsservice 
samt Gata och park.  

Samtliga 
avdelningschefer 

 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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arbetsmarknadsavdelningen samt 
vuxenutbildningen I17.  
 

 Arbetet kommer genom det 
politiska uppdraget ytterligare 
synliggöras och utvecklas framåt. 

En handledarutbildning har 
genomförts i AMAs regi för att på 
ett bättre sätt kunna handleda och ta 
emot praktikanter 

Arbetet har tills nu bland annat 
genererat genom mottagandet av 
praktikanter att fler utrikesfödda får 
större möjligheter att efter 
praktikperiod övergå till någon typ 
av anställning så som vikariat eller 
timanställning. Genom samarbetet 
med arbetsmarknadsavdelningen 
möjliggörs arbetsträning som i sin 
tur kan leda till att utbildning 
genomförs inom området praktiken 
utförts inom och som senare kan 
resultera i anställning efter 
utbildning. 

 

Arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att segregationen ska minska 

Syftet är att skapa 
samhörighet och få igång 
språkträning. 

 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

Nämnden och dess förvaltning har 
ett pågående arbete, framför allt 
inom Lokalvårdsservice genom ett 
hälsoprojekt som startades 2019. 
Inom Lokalvårdsservice arbetar 
många med utländsk bakgrund som 
behöver träna och utveckla 

Avdelningschefer  Kostnaden är idag 
finansierade genom 
ett kommunprojekt 
som 
samhällsbyggnad 
deltar i. Sker 
förändring framåt i 
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inom utsatta verksamhetsområden 
och yrkesroller.  
 

Årsrapportering redogörs och 
analyseras vad som utförts under året. 

svenskan. Flera arbetar ensamma 
ute på skolor, boenden, byggen och 
kontor där de inte får möjlighet att 
prata så mycket. Genom 
hälsoprojektet med veckovisa 
träningspass skapas samhörighet 
och får igång språkträningen. 

 

finansieringsfrågan, 
kommer kostnaden 
lyftas i budget och 
planeringsprocessen 

Stärka kunskapen inom de 
globala målen i 
förvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
stärka, synliggöra och hitta 
synergier mellan processer och FNs 
globala mål 2030. 

 

 Uppdraget följs upp i delår- och 
årsrapportering 

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt. 

Årsrapportering vad som genomförts 
under året och analysera vilka 
effekterna blir. 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltningen har startat ett 
arbete för att stärka kunskapen och 
öka medvetenheten i förvaltningen 
om de globala målen 2030 samt 
vägledning i hur vi tillsammans kan 
arbeta framåt och finna snabbare 
vägar. 

Samtliga 
avdelningschefer 

Kostnad behandlas 
inom befintlig ram 
och lyft i budget 
och 
planeringsprocess 
vid eventuella 
utökade kostnader. 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Remiss övergripande Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  
Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads 
och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 
långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 
arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 
som talar om vad vi vill uppnå. 
  
Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 
fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 
gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 
mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 
bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-
03-07 
Plan Integration 2020-12-09 
Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 
 

Ärendebeskrivning 

Planens strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden är: 

 
Område Boende och Trygghet:  

- Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 
- Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.   
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- Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 
av kriminalitet. 
 

Område Arbete och Studier:  
- Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.  
- Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning.  
- Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 
Område Demokrati:  

- Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 
och medinflytande på jämlika villkor.  

- Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 
offentliga miljöer.     

- Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas 
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 

 
- Trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska 

präglas av ett helhetsperspektiv 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att samtliga 
projekt i centrum och övriga offentliga miljöer ska genomsyras med ett 
helhetsperspektiv och ha ett fokus på trygghetsskapande åtgärder. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar kontinuerligt med 
trygghetsskapande åtgärder, bättre belysning och upprustning av bland annat 
parkmiljöer är något som genomfördes under 2020. Genom uppdraget kommer och kan 
arbetet ytterligare synliggöras. 
 
 

- Samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra 

intressenter för att öka hänsynstagandet i detaljplanarbetet 

 
För att tydliggöra arbetet av integrationsfrågan i detaljplanarbetet har nämnden och dess 
förvaltning arbetat fram ett uppdrag att följa upp i nämndens delår- och 
årsrapporteringar. 
 
Delar av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde styrs av lagkrav även kopplat 
integration och segregation. I samhällsbyggnadsprocessen är det till exempel ett lagkrav 
att under detaljplanarbetet ska hänsyn tas till integrationsfrågan genom att redogöra för 
en plans sociala konsekvenser. Om det kan antas medföra betydande konsekvenser eller 
att det är svårt att avgöra förutsättningarna och riskerna bör även en social 
konsekvensanalys (SKA) genomföras. 
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Lagkrav är också att i arbetet med en översiktsplan ska integrationsfrågorna redogöras 
på ett övergripande sätt. Det kan exempelvis vara så att man i arbetet närmare 
undersöker den socioekonomiska sammansättningen kopplad till bebyggelsetyp, täthet 
och andra parametrar som direkt eller indirekt påverkar integration och andra sociala 
aspekter.  
 
 

- Samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot 
praktikanter 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt framåt utveckla och 
samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen 
117. Fokus ska vara att nämndens verksamhetsområden ska möjliggöra mottagande av 
fler praktikanter för att på långsikt tillsammans få fler ut i stadigvarande arbete. 

 
Nämnden och dess förvaltning har idag ett påbörjat samarbete mellan Komvux/Astar, 
arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen på I17 och främst nämndens 
operativa verksamheter som måltidsservice, lokalvårdsservice samt gata och park 
verksamhet. Arbetet kommer genom det politiska uppdraget synliggöras och utvecklas 
framåt. 

 
Arbetet har tills nu bland annat genererat genom mottagandet av praktikanter att fler 
utrikesfödda får större möjligheter att efter praktikperiod övergå till någon tp av 
anställning. Genom samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen möjliggörs 
arbetsträning som i sin tur kan leda till att utbildning genomförs inom området som 
senare kan resultera i anställning 
 
 

- Arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområden 

 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att segregationen 
ska minska inom utsatta verksamhetsområden och yrkesroller.  

 
Nämnden och dess förvaltning har ett pågående arbete framför allt inom 
Lokalvårdsservice genom ett hälsoprojekt som startades 2019. Inom Lokalvårdsservice 
arbetar många med utländsk bakgrund som behöver träna och utveckla svenskan. Flera 
arbetar ensamma ute på skolor, boenden, byggen och kontor där de inte får möjlighet att 
prata så mycket. Genom hälsoprojektet med veckovisa träningspass skapas samhörighet 
och får igång språkträningen.  
 
 

- Stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt stärka, synliggöra 
och hitta synergier mellan processer och FNs globala mål 2030. 
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Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltningen har startat ett arbete för att stärka 
kunskapen och öka medvetenheten i förvaltningen om de globala målen 2030 samt 
vägledning i hur vi tillsammans kan arbeta framåt och finna snabbare vägar. 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr SBN 2020/00412  

Remiss övergripande Plan Integration 2030 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  
Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads 
och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 
långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 
arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 
som talar om vad vi vill uppnå. 
  
Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 
fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 
gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 
mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 
bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-
03-07 
Plan Integration 2020-12-09 
Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 
 
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2021-03-23 
Henrik Sundström 
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-24 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2021-03-24 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
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Socialtjänsten 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

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

 

Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 

Kort beskrivning av arbete för integration inom Sektionen för barn och unga, 
förebyggande/familjestödsenheten (Sammantaget finns mer arbete inom sektionen 
inom området, detta dokument avser främst Förebyggande enheten).  

Exempel på pågående arbete som kopplas till strategierna i Plan integration 2030: 

Boende och trygghet: 

 Alla ska kunna känna sig trygga, siktar mot nolltolerans av kriminalitet 

Enhetschef (EC) på Förebyggandeenheten är en av representanterna i BRÅ 
(brottsförebyggande rådet) där ovan fråga är en av huvudfrågorna. 

Fältsekreterarna samverkar med KULF, polis, kyrkan, föreningar, vaktbolag m.fl. 
gällande tryggare miljö i centrum samt Dalaberg. 

Fältenhetens uppsökande arbete är riktat till att fånga upp ungdomar som har eller 
riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. 

Förebyggandeenheten är en del i KF:s uppdrag att arbeta för barn och unga på 
Tureborg, vilket kommer verka förebyggande gällande många olika delar där 
kriminalitet är en av dem.  

Tillståndsenheten gör grundliga utredningar vid ansökningar av tillstånd att sälja 
alkohol och tobak i syfte att motverka att kriminella nätverk tar sig in på 
marknaden i Uddevalla eller att bulvanverksamheter (i samma syfte) förekommer. 

Arbete och studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 
 Alla skall ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 
 Nyanländas etableringstid skall förkortas 

Förebyggandeenheten ingår i ett utvecklingsprojekt med ett sammanhållet 
föräldraskapsstöd i samverkan med BUN och AMA. Medel från HPR är beviljat 
för detta under 3 år. 

Barn och unga skall få rätt förutsättningar och där är en viktig del att 
kunskapshöja deras föräldrar samt ge verktyg och erbjuda stöd. Ett viktigt fokus 
är språket vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att klara skolan. Flertalet 
verksamheter inom förebyggandeenheten är involverade i detta projekt. 
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Föräldraresursens arbete riktat till föräldrar med invandrarbakgrund är en del av 
ovanstående projekt, men Föräldraresursen arbetar även med andra insatser 
utanför nämnda projekts ramar. Föräldraresursen arbetar även på individnivå och i 
tät samverkan med AMA och föreningarna på Dalaberg. Allt i syfte att ge 
föräldrar stöd i sitt föräldraskap så att barn och unga får möjlighet till en bra start i 
livet. 

Fältarnas och Föräldraresursens samverkansarbete ihop med skolan syftar också 
till ovan nämnda punkter. Ett strukturerat samverkansarbete riktat till familjen där 
Föräldraresursen arbetar med föräldrarna och fältarna med barnet/ungdomen och 
skolan med att rätt stöd och förutsättningar skall finnas i skolan. 

Öppna Förskolan (ÖF) Dalaberg- familjecentral möter familjer i behov av stöd på 
både individ- grupp- och strukturell nivå. Många av familjerna är från andra 
länder och fokus för verksamheten är bl.a. föräldraskapsstöd, etablering, 
integration, vikten av språket, Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). 

Dalabergs ÖF har en SFI grupp i samverkan med vuxenutbildningen. En 
gruppverksamhet som riktar sig till kvinnor som är föräldralediga och som inte 
har rätt till SFI (och som ofta lever isolerade och utan språket) ges möjlighet att 
läsa svenska 1g/v.  

Demokrati: 

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 
bekämpas 

Arbete med medel från Delmos för att kunskapshöja all personal kring frågan. 
Familjestödsenheten har arbetat fram metoder för att arbeta med biståndsbedömda 
insatser riktat till HRVF. Detta arbete kommer fortsätta. 

Fält har gruppverksamhet tillsammans med KULF på Dalabergs fritidsgård 1g/v. 
Gruppen är riktad till flickor boende i området. Barnkonventionen, rätten till ditt 
liv, svenska lagar och regler är inslag som diskuteras. 

Fält har gruppverksamhet gällande HRVF riktad till mellanstadiebarn på 
Hovhultskolan. Både flickor och pojkar. 

Även här kommer ett sammanhållet föräldraskapsstöd in. HRVF diskuteras på 
föräldraträffarna. 

Verksamheter från förebyggande enheten deltar kontinuerligt på mamma- 
pappaträffarna på mötesplats Dalaberg. 



  3 (3) 

  Dnr:   

 

 

Fälts arbete riktas till stor del till våra 3 utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, 
Tureborg). Där möter de många familjer från andra länder och HRVF blir en 
naturlig del i arbetet. 

Personalen på ÖF Dalaberg och Kungstorget samt familjeförskolan har hög 
kunskap och HRVF och arbetar förebyggande gällande detta i alla sina öppna 
grupper och även i vissa riktade grupper.  
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 
Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 
dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 
ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 
på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 
kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck”.  
 
Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 
uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 
mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 
uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 
mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 
Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att anta de tre föreslagna uppdragen.  
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns strategiska dokument, plan integration 2030 har som målbild att 
förbättra integrationen, genom att minska segregationen och förbygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga strategiska ställningstaganden i plan 

Integration 2030 är: 

 
Boende och Trygghet 

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 
 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  
 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet. 
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Arbete och Studier 
 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 
 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 
 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

 
Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och 
medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 
offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 
 
Socialnämnden föreslås att prioritera två av de nio strategiska ställningstagandena för 
perioden 2021–2022, med två uppdrag knutet till ”Stärka barn och ungas möjligheter till 
en bra start i livet” och ett uppdrag till ”Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck 
ska förebyggas och bekämpas”. 
 
Föreslagna uppdrag beskrivs enligt tabell nedan: 
Namn och 

beskrivning 

av det 

politiska 

uppdraget 

Syfte med det 

politiska 

uppdraget? 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? 

Ansvarig funktion 

och eller/sektion/ 

enhet/avdelning 

Kostnad/inom 

ram eller om 

kostnaden 

kommer att lyftas 

inom ordinarie 

budget och 

planeringsprocess 

Område: 

arbete och 

studier 

Stärka barn och 
ungas möjligheter 
till en bra start i livet 

   

Uppdrag 1: Tidiga samordnade 
insatser, TSI, starta 
och verkställa det 
gemensamma 
uppdraget med tidiga 
samordnande 
insatser tillsammans 
med Bun. 

3-årig plan för 
verksamhetsupp-
följning finns och 
verksamheten 
kommer att redo-
visas enligt antagen 
modell, ev. följe-
forskning kommer 
också att ske 
 

Socialtjänsten, 
Förebyggande 
enheten 

Inom beslutad ram 

Uppdrag 2: Jämlikt föräldrastöd Ett treårigt projekt 
med medel från 
HPR och som 
kommer att följas 

Socialtjänsten, 
Förebyggande 
enheten 

Inom beslutad ram 
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upp enligt antagen 
plan. 

Område: 

demokrati 

 

Hedersrelaterat våld 
och förtryck ska 
förebyggas och 
bekämpas 

   

Uppdrag 3: Säkerställa 
kompetensen kring 
aktuell lagstiftning 
och dess tillämpning 

All personal med 
myndighets-
utövning har fått 
adekvat utbildning 
inom heders-
relaterat våld och 
förtryck  

Socialtjänsten, 
sektionen för barn 
och unga 

Inom beslutad ram 

Beskrivning av uppdrag 1 

Syfte – Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i 
ett tidigt skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya 
arbetssätt som ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga 
uppväxtvillkor skapas. 
 
Mål – Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som 
projektmål. 
Övergripande mål: 

Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 
och unga som blir föremål för insatsen. För att nå det övergripande målet behöver ett 
nytt arbetssätt och en organisation kring detta utvecklas, där socialtjänsten och barn- 
och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp i ett tidigt 
skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga projektmål är att utveckla 
organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  
 
Projektmål  

1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 
verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och 
för att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 
 
2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 
förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 
 
3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 
tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 
måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och 
en utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i 
verksamheterna). 
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Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 
uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 
organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 
övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som 
effektmål. En plan för uppföljning och utvärdering ska tas fram. Planen kommer utgå 
från förväntat resultat och kommunala effekter på kort och lång sikt.  Framtida 
uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 

Beskrivning uppdrag 2. 

Vid årsskiftet 2020/2021 startades ett 3-årigt förvaltningsövergripande projekt 
finansierat av Hälsopolitiska rådet. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten 
samt Kommunledningskontoret driver tillsammans projektet vars övergripande mål är 
att skapa en förvaltnings-övergripande samsyn kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda 
samt att verka för att utrikesfödda föräldrar upplever en större känsla av delaktighet, 
egenmakt och kontroll över sin och familjens situation. 
 
Projektet har två konkreta projektmål: 

 Implementering av kommunal brobyggarfunktion med syfte att minska 
avståndet mellan kommunala verksamheter och utrikesfödda föräldrar. 

 Skapandet av en ”Röd tråd” av föräldraskapsstöd riktat till barnets olika åldrar 
0–18 år, så att alla utrikesfödda föräldrar i Uddevalla ska ha möjlighet och 
tillgång till föräldrastöd i grupp. 

Beskrivning uppdrag 3 

I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) är socialtjänstens 
myndighetsutövning en central del utifrån att den har som uppgift att ingripa och skydda 
våldsutsatta. Arbetet är till större delen lagstyrt och utifrån nationell kartläggning 
framgår att det är av stor vikt att det säkerställs att verksamheten har en god kunskap om 
aktuell lagstiftning och dess tillämpning i arbetet. För att säkerställa att verksamheten 
har den kompetens som krävs kommer utbildning i HRVF bli en del, tillsammans med 
VIN, våld i nära relation, av det obligatoriska utbildningsprogram som Individ och 
familjeomsorgen har. 
 
Uppföljning sker genom kontroll av genomförd utbildning eller inte. 
 
 
 
Roger Granat Maria Kullander 
Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 
Ledningsgruppen 
Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 



 
 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr SN 2021/00062  

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 
Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 
dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 
ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 
på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 
kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ”förbättra integra-
tionen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat 
våld och förtryck”.  
  
Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 
uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 
mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 
uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 
mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 
Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att anta de tre föreslagna uppdragen.  
  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2021-03-24 
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2021-03-26 
Socialtjänstens förvaltningsledning 
Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 
 
Skickat 2021-03-29 
Kommunfullmäktige 
Utvecklare Annette Jonasson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning 

 
Barn och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad förstudie om förändrad skolstruktur för grundskolan vars syfte är att öka 
likvärdighet mellan skolor i Uddevalla kommun. Förvaltningen föreslår 
att uppdraget om att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet i grundskolan blir ett av 
Barn- och utbildningsnämndens bidrag till bilagan med politiska uppdrag för år 
2021 - 2022 till plan Integration 2030.  
 
En plan för att skapa en samlad verksamhet för lärlingsutbildning med 
Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola samt Arbetsmarknadsavdelningen i 
Uddevalla kommun har utarbetats, utifrån den statliga satsningen på lärlingsvux och till 
viss del utifrån gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial lärlingsutbildning. Barn- 
och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta 
ett lärlingscentrum enligt ärendebeskrivningen under förutsättning att erforderlig 
finansiering kan säkras, samt att lyfta behov av finansiering för detta lärlingscentrum i 
ordinarie budgetdialog 2022-2024. Förvaltningen föreslår också att detta uppdrag blir 
ett av Barn- och utbildningsnämndens bidrag till plan Integration 2030:s bilaga med 
politiska uppdrag för år 2021–2022.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18, Dnr BUN 2020/00835: 
Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå politiska uppdrag som kan 
kopplas till Plan Integration 2030  
Brev Plan Integration 2030, 2020-12-16  
Plan integration 2030, 2020-12-09   
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, Dnr BUN 2019/01214: 
Återrapport Förändring av grundskolans struktur  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12  
Utredning av förändring av grundskolans struktur, 2020-02-10      

Yrkanden 

Niklas Moe (M) för ledamöterna i (M), (C), (L) och (S): Att det efter sista ordet i första 
attsatsen läggs till följande: ”samt att uppdraget; verksamhetsövergripande insatser 
gällande språkinsatser med svenska som huvudspår skall ingå”  
 
Majvor Abdon (UP) för ledamöterna i (UP): Bifall till Niklas Moe (M) med flera 
ändringsyrkande. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 37  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Niklas Moe (M) med 
flera ändringsyrkande mot förslaget i handlingarna och finner att barn och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna med Niklas Moe 
(M) med flera ändringsyrkande. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna 
till ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom förändrad skolstruktur samt att 
uppdraget; verksamhetsövergripande insatser gällande språkinsatser med svenska som 
huvudspår skall ingå 
  
att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag 
för 2021-2022 

 
att detta uppdrag finansieras inom ram 

  
att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett lärlingscentrum som 
ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

 
att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag för 
2021–2022 

 
att behov av finansiering lyfts i budgetdialogen 2022-2024.  
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-03-31 
Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-31 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-03-31 
Kvalitetsstrateg  
Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning 
Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola 
Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetschef förskolan  
Kommunstyrelsen  
Utvecklare Arbetsmarknadsavdelningen Annette Jonasson  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå 
politiska uppdrag som kan kopplas till Plan integration 2030 
Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att ta beslut om att koppla politiska 
uppdrag till det långsiktiga strategiska dokumentet plan Integration 2030. På så sätt 
synliggörs vad nämnden vill göra för att förbättra integrationen genom att minska 
segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Beslut om 
detta måste enligt tidplan fattas senast i mars 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vilka 
befintliga eller nya politiska uppdrag som kan kopplas till plan Integration 2030. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Brev Plan Integration 2030 2020-12-16 
Plan Integration 2020-12-09 
Utkast bilaga politiska uppdrag 2021-2022 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 
mars 2021 föreslå befintliga eller nya politiska uppdrag, inom ramen för den 
prioriterade delen av styrkortet, som nämnden kan koppla till plan Integration 2030. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kvalitetsstrateg  
 



 

 

Styrelseunderlag inför beslut om uppdrag integration 

 

Bakgrund 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument som finns framtaget på uppdrag av 

kommunfullmäktige. 

I enlighet med beslut från kommunen så ska varje nämnd och styrelse för kommunala bolag och 

stiftelser anta egna uppdrag inom integration senast 31 mars 2021. Antagna uppdrag ska därefter 

skickas in till kommunen.  Uppdragen ska tala om hur nämnden, styrelsen eller bolaget kommer att 

arbeta under 2021-2022, för att kunna påverka och bidra till den gemensamma övergripande 

målbilden som lyder: ”Förbättra integration genom att minska och motverka segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck”. 

Kommunala stiftelser och bolag följer upp varje delår i samband med den ordinarie uppföljningen till 
kommunen. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. 
 
 

Förslag till beslut 

För att Uddevalla Hamnterminal ska kunna bidra till den gemensamma målbilden för kommunen så 

föreslås styrelsen för Uddevalla Hamnterminal att godkänna nedanstående uppdrag och plan: 

 

Namn: Uppdrag integration 

Beskrivning och syfte med det politiska uppdraget: Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att alla 

anställda i bolaget, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och delaktiga på 

arbetsplatsen. 

Hur kommer uppdraget att följas upp: Vid olika forum så som t.ex. medarbetarsamtal, 

avdelningsmöten, ledningsmöten och styrelsesammanträde. 

Ansvarig funktion eller avdelning: Varje avdelningschef svarar för sin avdelning. 

 

Uddevalla 2021-03-19 

 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration, revision av tidigare beslut  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som 
nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra 
arbetet med Plan Integration 2030. 
 
Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som 
uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att lyfta 
fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag.  
 
Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga 
bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en 
checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 
 
Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet, 
föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla 
gåvoböcker till nyfödda. 
 
Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och 
tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 
Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen av 
Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion utvärderas. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Plan integration 2020-12-09 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 
2021-03-03 §46 med följande uppdrag:  
 

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 
integration. 

 
Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 
Götalandsregionen. 

 
Erbjuda lovaktiviteter.   

 
Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 
av Hus för kultur. 

 
Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 
 

Ärendebeskrivning 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Boende och 
Trygghet 

Ställningstagande: 

Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande offentliga 
miljöer 

Uppdrag 1: Utforma 
checklista för 
remisshantering utifrån 
bl a Plan integration 

Identifiera och bevaka de 
ståndpunkter som kultur 
och fritid intar i 
samhällsbyggnadsproces
sen med bärighet på 
integration. 

Startar VT 2021. 
Sammanställs tertialvis 
via nämndstrategin  
”Kultur och fritid ska 
arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling” 
samt i samband med 
fortsatt remisshantering 

Plangruppen Inom ram 

Område: Arbete och 
Studier 

Ställningstagande:  
Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet 

Uppdrag 2: Gåvobok 
till nyfödda 

Att i samarbete med 
VGR dela ut bokgåva till 
alla nyfödda. Dalabergs 
bibliotek delar bokgåvan 
vid fyramånaderskontroll 
i samarbete med BVC 
och Öppna förskolan. 
Projekt Bokstart kommer 
ske i samarbete med 
BVC och Öppna 
förskolan. 
Biblioteksvisningar och 
information om 
språkutveckling till 
föräldragrupper och 

Pågår 2021/22. 
Utvärderas vid projektets 
slut. 

Avd chef KBU Medel från 
Kulturrådet 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

 
 
 
 
Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 
Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
kommunledningskontoret 

besök på sagocafé på 
Skogslyckans BVC. 
Dalabergs bibliotek 
kommer att ha särskilda 
sagostunder med sagor 
på lättare svenska för 
Öppna förskolans barn 
för att nå föräldrar och 
barn med annat 
modersmål. 
Gemensamma 
studiedagar med 
personal från 
BVC/MVC.  

Område: Demokrati Ställningstagande:  

Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer. 
Uppdrag 3: Erbjud 

Lovaktiviteter 
Lovaktiviteterna syftar 
till att erbjuda en 
meningsfull och 
avgiftsfri fritid för barn 
och unga på olika platser 
i kommunen. 
Aktiviteterna samordnas 
av olika verksamheter 
inom kultur och 
fritidsförvaltningen. 
Inför varje lov publiceras 
även ett lovprogram.  

Pågår under 2021. Följs 
upp vid årsbokslut. 

Enhetschefsgrupp
en 

Extra medel från KS 
för aktiviteter under 
sommaren 2021 

Uppdrag 4: Genomför 
medborgardialog med 
unga angående 
utformningen av Hus för 
kultur 

I samband med 
utformningen av 
verksamheten i Hus för 
kultur ska ungas 
önskemål beaktas 

Pågår under 2021, 
Resultatet av dialogen 
inkorporeras i 
verksamhetens 
utformning 

Projektledare Inom ram/tilldelade 
projektmedel 

Uppdrag 5: Utvärdera 
Rampens digitala 
mötesplatsfunktion 

Rampen är en nystartad 
tvärprofessionell 
verksamhet med stort 
fokus på barn och unga i 
kommunen. Rampen har 
utformat nya former för 
kommunikation, såsom 
bokprat via instagram, 
presentationer av 
personal osv. 
Utvärderingen ska ta 
fasta på förmågan att på 
detta sätt nå nya 
målgrupper. 

Start HT 2021 då 
Rampen bedrivits i ett år.  

Avd chef KBU Inom ram 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KFN 2021/00007  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration  
  Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som  
nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra  
arbetet med Plan Integration 2030. 
  
Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som  
uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att  
lyfta fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 
  
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag.  
  
Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga  
bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en  
checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 
  
Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet,  
föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla  
gåvoböcker till nyfödda. 
  
Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och  
tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 
Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 
av Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion  
utvärderas.  

 

 

  Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Plan integration 2020-12-09  

 

 

  Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 
2021-03-03 §46 med följande uppdrag:  
  

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 
integration. 

  
Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 
Götalandsregionen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Erbjuda lovaktiviteter.   

  
Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för 
utformningen av Hus för kultur. 

  
Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

  
  

 

 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-04-09 
Annelie Högberg, Ann-Marie Viblom 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-09 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-04-13 till 
Kommunledningskontoret 
 



4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

HSB:s Stiftelsen Jakobsberg 

Namn och 

beskrivning av 

det politiskt 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal eller önskad 

effekt? 

(Beskriv startläge, samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram eller om 

kostnaden kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

Målbild; 

Att kunna erbjuda 

våra hyresgäster ett 

bra boende med 

trygghet, trivsel och 

samverkan. 

 

(Område: Boende 
och trygghet) 

Syftet är att öka tryggheten 

ytterligare i och kring våra 

fastigheter. Vi har under 

flera år arbetat med 

trygghetsfrågan. Stiftelsen 

Jakobsberg fortsätter detta 

arbete för att våra boende 

ska känna att de bor tryggt 

och bra. ”En trygg borg i en 

föränderlig värld”.  

Med hjälp av AktivBo utför vi NKI-

undersökningar regelbundet för att 

utvärdera vårt arbete i och runt 

hyresfastigheterna. Vår senaste mätning 

visar ett genomsnittligt index på 78,1% 

avseende trygghet hos våra boende. 

För att åstadkomma ett än högre snitt vill 

vi höja upp de trygghetsområden där 

boende inte känner sig fullt så nöjda, 

lägsta värde 53,3% (högsta värde 91%)  

Vd och ledningsgrupp  Kostnader ligger inom ram avseende 

NKI undersökningen och lyfts för 

eventuella utökade kostnader för 

åtgärder i budget och 

planeringsprocessen 

 

     

     

     

     

 



Barns och utbildningsnämndens uppdrag till plan Integration 2030 

 

 

 

 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 
studier 

Ställningstaganden:  
Alla ska ges möjlighet 
till relevant utbildning 
och egen försörjning.  
Nyanländas 
etableringstid ska 
förkortas 
 

   

Uppdrag: 

Starta ett 
lärlingscentrum, som ett 

samarbete mellan 

Vuxenutbildningen, 
Uddevalla 

gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelnin
gen 

Skapa alternativa 

utbildningsvägar som 
leder till arbete och 

avklarad utbildning, 

bidra till 
kompetensförsörjning i 

Uddevalla kommun med 

omnejd 

Uppdraget kommer att 

följas upp i 
tertialrapporteringar och 

nämnden kommer 

regelbundet att 
informeras.  

Önskad effekt är fler 

personer med avklarad 
utbildning/ examen/ 

yrkesbevis, minskad 

ungdomsarbetslöshet 
samt färre personer som 

uppbär försörjningsstöd.  

Andel elever med 
avklarad utbildning/ 

examen/ yrkesbevis mäts 

genom nyckeltal hos 
Vuxenutbildning och 

gymnasieskola. 

Vuxenutbildninge

n, Barn- och 
utbildningsnämnd

en 

Kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 
planeringsprocess 

inför 2022.  

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 

studier 

Ställningstaganden:  
Stärka barn och ungas 
möjligheter till en bra 
start i livet.  
Alla ska ges möjlighet 
till relevant utbildning 
och egen försörjning.  

   

Uppdrag: 

Utreda möjligheterna till 

ökad likvärdighet genom 

förändrad skolstruktur   

Genomföra en fördjupad 
förstudie, som tar ett 

helhetsgrepp kring 

frågan hur en ökad 
likvärdighet mellan 

Uddevallas grundskolor 

kan uppnås.  

Uppdraget kommer att 
följas upp i 

tertialrapporteringar och 

nämnden kommer 
regelbundet att 

informeras.  

Uppdraget förväntas 

mynna ut i en rapport 

med förslag på beslut på 

hur likvärdigheten kan 
öka.  

Startläget är en situation 

där meritmedelvärde, 
behörighetsgrad till 

gymnasiet samt trygghet 

och studiero varierar 
mellan skolenheter och 

generellt sett behöver 

höjas. Detta följs redan 

Förvaltningsledni
ngskontoret, Barn 

och 

utbildningsnämnd
en 

Inom ram 



 

__ 

 

genom politiskt antagna 

mått. 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 

studier 

Ställningstaganden:  
Alla ska ges möjlighet 
till relevant utbildning 
och egen försörjning.  

   

Uppdrag: 

Verksamhetsövergripand
e insatser gällande 

språkinsatser med 

svenska som huvudspår 

Ta fram en 

verksamhetsövergripand
e handlingsplan gällande 

språkinsatser med 

svenska som huvudspår 
där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

  

Uppdraget kommer att 

följas upp i 
tertialrapporteringar.  

Uppdraget ska mynna ut 

i en handlingsplan som 
nämnden får godkänna.  

Startläget är en situation 

där elever som inte har 
svenska som modersmål 

har svårt att uppnå 

godkända betyg i 
grundskolan och därför 

inte heller blir behöriga 

till gymnasieskolans 
nationella program i 

samma takt som sina 

svenskfödda jämnåriga. 

Förvaltningsledni

ngskontoret samt 
verksamhetschefer 

för förskola, 

grundskola, 
gymnasieskola 

samt 

Vuxenutbildning, 
Barn och 

utbildningsnämnd

en 

Inom ram 



Politiska uppdrag Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2021-03-29 

 
 
  

 

Vänliga hälsningar,  
  
Thomas Aebeloe  
VD 
  
Besöksadress: Norra Drottninggatan 15 Kontor vxl: 0522653500 
Postadress: Box 344, 451 18 Direkt: 0522653550 
E-post: Thomas.Aebeloe@uddevallahem.se   

uddevallahem.se  

 

 

Boende 
& 
Trygghet 

Ett grundläggande behov är 
att Uddevallahem kan erbjuda 
ett tryggt och bra boende. 
Syftet är att mäta hur våra 
kunder upplever trygghet och 
hur vi genom aktiva åtgärder 
kan förbättra vårt index 
avseende  ”trygg i sitt 
bostadsområde” 

Uddevallahem följer varje 
vecka upp den löpande NKI 
via vår enkät som hanteras av 
Origo Group och verktyget 
Livesteps. Målet fram till 
2024 är att 55 % av 
Uddevallahems kunder skall 
ge oss betyg 5 på en skala 1-
5. Ingående balans er idag är 
40%  

Vd & 
ledningsgrupp 

Ingen kostnad. 
Undersökningen ligger inom 
ram för löpande NKI 
undersökning och vår 
verksamhetsutveckling 

mailto:Thomas.Aebeloe@uddevallahem.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevallahem.se%2F&data=04%7C01%7Cannette.jonasson%40uddevalla.se%7C2b771d1213574186b5ea08d8f2a4fb24%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637526137693942829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yt4pc%2Bfvq6aujohlU356WIGE5txpTRaJs2jdvOOraMI%3D&reserved=0


Uddevalla Energi och plan för integration.   Januari 2020 

 

De tydligaste kopplingarna till planen ser vi finns inom arbetssektorn. I tabellen nedan 

redogörs för några aktiviteter som stödjer kommunens plan 

 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiskt 

uppdraget 

Syfte med 

det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? Mått, 

nyckeltal eller 

önskad effekt? 

(Beskriv 

startläge, samt 

hur ni kommer 

att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
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Från: Stig Marklund <stig.marklund@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 maj 2021 20:21 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 

Hälsningar 
Stig Marklund 
(MP) 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
2020/476  
Dom från Förvaltningsrätten om överklagan om förvärv av Lysekils Busstrafik AB, mål 
nr 8843-20. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 
2021/111  
Stina Edvardsson har skickat ett medborgarförslag om digital fritidsgård för barn efter 
skolan. I takt med utvecklingen av Covid-19 pandemin och dess begränsande effekt 
gällande ungas tillgång till fritidsaktiviteter har fritidsgårdarna därför startat upp en 
digital fritidsgård med hjälp av programvaran Discord. Discord är gratis att ladda ner 
och från början avsedd för spelföreningar. Kultur och fritidsnämnden anser 
medborgarförslaget om att utveckla en digital fritidsgård vara besvarat med hänvisning 
till att denna verksamhet redan finns och pågår i fritidsgårdarnas regi. 
 
2020/570  
Ett medborgarförslag inkom om önskan att det ska anläggas en gång- och cykelbana, 
mellan väg 832 och Hogstorps skola, samt ett övergångsställe från gång- och 
cykelbanan till skolområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 
finns ett behov av att anlägga gång- och cykelbana utmed infartsvägen till Hogstorps 
skola. Infartsvägen bör förses med gatubelysning. I projektet bör en 
hastighetsdämpande passage över infarten till skolans parkering anläggas. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
 
2020/541  
Ett medborgarförslag inkom från Fredrik Olsson om att infartsvägen till Hogstorps 
skola behöver byggas om. Idag saknas en säker förbindelse mellan gång- och 
cykelbanan utmed väg 832 och skolans område. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning är att det finns behov av att anlägga gång- och cykelbana utmed 
infartsvägen till Hogstorps skola. Infartsvägen bör förses med gatubelysning. I 
byggnationen bör en hastighetsdämpande passage över infarten till skolans parkering 
ingå. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
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2020/379  
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att söder i Uddevalla växer 
befolkningsmässigt genom bostadsbyggandet på Folkets park och före detta 
Söderskolan. Trafikvolymen på Parkgatan har ökat och många trafikanter håller hög 
hastighet. Förslagsställaren föreslår bland annat; att begreppet huvudled på Parkgatan 
tas bort och att hastigheten på Parkgatan begränsas till 30 km/timme. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att huvudledsbeslutet på Parkgatan inte 
bör upphävas. Vidare bedömer förvaltningen att det inte finns tillräckliga skäl till att 
införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme eller att anlägga hastighetsdämpande 
åtgärder på Parkgatan. Den senaste trafikmätningen visar inte på sådana 
hastighetsnivåer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2020/244  
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att Parkgatan bör få sänkt 
hastighetsbegränsning från 50 till 30 km/timme. Lekplatsen, på norra sidan av 
Parkgatan, kommer efter dess upprustning att locka och glädja många barn. Många barn 
som bor på södra sidan av Parkgatan kommer att springa över gatan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att barn inte ska vistas i trafiken utan vuxens 
sällskap. En lägre hastighetsbegränsning på Parkgatan ger inte per automatik en säkrare 
trafikmiljö för barn. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 
2020/259 
Ett medborgarförslag har inkommit om att stänga av Edingsvägen vid Rimnersområdet i 
samband med att området byggs ut till sportcentrum. All trafik till området föreslås gå 
via Västgötavägen och Exercisvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att Edingsvägen tillsammans med Exercisvägen är en mycket viktig länk i stadens 
trafiksystem. En avstängning av Edingsvägen vid Rimnersområdet skulle ge oönskade 
framkomlighetsproblem på väg 44 vid Kurödsmotet. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2020/225 
Medborgarförslag från Linn Wallén om att åtgärda nedskräpning vid vägsträckan 
Bratterödsmotet-Gustavsberg-Uddevalla. Medborgarförslaget avser nedskräpning längs 
vägsträckan mellan Bratterödsmotet och Gustavsberg. Förslagsställaren föreslår också 
att kommunen ska ta bort flera av de vägfickor som finns utmed sträckan då de ofta 
används som dumpningsplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan tagit bort en 
av dessa vägfickor och kommer på sikt även ta bort den andra som inte används som 
busshållplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag regelbunden städning av 
vägdikena längs den aktuella sträckan, en gång under våren och en gång under hösten.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
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2020/254 
Medborgförslaget är en önskan om att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sätta upp 
papperskorgar vid den kommunala lekplatsen vid Nordostpassagen. Förslagsställaren 
påtalar även att det slängs mycket cigarettfimpar på lekplatsen. Lekplatsen är relativt 
liten, och nyttjas framför allt av de boende i närområdet som kan ta med sig skräpet 
hem. Dessutom tenderar uppsättning av papperskorgar att medföra dumpning av 
hushållssopor, vilket i sin tur kan leda till olägenheter såsom råttor och getingar. I och 
med den nya tobakslagen råder rökförbud på samtliga kommunala lekplatser.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
 
2020/666 
Jörgen Olsson skriver i sitt medborgarförslag att befintlig cykelväg slutar innan den når 
ända fram till Unda camping. Utfarten till trafikerad väg är inte trafiksäker för till 
exempel barn som cyklar till badet på campingen. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning är att avsaknaden av gång- och cykelväg på Undavägen, mellan gång- och 
cykelvägens slut i söder och infarten till Unda camping, är en av de brister som finns i 
kommunens gång- och cykelvägnät. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att önskemålet om att förlänga gång- och cykelvägen utmed Undavägens södra del 
beaktas i kommande års prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 
Uddevalla kommun, samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat 
 
312877 
2021-05-19 Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB 
 
2021/333 
Frågor från revisionen till kommunstyrelsen om bygglov för nybyggnad av simhall, 
Elseberg 1:48 
 
2021/332 
Frågor från revisionen till kommunstyrelsen angående Insyn i projektmål och ekonomi 
för simhallsprojekt.  
 
312990 
Beslut från Trollhättan Stad om förlängning av vistelseförbud enligt förordningen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19   
 
 
 
 
 
 
2020/766 
Elisabeth Bäckman har lämnat ett medborgarförslag gällande att hon anser att alla lärare 
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i årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora 
journalistprisets serie ”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans 
nätverk skall uppmanas att lyssna på hela serien. Barn och utbildningsnämnden beslutar 
att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan 
arbetar med frågan.  
 
2020/788  
Mikael Fjordenheim har inkommit med ett medborgarförslag om personal rapid 
transitbana (PRT) mellan Uddevalla centrum och Torp köpcentrums områden på Torp 
och att det ska finnas stationer på vägen ut till Torp. I vårt län har Västra Götalands-
regionen ansvar för kollektiva persontransporter. Kommunledningskontoret menar 
därför att satsningar på PRT inte ingår i det kommunala uppdraget. Kommunstyrelsen 
beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.    
 
2020/758 
Länsstyrelsens beslut att inte erinra något mot ändringarna i de reviderade lokala 
ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn. 
 
Kommunala rådet för äldre protokoll 2021-05-25  
 
Demokratiberedningens protokoll 2021-05-12 
 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-05-25 
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Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 

Biokol som en möjlighet för Uddevalla kommun 
att åstadkomma negativa CO2-utsläpp  
 

Bakgrund 

Även om mänskligheten omedelbart totalt skulle sluta släppa ut växthusgaser så kommer mängden 
koldioxid (CO2) i atmosfären att ligga kvar på dagens nivå på ca 420 ppm, 100 ppm eller 50% över de 
nivåer som var stabila under förindustriell tid, 280 ppm. Tyvärr kommer dock inte utsläppen upphöra 
idag utan tvärtom fortsätta stiga.  

Av detta skäl ser man generellt att de åtgärder som vidtas i dag för att stoppa utsläppen av 
växthusgaser måste kompletteras med åtgärder som tar bort CO2 ur atmosfären. Det diskuteras 
åtgärder som skall göra det billigare att fånga in CO2 ur atmosfären och som gör det lönsamt för dem 
som gör det.  

Fjärrvärme med negativa utsläpp  

I och med att Uddevalla producerar fjärrvärme så har Uddevalla kommun en unik möjlighet att fånga 
upp CO2 på ett förhållandevis enkelt och billigt sätt. Våra preliminära beräkningar visar att det skulle 
vara möjligt att helt kompensera för de växthusgasutsläpp som sker från den kommunala 
verksamheten. Dessutom, beroende på storleken på anläggningen och hur mycket värme som 
produceras, skulle det eventuellt också vara möjligt att sälja negativa utsläpp till externa parter, tex. 
företag, som vill kompensera för sina utsläpp.  

Fjärrvärmeproduktion med pyrolys  

Tanken är att vi när Hovhultsverket skall ersättas, eller omedelbart om vi så önskar, bygger en 
anläggning som producerar biokol genom pyrolys. Pyrolys innebär förbränning av organiskt material 
som skogsavfall, sågspån, pellets, slam, matavfall etc. utan tillgång till syre, i princip en modern 
kolmila. Skillnaden mot en vanlig fjärrvärmeanläggning, tex. Hovhultsverket, är att man inte 
förbränner bränslet fullständigt utan stannar ”halvvägs” och får ut ungefär halva värmemängden.  
Ett ton biokol motsvarar i princip fyra ton CO2-utsläpp. Stockholms Exergi har en pyrolysanläggning i 
Bromma som producerar som gör fjärrvärme och biokol av 15% av stockholmarnas trädgårdsavfall 
och man planerar att skapa fler anläggningar för att få större kapacitet.  

Vad är biokol?  

Den rest som återstår efter pyrolysen består i 
princip av rent poröst kol, jämförbart med den 
medicinska kol man kan köpa på apoteket. 
Detta kol har en livslängd, om den inte eldas 
upp, på hundratals eller tusentals år. Det 
fungerar också som ett jordförbättringsmedel, 
faktum är att biokol säljs på Nisses växter i 
säckar om 40 liter för 179 kr. Genom att gräva 
ner biokolet och/eller använda det i tex. 
jordbruks- eller parkverksamhet så förbättrar 
det jorden samtidigt som det fungerar som en 
kolsänka. Det är en kolsänka som inte kräver Bild: Branschföreningen Biokol Sverige 



Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 

komplicerade lösningar som att pumpa CO2 under havsbotten, utan som gör dubbel nytta som 
jordförbättring och som kolsänka. Vad gäller användning som markförbättring använder såväl 
Stockholms stads som Uddevalla kommuns parkförvaltning biokol för att förbättra jordens genom-
tränglighet för luft och vatten för träd som planteras i stadsmiljö, ett aktuellt exempel är 
alléplanteringen på Göteborgsvägen.  

 

 
Diagrammet illustrerar olika prognoser för olika beräknade utsläppsnivåer och de negativa utsläpp som krävs för att komma ner till 
förindustriella CO2-nivåer.  

 

Yrkande  
Att kommunstyrelsen ger kommundirektören i sin roll som kommundirektör, tillika VD för Uddevalla 
Utvecklings AB, i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bygga en 
pyrolysanläggning i syfte att göra Uddevalla kommuns verksamhet koldioxidneutral genom negativa 
koldioxidutsläpp.  

 

Miljöpartiet Uddevalla  
genom  
Jarmo Uusitalo 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 maj 2021 14:26 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafiksäkerhet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Gör "vägbulor" vid 2-4 av Västanvindsvägens övergångställen. Trafiken är tät på denna väg och 
många kör för snabbt och respekterar inte stopplikten vid övergångsställena som finns . 
3 skolor ligger här (Unneröd, Lilla Unneröd ,Sandersdalsskola) och 1 dagis (Malöflaket). många barn 
korsar vägen men även vuxna. Vägen är rak och används som "racerbana" , särskilt kväll/natt "roar" 
sig vissa att "racea" längds Västanvindsvägen men även dagtid körs det oerhört fort. Ni har runt om i 
stan gjort "bulor" på gator med bra resultat. Nu är det dags att ni förbättrar säkerheten för boende 
på Unneröd/Skogslyckan. Förslagsvis gör ni detta samtidigt som 2 tunnlar mm längs 
Västanvindsvägen ska renoveras (aug-okt-21) och vägen kommer då delvis vara avstängd för trafik. 
Hastigheten kommer bli lägre, trafiken kommer ändå flyta på och det blir inte lika attraktivt att 
"racea" på denna väg. 
 
Dagens datum: 
210512 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Utryckningsväg räddningstjänst Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
isamband med den nya brandstationen i Ljungskile föreslår jag en mindre ombyggnad för att göra 
säkrare och bättre utryckningsväg i ljungskile, utan passage framför vårdcentral, som vissa tider har 
väntande fordon för parkering till vårdcentralen. 
Öppna Vällebergsvägens gamla utfart till Uddevallavägen (gamla E6), om möjligt med rödljus för 
korsande fordon isamband med utryckning. 
Vill man så kan man begränsa allmän tillgänglighet mha bom som styrs från brandstationen och vid 
utryckning. 
Deltidsbrandmänn borde få access till denna bom isamband med inställelse vid larm. 
 
Detta för att öka snabbheten vid larm, och smidigheten, samt säkrare utryckningsväg. och på så sätt 
erhålla 2 möjliga utryckningsvägar.. 
 
Dagens datum: 
2021-05-10 
 
Namn: 
Mikael Persson 
 
 
Skicka med en bilaga 
utryckningsväg.JPG 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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