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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KS 2020/00328  

Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport april 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +13 

mkr. Budget för helåret är ett resultat på +1 mkr, alltså en budgetavvikelse med +12 

mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger 

en stor osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos har kommunstyrelsen och 

barn- och utbildningsnämnden negativa avvikelser, -0,9 mkr respektive -14,0 mkr. 

Övriga nämnder är i balans med budgeterat resultat. Socialnämndens redovisar +14,9 

mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +1,3 mkr och 

samhällsbyggnadsnämnden +4,0 mkr. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 

-10,7 främst beroende på bedömd ökning av försörjningsstödet.  

 

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning ska nämnderna informera 

kommunstyrelsen om detta, med redovisning av åtgärder. Årets budgetnivå är väsentligt 

lägre än det finansiella målet, avseende nettokostnadsandel i flerårsplanen. Det innebär 

att kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte är relevant. Avvikelserna i respektive nämnds 

rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder. 

 

Ekonomichef Bengt Adolfsson föredrar ärendet under sammanträdet. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Kommunens Delårsrapport April 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna delårsrapporten. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport april 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +13 

mkr. Budget för helåret är ett resultat på +1 mkr, alltså en budgetavvikelse med +12 mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger en 

stor osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos har kommunstyrelsen och barn- 

och utbildningsnämnden negativa avvikelser, -0,9 mkr respektive -14,0 mkr. Övriga 

nämnder är i balans med budgeterat resultat. Socialnämndens redovisar +14,9 mkr, kultur 

och fritidsnämnden redovisar överskott med +1,3 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +4,0 

mkr. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på -10,7 främst beroende på bedömd 

ökning av försörjningsstödet.  

 

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning ska nämnderna informera 

kommunstyrelsen om detta, med redovisning av åtgärder. Årets budgetnivå är väsentligt 

lägre än det finansiella målet, avseende nettokostnadsandel i flerårsplanen. Det innebär att 

kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte är relevant. Avvikelserna i respektive nämnds 

rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Kommunens Delårsrapport April 2020      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna delårsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första 

delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari - augusti samt en prognos 

för helåret. 

 

Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två 

delårsrapporter, en för perioden januari-april och en för januari-augusti. Rapporten för 

augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning. 

 

Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning 
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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 i kallelsen onsdag 2020-05-20. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande 

redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.  

 

I delårsrapport april 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +13 

mkr. Budget för helåret är ett resultat på +1 mkr, alltså en budgetavvikelse med +12 mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger en 

stor osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos har kommunstyrelsen och barn- 

och utbildningsnämnden negativa avvikelser, -0,9 mkr respektive -14,0 mkr. Övriga 

nämnder är i balans med budgeterat resultat. Socialnämndens redovisar +14,9 mkr, kultur 

och fritidsnämnden redovisar överskott med +1,3 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +4,0 

mkr. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på -10,7 främst beroende på bedömd 

ökning av försörjningsstödet.  

 

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.  

 

Årets budgetnivå är väsentligt lägre än det finansiella målet avseende nettokostnadsandel i 

flerårsplanen. Det innebär att kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte är relevant utifrån 

avvikelse på 20 % av årets budgeterade resultat på 1,2 mkr. Avvikelserna i respektive 

nämnds rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder.  

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
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▲ ▲ ▲ 

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?
Balanskravet

uppfylls?

22 Ja Ja
miljoner kronor

2020-04-30 Prognos 2020 Prognos 2020

▲ ▲ ▲

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

56 803 13 6
personer miljoner kronor miljoner kronor

2020-04-30 Prognos 2020 Prognos 2020

9▼ 12▲ 1
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Ett av de 
verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2020-04-30. Måtten anges på sidan 12. 

Varmbadhuset Gustafsberg
Foto: Maria Rasmusson
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Kommunsektorn i pandemins centrum
Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb kon-
junkturnedgång i samband med coronapandemin. På 
global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och 
sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre 
parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och 
högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många 
och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra 
sedvanliga konjunkturprognoser. Det står dock klart att 
svensk ekonomin i år krymper, för kvartal två beräknas ett 
rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb upp-
gång för arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur 
är ett faktum. I ett scenario för samhällsekonomin antas 
att produktion och sysselsättning i Sverige vänder uppåt 
under andra halvåret i år, men lågkonjunkturen förutsätts 
kvarstå ända till 2023. Den snabba konjunkturnedgången 
försvagar det kommunala skatteunderlaget markant, både 
i år och efterföljande år.

Kommunerna och regionerna har påverkats mycket 
starkt av pandemin. Coronapandemin har på kort tid 
ändrat förutsättningarna för hela samhället, inte minst för 
vård och omsorg. Det är för tidigt att ge en samlad bild av 
pandemins ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 
Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter 
i verksamheterna påverkas, med anledning av fallande 
sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Det 
är dessutom fortfarande oklart i vilken mån staten kom-
mer att täcka kommunernas merkostnader eller minskade 
verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats för vård 
och omsorg samt att staten står för ersättningen under de 
första 14 sjukdagarna under fyra månader, något som är 
en stor besparing som handlar om miljardbelopp för kom-
munerna.

FÖrValtNINGsBerÄttelse

Minskad arbetslöshet 
I Uddevalla var den totala arbetslösheten i april 9,0 % 
(kvinnor 8,6 % och män 9,5 %). Diagrammet nedan visar 
tydligt en ökad arbetslöshet i riket såväl som i Uddevalla 
till följd av den lågkonjunktur som till stor del orsakats av 
coronapandemin. Uddevalla har en högre arbetslöshet än 
riket.

Från att ha sjunkit i flera år har nu ungdomsarbetslös-
heten ökat kraftigt och mer än den totala arbetslösheten. 
Detta beror på att personer med svagare anknytning till ar-
betsmarknaden drabbas hårdare i en lågkonjunktur. Bland 
ungdomar (18-24 år) var 10,9 % arbetslösa i april månad 
(kvinnor 9,3 % och män 12,2 %). Ungdomsarbetslösheten 
ligger nu i nivå med riket.

5%

7%

9%

11%

13%

15%

 2016-04 2017-04 2018-04 2019-04 2020-04

Arbetslöshet i procent av 
arbetskraften april

Uddevalla Total 16-64 Uddevalla Ungdom 18-24
Riket Total 16-64 Riket Ungdom 18-24

Bohusläns museum
Foto: Maria Rasmusson
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat
Periodens resultat uppgår till 22 mkr (2019-04-30; -35). 
Inga jämförelsestörande poster ingår i årets delårsresultat.

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intres-
sant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande 
poster. Årets delårsresultat på 22 mkr är då 57 mkr bättre 
än motsvarande resultat för 2019 och 39 mkr bättre än 
genomsnittet för perioden 2016 – 2020. 

Resultatet på 22 mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på -47 mkr. Att resultatet är 69 mkr bättre 
jämfört med budget beror på centralt ofördelade medel 
för kommande kostnader för löneavtalen samt avskriv-
ningskostnader för ej igångsatta investeringar samt för 
kommande badhusdrift. Effektiviseringsfonden ger också 
ett överskott jämfört med budget. Budgetavvikelsen för 
centralt ofördelade medel är 44 mkr. Nämndernas samlade 
resultat mot budget avviker med 25 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, minskar med 1,1 % jämfört med föregå-
ende år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning, jämfört med föregående år, är 4,4 %.

Finansnettot per 2020-04-30 landade på 3 mkr (10 mkr).Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har prövat verksamheten mer än vanligt. 
Smittspridningen har lett till omfattande konsekvenser ur 
flera aspekter för brukare, verksamhet och personal inom 
socialtjänsten. Inom barn och utbildningsförvaltningen 
har undervisningen kunnat bedrivas med flexibla lösning-
ar. Genomförande av fjärr- och distansundervisning inom 
gymnasieskola och vuxenutbildningen har varit lyckosam. 
Besökstapp och kraftigt minskad beläggning inom Kultur 
och fritidsförvaltningens verksamheter är andra konse-
kvenser av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna 
för kommunen av pandemin är för närvarande svåra att 
bedöma. 

För samhällsbyggnadsförvaltningen har handläggnings-
tiden för bygglovsärenden varit knappt tre veckor trots att 
ärenden ökat med 20 %. Beslut har även fattats inom 10 
veckor i 96 % av alla ansökningar om bygglov.

Bäveån
Foto: Maria Rasmusson
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antalet invånare ökar
Vid april månads utgång hade Uddevalla cirka 56 803 
invånare (49,9 % kvinnor och 50,1 % män), vilket innebär 
en befolkningsökning på 100 personer hittills under året. 
Huvuddelen av befolkningsökningen består av ett positivt 
flyttnetto. Ökningen är dock något lägre än förväntat och 
beror på att fler har flyttat ut än väntat. Coronapandemins 
påverkan på samhället medför också stora osäkerheter i 
att förutspå befolkningsutvecklingen de kommande åren.

(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)
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låneskuld 
Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn.

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 600 mkr och 
medellåneskulden tom april var 3 520 mkr (3 230). Med-
ellåneskulden är i nivå med budget. Budgeterad medellå-
neskuld för helåret är 3 800 mkr. Kommunens upplåning 
utgör 400 mkr av den totala låneskulden.

Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen 
uppgår under perioden till 1,49 % (1,58). Budgeterad 
räntesats för helåret är 1,80 %.
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Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson

Investeringar 
Investeringarna uppgår till 101 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 4 månader på 232 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.

KoNCerNeN

resultat
Resultatet uppgår till 70 mkr och består av kommunens 
resultat på 22 mkr, UUAB-koncernen 35 mkr, Uddeval-
lahem 11 mkr, Uddevalla Vatten AB 0 mkr, Räddnings-
tjänstförbundet Mitt Bohuslän 0 mkr, Ljungskilehem 
1 mkr samt HSB´s stiftelse Jakobsberg 2 mkr. Av bolagen 
inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB 
det största enskilda resultatet på 35 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförel-
sestörande poster, har minskat med -1,2 % jämfört med 
föregående år.

Investeringar
Investeringarna uppgår till 183 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 4 månader på 366 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 83 mkr där merparten 
av investeringar återfinns hos Stiftelsen Uddevallahem, 
Uddevalla Vatten AB och Uddevalla Omnibus AB.
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resUltatrÄKNING
Belopp i mkr

KoNCerNeN 2020-04-30 2019-04-30 Budget 2020 prognos 2020 Bokslut 2019

verksamhetens intäkter 716 703 2 152 2 116 2 107

verksamhetens kostnader -1 723 -1 728 -5 172 -5 207 -5 044

Avskrivningar -114 -110 -426 -375 -332

Jämförelsestörande poster 0 - - 1 -69

Verksamhetens nettokostnader -1 121 -1 135 -3 446 -3 465 -3 338

Skatteintäkter 875 888 2 747 2 625 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 333 269 867 1 000 809

Verksamhetens resultat 87 22 168 160 146

Finansiella intäkter 1 7 7 4 8

Finansiella kostnader -18 -18 -71 -57 -55

Resultat efter finansiella poster 70 11 104 107 99

extraordinära poster 0 0 0 -11 0

redovisat resultat 70 11 104 96 99

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2020-04-30 2019-04-30 Budget 2020 prognos 2020 Bokslut 2019

verksamhetens intäkter 311 304 908 920 900

verksamhetens kostnader -1 463 -1 467 -4 336 -4 404 -4 212

Avskrivningar -37 -39 -189 -140 -110

Jämförelsestörande poster 0 0 - 1 -68

Verksamhetens nettokostnader -1 189 -1 202 -3 617 -3 623 -3 490

Skatteintäkter 875 888 2 747 2 625 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 333 269 867 1 000 809

Verksamhetens resultat 19 -45 -3 2 -6

Finansiella intäkter 21 27 74 66 69

Finansiella kostnader -18 -17 -70 -55 -53

Resultat efter finansiella poster 22 -35 1 13 10

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 22 -35 1 13 10

Noter

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 

Skatteintäkter är periodiserade jämt över året utifrån helårsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enligt 
med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för april periodiseras således 1/3 av årsprognosen av skatteintäk-
terna. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostnader i form av kommande löneavtal-
sökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultateffekt i delårsboksluten.
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BalaNsrÄKNING
KoNCerNeN KoMMUNeN

Belopp i mkr 2020-04-30 2019-12-31 2020-04-30 2019-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 364 6 434 1 809 1 828

maskiner och inventarier 397 392 127 131

Pågående arbete 796 656 585 497

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 33 32 72 71

Långfristiga fordringar 13 9 3 210 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 13 -

summa anläggningstillgångar 7 621 7 542 5 804 5 766

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 85 94 42 49

kortfristiga fordringar 438 473 247 212

kassa och bank 148 37 134 26

summa omsättningstillgångar 671 604 423 287

sUMMa tIllGåNGar 8 301 8 155 6 236 6 062

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Periodens resultat 70 99 22 10

summa eget kapital 2 566 2 496 1 716 1 694

avsättningar

Avsättningar för pensioner 55 54 45 45

Uppskjuten skatteskuld 165 165 - -

Övriga avsättningar 63 59 57 52

summa avsättningar 283 278 102 97

skulder

Långfristiga skulder 4 446 4 296 3 654 3 504

kortfristiga skulder 1 006 1 085 764 767

summa skulder 5 452 5 381 4 418 4 271

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer  8 301 8 155 6 236 6 062

ansvarsförbindelser 954 965 1 312 1 328
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kommUnen
DrIFtreDoVIsNING 
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2020-04-30

resultat t.o.m. 
2019-04-30

Budget t.o.m. 
2020-04-30

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Nämnder och styrelser
kommunfullmäktige 1,2 1,0 0,9 0,3 0,3

kommunstyrelsen -0,6 -3,2 2,2 -2,8 -0,9

Barn och utbildningsnämnden -23,0 -47,5 -32,6 9,6 -14,0

Socialnämnden 0,4 -13,5 -7,6 8,0 14,9

Samhällsbyggnadsnämnden -1,5 -11,4 -8,8 7,3 4,0

kultur och fritidsnänmnden 1,1 0,8 -1,4 2,5 1,3

valnämnden 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

summa nämnder och styrelser -22,4 -73,4 -47,3 24,9 5,6

Övrigt ofördelat 39,0 34,3 0,0 39,0 -10,7

Skatter och generella bidrag 3,6 -3,9 0,0 3,6 10,5

Finansnetto 0,9 6,9 0,0 0,9 6,5

Budgeterat resultat 0,4 0,9 0,4 0,0 1,2

summa totalt 21,5 -35,2 -46,9 68,4 13,1

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2020-04-30
Budget

2020-04-30
Budget 

2020
prognos 

2020

avvikelse 
budget mot 

prognos
Materiella investeringar 
(och immateriella)

kommunstyrelsen 0,9 8,5 25,4 28,1 -2,7

Barn och utbildningsnämnden 36,9 94,0 282,0 202,3 79,7

Socialnämnden 3,0 14,7 44,0 24,0 20,0

Samhällsbyggnadsnämnden 58,9 63,2 189,5 176,2 13,3

kultur- och fritidsnämnden 1,0 51,9 155,6 45,3 110,3

summa nämnder och styrelser 100,7 232,3 696,5 475,9 220,6

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2020-04-30
ackumulerad 

utgift

Budgeterad 
total 

investering
större ny- och ombyggnader
Ramnerödsskolan, ombyggnad 15,5 122,0 303,0

Källdalsskolan, nybyggnation 12,6 270,5 300,0

Sundstrand förskola, nybyggnation 4,6 46,3 40,0

killingen förskola 1,4 2,7 35,0
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kommUnALA FÖReTAG
eKoNoMIsKt UtFall
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2020-04-30

resultat t.o.m. 
2019-04-30

Budget t.o.m. 
2020-04-30

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB -0,2 -0,1 -0,3 0,1 -0,7

Uddevalla energi AB (koncernen) 35,1 36,4 40,3 -5,2 50,2

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 2,7 2,5 1,2 1,5 3,5

Uddevalla omnibus AB -0,7 -1,1 -0,5 -0,2 -0,5

Uddevalla Turism AB -1,6 -1,9 -1,9 0,3 -7,1

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) 10,8 9,8 11,4 -0,6 45,1

Stiftelsen Ljungskilehem 1,4 1,1 0,6 0,8 2,6

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 1,7 0,4 0,5 1,2 2,1

Gustafsbergsstiftelsen -0,4 -0,8 0,0 -0,4 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) -0,3 -0,3 -1,3 1,0 -2,0

INVesterINGsreDoVIsNING
Belopp i mkr

Utgift
2020-04-30

Budget
2020-04-30

Budget 
2020

prognos 
2020

avvikelse 
budget mot 

prognos
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla energi AB (koncernen) 14,1 33,4 100,2 92,4 7,8

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 2,7 15,7 47,0 40,0 7,0

Uddevalla omnibus AB 20,8 20,0 24,7 27,4 -2,7

Uddevalla Turism AB 0,1 0,2 0,5 0,4 0,1

Uddevalla vatten AB 15,1 33,2 99,7 90,6 9,1

västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 26,1 28,0 85,0 85,0 0,0

Stiftelsen Ljungskilehem 0,1 0,4 1,1 1,1 0,0

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,3 0,0 0,0 0,3 -0,3

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 3,2 3,2 5,4 5,4 0,0



Delårsrapport aprIl 2020 – UDDevalla kommUn

10

HelårsproGNos
Kommunens resultatprognos
Årets resultat är budgeterat till 1 mkr. Prognosen visar ett 
överskott på 13 mkr, vilket innebär en positiv budgetav-
vikelse på 12 mkr.

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott 
på 6 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett 
överskott på 11 mkr jämfört med budget. Finansnettot är 
positivt, 7 mkr bättre än budget. Övriga ofördelade poster 
visar ett underskott, -11 mkr sämre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott med 13 mkr 
kan jämföras med 2019 års överskott på 10 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat över-
skott på 6 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 14,9 mkr. Det är en försiktig prognos. 
Flera faktorer är osäkra t ex coronapandemin och som-
marens bemanning. Osäkerheten består i om och hur de 
kommer att påverka resultatet framöver. De verksamheter 
som visar överskott är omsorg om äldre och funktionsned-
satta med 21,8 mkr, Insatser enligt LSS/SFB med 3,6 mkr 
och gemensam verksamhet med 10,9 mkr. En verksamhet 
som har underskott är Individ- och familjeomsorg. Totala 
underskottet inom Individ och familjeomsorgen bedöms 
bli -21,4 mkr och beror framförallt på hög nivå på ärenden 
för barn och unga vilket ger ökade kostnader.

Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse i 
delårsbokslutet är positiv och bättre än fjolåret. Kostnads-
utvecklingen avtar och ligger på en betydligt lägre nivå 
än tidigare år. Intäkterna från statsbidrag ökar. Gymnasie-
skola och Särskola har större avvikelser i prognosen, -7,5 
mkr respektive -4,5 mkr. Den totala prognosen på -14 mkr 
är försiktig och osäker utifrån rådande omständigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett överskott 
på 4,0 mkr. Avvikelsen beror framförallt på försäljning 

av tomter på Sundsstrand och Facklan som genererar 
intäkter. De negativa avvikelserna är främst minskade 
parkeringsintäkter för den tekniska verksamheten och 
färre timtillsynsärrenden inom myndighetsutövning på 
grund av åtgärder och riktlinjer till följd av coronapan-
demin. Kostnaderna inom måltidsservice motsvarar inte 
intäkterna, handlingsplan är upprättad för att under året nå 
en budget i balans.

Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret beräk-
nas ge ett överskott på 1,3 mkr. Avvikelsen beror till stor 
del på att nya medel tillförts för verksamhet på Källdal 
(kallad Rampen) som inte kommer att användas fullt ut 
under året, ca 3,0 mkr. Coronapandemin ger stor påverkan 
på resultatprognosen i negativ bemärkelse. Verksamheter 
har fått stänga ner med effekter i form av minskade intäk-
ter. Hög sjukskrivning ger ökade personalkostnader i form 
av vikarietäckning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -0,9 
mkr. Kommunledningskontoret totala avvikelse är -2,3 
mkr men det är endast arbetsmarknadsavdelningen som 
har negativ avvikelse. Övriga avdelningar inom kommun-
ledningskontoret visar positiv budgetavvikelse i progno-
sen för helåret. Arbetsmarknadsavdelningens prognostise-
rade budgetavvikelse för året uppgår till -9,8 mkr, varav 
verksamheten försörjningsstöd utgör -7,5 mkr och beror 
främst på ökade personalkostnader då det är många fler 
anställda än budgeterat för 2020. Den politiska verksam-
heten visar ett överskott på 1,4 mkr.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat avser vissa kommungemensamma poster 
som sammantaget visar ett överskott på 6 mkr jämfört 
med budget. 

Ett större underskott mot budget är utlovad kompensa-
tion till kommunstyrelsen för ökat försörjningsstöd be-
dömt till -34 mkr. Ytterligare en större post som beräknas 
ge underskott är pensionskostnaderna på -12 mkr, dock 

Bäveån
Foto: Maria Rasmusson
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är prognosen osäker då aktualisering av beräkningsun-
derlaget kommer att göras. Lägre arbetsgivaravgifter för 
äldre beräknas ge ett överskott på 4 mkr. Avsatta medel 
i pris- och lönereserv ger ett överskott på 8 mkr efter att 
årets avtalsenliga löneökningar har fördelats. Budgeterad 
driftreserv för nytt badhus ger ett överskott på 20 mkr. Yt-
terligare finns ett överskott på 6 mkr för kapitalkostnader 
bl.a för ej igångsatta investeringar. Effektiviseringsfonden 
bedöms ge ett överskott på 4 mkr vid årets slut.

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 476 mkr mot bud-
geterat 697 mkr vilket ger en avvikelse på -221 mkr. De 
större investeringsutgifterna i prognosen fördelar sig på 
maskiner och inventarier 35 mkr, centrumutveckling 21 
mkr, förskolor 48 mkr, grundskolor 132 mkr, gruppbo-
städer 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), myndighetsbeslut Bokenäs förskola (-10 mkr) samt 
saknad förutsättning för genomförande efter gjord förstu-
die Blekets förskola (-16 mkr). Om- och nybyggnationen 
av Ramnerödsskolan är senarelagd på grund av ändrad 
omfattning (-15 mkr).

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 12 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 numera mer 
långsiktigt än tidigare. Bedömningen sker på genomsnittet 
av innevarande år och tre år tillbaka.

Prognosen för året är att de finansiella målen uppnås, 
främst beroende på de goda resultaten för åren 2017 och 
2018 påverkar målen för nettokostnadsandel, egenfinan-
siering och soliditet positivt. Prognosen för 2020 visar på 
betydligt lägre värden för samtliga tre finansiella mål.

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer 
för den kommunala verksamheten som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska 
omfatta såväl ekonomi som verksamhet. 

God ekonomisk hushållning ur ett hållbart perspektiv 
kan beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden 
för den service som den konsumerar och inte belasta kom-
mande generationer med kostnader eller åtaganden. I god 
ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga 
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmått och 3 
finansiella mål som mäts utifrån fem riktningar. Kommunen 
anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, verk-
samhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan 
med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse 
vilket innebär att samtliga finansiella mål och mer än hälften 
av de verksamhetsmässiga måtten nås.

God ekonomisk hushållning kommer att nås utifrån 
prognoserna då både de verksamhetsmässiga måtten (12 av 
22 mått) och de finansiella målen (3 av 3 mål) visar på god 
måluppfyllelse.

#Uddevalla-ramen
Foto: Maria Rasmusson
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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 ▲
Nyregistrerade företag i kommunen, 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 ▼
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka ▲
Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka ▼
Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka ▼
minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner prognos kan ej 

sättas per april

minskad sjukfrånvaro ▼
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka ▲
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga, ska öka ▲
Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka ▲
Förbättrat resultat i Svenskt näringslivs enkät ▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka ▼
minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon ▼
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader ▼
Antalet markanvisningar, ska öka ▲
Företagsklimat, ska bli bättre ▲

FINaNsIella Mål proGNos 
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och 
bidrag ▲
Soliditeten ska förbättras ▲
Egenfinansiering av investeringar minst 30 % ▲

Mått I KoMMUNFUllMÄKtIGes stYrKort
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VIsIoN
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
lIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna –
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

lUst – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och
utvecklar den kreativa förmågan.

lÄGe – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
april 2020 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -0,8 -0,8 0,0 0,05 

Kommunens 
revisorer 

-0,3 -0,5 0,2 0,0 

Överförmyndaren -1,4 -1,3 0,0 0,0 

Vänortskommittén 0,0 -0,1 0,1 0,25 

Kommunbidrag 3,7 3,7 0,0 0,0 

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

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

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

Resultatet visar 0,3 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Även prognosen för helåret visar en positiv avvikelse om 

0,3 mkr, genom lägre kostnader för kommunfullmäktige och vänortskommittén. 

Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 4 tillfällen under perioden, sammanträdena under april-

juni genomförs med halverat antal ledamöter. Hittills i år har det inte varit något sammanträde för 

ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige beräknas startas upp under hösten. 

Vänortskonferensen och ungdomsutbytet har ställts in på grund av Covid 19. 

Revisionens verksamhet under första tertialet har påverkats av Covid 19 genom att vissa möten har 

skjutits upp till hösten. Detta medför att höstens kostnader blir något högre. Under våren genomförs 

en fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens investeringar. Under hösten planeras 

ytterligare en fördjupad granskning. 

Antal godmanskap och förvaltarskap inom överförmyndarens verksamhet fortsätter att ligga på 

samma nivå. 
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1 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T1 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T1 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T1 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,91 3,16 2,31 2,52 2,77 3,01 

Kommentar Sättet att räkna ut sjukfrånvaro i Uddevalla kommun har förändrats fr.o.m. 2019 vilket innebär att 
siffrorna endast är jämförbara mot T3 2018 och första delåret 2019. Med korttidssjukfrånvaro avses frånvaro från dag 
1 till och med dag 14. En korttidssjukfrånvaro dag kostar för en organisation enligt en vanlig schablon minst 10 
procent av månadslönen. Återkommande korttidsfrånvaro kan ha en naturlig förklaring men det kan också vara ett 
uttryck för att något är fel på arbetsplatsen. 
 
I följd med Coronapandemin har korttidsjukfrånvaro ökat på alla förvaltningar förutom kommunledningskontoret där en 
minskning har skett från förgående mätperiod. 
 
Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare uppgår vid mättillfället till 8,90 %. Av den totala sjukfrånvaron står 
långtidsfrånvaron för 5,89% medan kortidssjukfrånvaro vid mättillfället går till 3,01 % en ökning på 0,24 % från T3 
2019 och 0,31 % från samma period förra året. Bland kvinnorna ser vi en ökning av korttidsjukfrånvaro för alla 
åldersgrupper och samma trend ser bi bland männen med. Åldersgruppen med högst korttidsfrånvaro bland kvinnor 
och män är 0 – 29 år som uppgår till 4,83% för kvinnor och 4,29% för män. Trots ökningen på korttidsjukfrånvaro det 
är långtidsjukfrånvaro som påverkar den totala sjukfrånvaron mest. Sedan T1 2019 har vi sett en ökning av 
långtidssjukfrånvaron med 1,04 %. 
 
Den totala sjukfrånvaron har ökat på alla förvaltningar förutom Samhällsbyggnadsförvaltning. Bland medarbetare på 
samhällsbyggnad har den totala sjukfrånvaro minskat och förvaltningen anser att detta är en effekt av det aktiva 
arbetet med sjukfrånvaro som görs inom förvaltningen så som hälsoprojektet, ökat samarbete med Hälsobolaget och 
den nya strukturen för uppföljning av sjukfrånvaro, där varje enhetschef ansvarar för uppföljning av sjukfrånvaron på 
sin enhet. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Det sammanvägda resultatet tertial 1 av bedömningen av bemötande av de 
kontaktade handläggarna är 92% vilket är en förbättring jämfört med 2019 års 
mätning. 
Ett förbättrat resultat kan bero på att förvaltningarna arbetar utifrån kommunens 
värdegrund (samt socialtjänstens reflektionsarbete) och att det sker andra 
undersökningar som visar på invånarnas nöjdhet. Personalen utbildas regelbundet 
i både kommunikation och bemötande. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Andelen kontakt via telefon inom 60 sekunder var 80 % för tertial 1 vilken är en 
ökning med 7 procentenheter jämfört med 2019. Ett förbättrat helhetsresultat kan 
bero på att förvaltningarna arbetar aktivt med att svara i telefonen så snabbt som 
möjligt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 
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  Mått Kommentar 

 Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Uddevalla når för första gången 100 % (för helåret 2019 var siffran 99%), det 
innebär att 100 % av breven besvarades inom ett dygn vilket är i nivå med de 
senaste mätningarna och klart över snittet för likvärdiga kommuner (77 %). 
 
Ett förbättrat resultat kan bero på att förvaltningarna har som rutin att besvara mail 
direkt, även om svaret innebär att man ber att få återkomma och när i tid det i så 
fall kan ske. Samhällsbyggnadsnämnden har även en kontinuerlig 
kompetensutveckling genom att representanter från Kontaktcenter deltar på 
verksamheternas arbetsplatsträffar samt att Kontaktcenter kan få svar på 
sakfrågor direkt via en digital kanal. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Kommunstyrelsen 
Arbetet med En dörr in fortsätter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan. En enkät skickas tillsammans med beslut om lov och tillstånd 
samt inspektionsrapporter, där frågan om bemötande finns med och resultatet 
bevakas löpande. För tertialet är enkäten för tillsyn ny och under februari och mars 
var 100% mycket nöjda med bemötandet Inom miljötillsyn. 
 
Socialnämnden 
Den del som socialnämnden främst är berörd av i aktuellt mått är verksamheten 
kring serveringstillstånd. Verksamheten har en hög medvetenhet om 
företagandets villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt med 
kunder i alla ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten 
regelbundet kommunicerar via nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år 
tillbaka har verksamheten e-tjänster. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Kommunstyrelsen 
Under 2019 uppvisades ett trendbrott i enkätresultatet. För första gången sedan 
2010 har en sjunkande ranking vänts till en något mer positiv upplevelse från 
företagen inom Svenskt Näringsliv. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder barnomsorg även på obekväma tider, 
vilket gynnar företagsamhet. Nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett gott 
samarbete med lokala och regionala företag och branschorganisationer. Ung 
företagsamhet, UF, är väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden har under perioden arbetat med arrangemang och 
kultur- och fritidsaktiviteter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan. En enkät skickas tillsammans med beslut om lov och tillstånd 
samt inspektionsrapporter, där frågan om bemötande finns med och resultatet 
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  Mått Kommentar 

bevakas löpande. Enkäten för tillsyn är ny och under februari och mars var 100% 
mycket nöjda med bemötandet Inom miljötillsyn. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden har under perioden inte aktivt arbetat med åtgärder för att förbättra 
rankingen av företagsklimatet. På grund av pågående pandemi har arbetet inte 
prioriterats. Samverkansmöten som vanligen hålls med avtalade 
företag/avtalspartner (utförare inom valfrihetssystemet och varudistribution) har 
inte kunnat genomföras. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antal företag i kommunen, 
ska öka 

Statistiken kommer framgent att hämtas från SCB då det har uppdagats att den 
tidigare statistikkällan som använts, Bolagsverket, inte fullt ut har fångat det som 
avsetts att mäta. (Historiken i tabellen är inhämtad från SCB.) 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 resor/invånare vilket är fler än 
2018 (77,8 resor/inv). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 
Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatiskt resanderäkningssystem 
varför antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

Statistiken kommer framgent att hämtas från SCB då det har uppdagats att den 
tidigare statistikkällan som använts, Bolagsverket, inte fullt ut har fångat det som 
avsetts att mäta. (Historiken i tabellen är inhämtad från SCB.) 

Antalet nyregistrerade företag har ökat under T1 2020 jämfört med T1 2019. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade ett bra resultat. Brukarnas helhetsbedömning ligger på en 
hög nivå. Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har 
identifierats i hela undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har 
till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna. Målsättningen är 
att brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare 
år. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade ett bra resultat. Brukarnas helhetsbedömning ligger på en 
hög nivå. Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har 
identifierats i hela undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har 
till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna. Målsättningen är 
att brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare 
år. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för at öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs vid större om- och nybyggnationer. Utveckling av måttet styrs 
av färdigställandet av byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där 
solceller kommer att installeras är Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och 
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  Mått Kommentar 

Sundsvägen. 
Solceller på dessa byggnader påverkar andelen förnybart och återvunnen energi 
mycket marginellt och kommer inte att påverka det totala utfallet. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar kommunen 
med att succesivt byta ut fordon i fordonsgruppen till fordon som drivs på 
förnyelsebart bränsle. Det finns stora utmaningar i att minska 
fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon ytterligare, bland annat när det 
gäller möjligheten till att ladda elbilar då det saknas infrastruktur för detta i 
kommunen. Det är också väldigt lång väntetid på att få elbilar. Gasfordon har inte 
gått att beställa under en längre period men bör kunna beställas inom en snar 
framtid. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka 

Föreningar i Uddevalla kommun redovisar själva sitt medlemsantal. 2019 uppgav 
de knappt 45 000 medlemmar. Uddevalla är således en föreningsaktiv stad. 
Förvaltningens bedömning är att medlemsantalet kommer att ligga kvar på 
nuvarande nivå, främst på grund av att det inte går att se några konkreta faktorer 
som är avgörande för en ökning. 

 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Antalet aktiviteter i 
föreningarna, ska öka 

Siffrorna för tertial 1 2020 representerar samtliga aktiviteter genomförda under 
2019. Prognosen är att antalet aktiviteter under 2020 kommer att minska kraftigt 
på grund av covid-19. Kultur och fritid har under första tertialet erfarit ett stort antal 
avbokningar av aktivitetstillfällen. Den tidigare prognosen, om ett ökat antal 
aktiviteter tack vare öppningen av Källdalsskolans idrottshall, har alltså ändrats. 
 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Nettokostnadsandelen beräknas uppgå till 98,8%, mätt som ett genomsnitt under 
4 år. Målet nås tack vare goda resultat tillbaka i tiden. För enbart 2020 är 
prognosvärdet 99,6%. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Soliditeten ska förbättras Soliditeten beräknas uppgå till 12,2 %, mätt som ett genomsnitt under 4 år. Målet 
beräknas nås då investeringarna finansierats med egna medel för tidigare år. För 
2020 är prognosvärdet 12,0%. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

Egenfinansieringen beräknas uppgå till 52 %, mätt som ett genomsnitt under 4 år. 
Målet nås tack vare hög grad av egenfinansiering tillbaka i tiden. För enbart 2020 
är prognosresultatet betydligt lägre och landar på 32 %. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Uppföljningen av höstterminens resultat för åk 9 innevarande läsår visar liknande 
resultat som föregående års åk 9, vilket tyder på ungefär liknande resultatnivåer 
2020 för grundskolan vad gäller behörighet till gymnasiet. Det som talar emot är 
den i viss mån höga frånvaron som varit under Covid-19 pandemin. 

 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 8 (28) 
 Delår april 2020 
 
  
 
 

 

  Mått Kommentar 

Förvaltningen kan efter uppföljning av innevarande läsårs kunskapsresultat inte se 
något tydligt trendbrott kopplat till de kommunala och statliga satsningarna som 
gjorts på grundskolan för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. 
 
Prognosen för kommande läsårs resultat ser betydligt mer oroande ut då årkurs 8 
innevarande läsår avviker negativt. 

 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

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

Det saknas nulägesbild av resultaten utifrån sammanställd statistik för de elever 
som nu går sin gymnasieutbildning i de olika årskurserna vilket försvårar en 
välgrundad prognos. Coronapandemin bedöms påverka. 

 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Under första tertialet 2020 minskade andelen ekologisk mat totalt i kommunen. 
Nytt livsmedelsavtal som började gälla under våren har ökat sortimentet av 
ekologiska livsmedel. 

Fortsatta insatser görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel. Det nya 
livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet av ekologiska livsmedel som kan 
köpas in. I nuläget är det en utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel på 
grund av besparingskrav. Måltidsservice står för 80% av alla livsmedelsinköp och i 
måltidsservice handlingsplan för att få budget i balans är en av åtgärderna att 
minska inköp av ekologiska livsmedel. Den här svårigheten behöver lyftas till 
politisk nivå. 
Egen statistik för måltidsservice saknas för perioden på grund av att ett nytt 
statistiksystem upphandlats men ännu inte gått i full drift. Orsaken till fördröjningen 
är att utbildning i systemet uteblivit, det vill säga senarelagts utan känt datum, med 
anledning av Corona-pandemin. I tidigare års statistik har måltidsservice, i 
jämförelse med total kommunnivå, legat över procentsatsen i andelen ekologiska 
livsmedel. Generellt köps ekologiska livsmedel in i den mån det går utifrån såväl 
utbud i det som är upphandlat som utifrån kostnadseffektivitet. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

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

Andelen som går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats i kommunen, 
har minskat jämfört med samma period förra året (27,8 % mot 29,3 %) trots flera 
riktade insatser. Det har varit en bra arbetsmarknad där många fått jobb. De som 
blivit kvar i långtidsarbetslöshet har många gånger haft en större problematik. 
Dessa personer går nu ut till en arbetsmarknad som blivit allt hårdare. Kontakten 
med arbetsförmedlingen har också försvårats avsevärt det senaste halvåret. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Minskad tid för 
genomförande/översyn av 
nya och äldre detaljplaner 

Diskussion förs med nämndens presidium kring formuleringen, definition och 
omfattning av måttet. Ett detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det 
svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en sämre produkt som 
inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Under perioden har det inte skett några markanvisningar. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

Under perioden har aktiviteter pågått för att förbättra möjligheterna till ett ökat 
torskbestånd i Byfjorden. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 
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1.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunstyrelsen 

Partsgemensamma gruppen, ÖK Idé, med representation från både kommun och idéburen sektor har 

träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har påbörjats. Utbildningsinsatser och 

inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av coronaviruset vilket gör att flera 

aktiviteter som varit planerade för våren får flyttas fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet 

offentligt partnerskap har tagits. Kommunen arbetar för att ta fram en handläggningsprocess för att 

hantera dessa. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har beställt en förstudie om lokaler för det lokala kulturlivet, de stödjer 

också arbetet till unga arrangörer. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbete pågår med att digitalisera detaljplaner och utveckla kartmaterial för att öka tillgängligheten 

och tydligheten kring ansvarsfördelningen kring kommunala ytor. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är bland annat rättssäker 

myndighetsutövning, kvalitetssäkring av familjehemsvården, utveckling av förutsättningar för en 

lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och boendeformer inom LSS 

och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. Olika digitaliserings- och 

automatiseringsprojekt har varit planerade till perioden men flera har fått senareläggas på grund av 

pågående pandemi. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-
9 anställda (KF ÖS 1) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

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

Myndighetsavdelningen har ett pågående projekt som avser robotisering av 
enklare moment av handläggningen och ett projekt att införa e-tjänst för digital 
ansökning av bostadsanpassningsbidrag. Under 2019 togs en e-tjänst för bygglov 
fram och e-tjänsten kommer lanseras under våren 2020. En samordnare 
anställdes hösten 2019 och har i uppdrag att ha löpande kontroll över olika 
ärendens steg i handläggningsprocessen. 

Bygglovsärenden där det finns delegationsbeslut, visar mars månad en 
handläggningstid på i snitt 3 veckor. Enheten har lyckats hålla den lagstadgade 
handläggningstiden i 95% av ärendena. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att under 

Kultur och fritidsförvaltningen står nu inför utmaningen att flera av Uddevallas 
konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut. Kommunfullmäktige fattade 
därför (utifrån flerårsplanen 2020-2022) beslutet att uppdra åt kultur och 
fritidsnämnden att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. Utredningen är 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

2020 utreda villkoren för 
konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

påbörjad. 
Utifrån framtida förutsättningar vad avser konstgräsplaner så ser förvaltningen 
behov av ett beslut om reinvestering och riktlinjer för detsamma tas fram. Dessa 
bör relatera till de nationella studier och riktlinjer som tagits fram för 
konstgräsplaner - vilket framkommer genom ovan nämnda utredning 

 

1.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 

behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum. På grund 

av att arbetsförmedlingen dragit sig ur samverkan via jobbcentrum har ett ändrat arbetssätt skapats 

för att skapa synergi mellan flödena i försörjningsstöd och personer som anvisas från 

arbetsförmedlingen. Av de som avslutat sin insats under första tertialet så har 27,8 % gått vidare till 

arbete eller studier (22 av 79). Förra årets resultat samma period var 29,3 % (53 av 181). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har arbetat med rekrytering till kulturskola och bibliotek, 

eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt 

kunna attrahera nyutbildad personal till organisationen. Förvaltningen har under 2019 och första 

delen av 2020 upplevt att det är lättare nu än tidigare att rekrytera kompetent personal till bristyrken 

så som bygglovshandläggare och projektledare. Förvaltningen har arbetat utåtriktat vid 

högskolemässor och samarbetat med bemanningsföretag för studenter vilket har genererat lyckade 

rekryteringar. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har för att säkra kompetensförsörjningen arbetat med översyn av introduktion och 

kompetensutvecklingsprogram inom individ- och familjeomsorgen, fortsatt arbetet med vård- och 

omsorgscollege inklusive validering samt kartlagt titlar i förvaltningen utifrån fastställd titulatur. 

Arbetet med heltidsresan har pausats, då Uddevalla kommun avvaktar Sveriges kommuner och 

regioners och Kommunals centrala förhandling. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 2) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under det första 
delåret, en rapport kommer dock att lämnas till delår augusti. 
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1.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunstyrelsen 

Under första delåret har ett omfattande informationsarbete genomförts i de flesta kommunstyrelser i 

Bohuslän. Utgångspunkten har varit att förädla nuvarande turistiska samverkansplattform Enat 

Bohuslän, till ett mer ändamålsenligt infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan 

Göteborg och Oslo. En avsiktsförklaring är framarbetad och samordnad via Uddevalla som bildar 

underlag för beslut. Fem av sex kommuner som direkt berörs av 

transportkorridoren/järnvägskorridoren ställer sig bakom ett nytt konsortium. Fler beslut är under 

process. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden via samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare 

tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik 

samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

Därtill arbetar kultur och fritidsnämnden med digital infrastruktur för ökad tillgänglighet, liksom att 

säkra en god kulturell infrastruktur. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Under första delåret har arbete för att konkretisera och starta upp arbetet med utvärdering och 

revidering av parkeringsbestämmelser pågått och förslag om ny P-norm är framtagen. För att stärka 

samverkan för effektivt nyttjande av parkeringarna har dialog förts med ägarna till de privata 

parkeringshusen. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet 
för stadsbussarna (KF ÖS 3) 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en 
kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional utveckling. En kollektivtrafikplan 
ska därför tas fram för att analysera och beskriva kollektivtrafikens 
utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för kollektivtrafikplanen analyseras och 
utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. Planen kommer att beskriva 
förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i linjenät/linjeutbud, 
framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för att öka det 
hållbara resandet. 

 Kommunstyrelsen har 2019-
10-11 utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att 
anlägga nya sträckor enligt 
antagen cykelplan, där 
Ulvesund och Lane-
Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket 
(KF ÖS 3) 

Kommunen har inom ramen för den så kallade cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter 
statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 
vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har presenterats för nämnden. Utredning 
av parkeringsbestämmelser pågår. Extern konsult kommer upphandlas för 
genomförande av utvärdering. En arbetsgrupp med representanter från nämnden 
och förvaltningen kommer att tillsättas för att arbeta vidare med förslaget. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

parkeringsbestämmelserna 
för Uddevalla kommun och 
behovet av avgiftsfri, 
tidsbegränsad parkering (KF 
ÖS 3) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna 
för ett samarbete med 
ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna 
för att effektivare utnyttja 
parkeringshusen (KF ÖS 3) 

Samtal pågår med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna för att lägga 
grunden för ökat samarbete. Möjligheten att införa ett parkeringsledningssystem 
för att kunna leda in trafikanter till parkeringshusen utreds. Exempelvis genom 
skyltar "xx lediga P-platser". Fortsatt dialog med nämndens presidium behövs för 
att klargöra ställningstaganden för fortsättningen. 

1.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Kommunstyrelsen 

Framtagandet av en ny digital översiktsplan framskrider enligt tidsplan. Ett förslag är ute på 

internremiss till och med 30 april och med vissa förbehåll förlängt till 31 augusti. Därefter kommer 

planen att revideras. Det reviderade förslaget kommer att skickas ut på formellt samråd till hösten. 

En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för ökade hållbarhet vid upphandlingar. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Under perioden har en utredning om villkoren för konstgräsplaner påbörjats då flera av Uddevallas 

konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut och en fråga som är högst aktuell i den utredningen 

är den som avser mikroplatser och konstgräs. 

Fritidsbankens verksamhet skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika aktiviteter som 

en hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Efterfrågan har ökat från befolkningen i och 

med den ökade utomhusvistelsen till följd av Corona. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

På uppdrag av kommunfullmäktige har arbetet med att revidera styrdokument kopplade till avlopp 

pågått under 2019 och den reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. För 

att minska klimatpåverkan arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen i takt med att lämpliga om- och 

nybyggnadsprojekt färdigställs utöka mängden solceller i de kommunala fastigheterna. Utbildning 

inom Agenda 2030 har genomförts för samtliga chefer i förvaltningen. Projektet kajpromenad med 

översvämningsskydd är inne i den avslutande delen av utredningsfasen, fokus i utredningen har 

varit att skydda befintlig bebyggelse. Energi och klimatrådgivare är delaktiga och bidrar med 

kompetens för att säkerställa miljökrav vid en del upphandlingar. 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 13 (

28) 
 Delår april 2020 
 
  
 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av 
förorenad mark för att ge 
underlag för planering och 
sanering (KF ÖS 4) 

Planeringsavdelningen har under våren 2020 fått medel från 
effektiviseringsfonden, för att digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. 
Projektet är startat och målet är att utredningar enkelt ska kunna hittas i 
kommunens interna karttittskåp och ligga till grund för planering, sanering och 
byggprojekt. Utredningar av förorenad mark finns delvis samlade i kartlager, men 
kommer också att utökas i det digitala arkivet. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en ny avloppspolicy 
som bygger på 
teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från 
avloppsslam inte skall 
spridas på åkermark (KF ÖS 
4) 

Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndssammanträdet i april 2019 information 
om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
konkretiserats och arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat 
till avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i 
januari 2020 och kommunstyrelsens presidium ställde sig positiva till att avsluta 
uppdraget vid vårens uppsiktsmöte. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla 
kommun" (KF ÖS 4) 

Under första delåret har arbetet med att ta fram en kommungemensam friluftsplan 
initierats i stor utsträckning. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att skapa en 
ram för planen, en gemensam värdegrund samt börjat identifiera några av de 
frågeställningar som behöver besvaras i ett tidigt skede. Under perioden har även 
projektet beviljats bidrag från LONA (Lokala naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen) 
om 442 000 SEK som utgör hela det ansökta beloppet. Bedömningen i nuläget är 
att arbetet fortgår enligt planen där första delmålet är att ha klart ramverket för 
kartläggning innan 2020-06-30 vilket bör uppnås. 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
beställa projektet 
"Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Avtal är tecknat med entreprenör. Uppdraget kommer att diskuteras på vårens 
uppsiktspliktsmöte för avslut. 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige 
att tillskapa en organisation 
för styrning gällande 
projektet framtidens bad (dnr 
KS 2019/00769) (KF ÖS 4) 

En organisation för styrning av projektet är skapad. Uppdraget kommer att 
diskuteras på vårens uppsiktspliktsmöte för avslut. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med 
ett helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera 
markfrågor i samband med 
planering av den nya 
simhallen och vid behov 
begära planbesked för 
inledande av planarbete. 
(dnr KS 2019/00769) (KF ÖS 
4) 

Projektet för den nya simhallen är startat och avtal är nu upprättat med Peab AB 
som totalentreprenör/partnering. Arbete pågår för att skapa förutsättningar inför 
byggnationen. Beställning är gjord till VVAB för ny sträckning av råvattenledning, 
beställning är också gjord till UEAB för flytt/markförläggning av kraftledningar som 
går över ena sidan av byggrätten. Samhällsbyggnad samverkar med kultur och 
fritid för att utreda och tillskapa ersättningsytor för B, C och kastplan som behöver 
flyttas inför byggstart av den nya simhallen. Ett direktiv är framtaget för beslut i 
styrgrupp när det gäller utveckling av Rimnersområdet ur ett helhetsperspektiv. 
Det innefattar behovsanalys och förstudie där många aspekter och intressenter 
kommer att beaktas, exempelvis behov från föreningar, infrastrukturfrågor och 
tillgänglighet till och inom området. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 
2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. (KF 
ÖS 4) 

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom. Flera av åtgärderna är 
genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om avfallssortering sker rätt 
för att därefter sätta in rätt åtgärder, informationssatsningar om hur avfallssortering 
ska ske, åtgärder för att förebygga nedskräpning och sanering av klotter. 

En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett 
i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna 
som får utökat ansvar för att samla in och ta om hand om uttjänta förpackningar 
och returpapper. 2025 ska insamling ske bostadsnära. Samhällsbyggnads 
renhållningsansvarig har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna 
med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. 

1.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Kommunstyrelsen 

Under perioden har det arbetats med två olika kommunövergripande strategiska planer, plan 

Integration 2030 och plan Välfärd 2030. 

 

Under första delåret har en ny projektorganisation för stora stadsutvecklingsprojekt etablerats från 

kommunledningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

I stort sett alla offentliga arrangemang sker i samverkan med andra aktörer och föreningslivet verkar 

i nämndens lokaler. Kultur och fritid har just nu pågående IOP:er med IFK Uddevalla samt 

Uddevalla e-sportsförening. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inom ramen för nämndens processarbete har lokalförsörjningen särskilt prioriterats. I arbetet ingår 

investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med underhåll och förvaltning av 

befintliga lokaler. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har under perioden fortsatt befintligt samarbete med civilsamhället genom IOP-

överenskommelsen med föreningen Soffan om mötesplatsen i Ljungskile. Inga nya IOP-avtal är 

tecknade under perioden. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Partsgemensamma gruppen med representation från både kommun och idéburen 
sektor har träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har påbörjats. 
Utbildningsinsatser och inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av 
coronaviruset vilket gör att flera aktiviteter som varit planerade för våren får flyttas 
fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet offentligt partnerskap har tagits. 
Kommunen arbetar för att ta fram en handläggningsprocess för att hantera dessa. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-08 § 19 beslut om att kommunstyrelsen ska 
vara den beslutande instansen för IOP-avtal. Kommunstyrelsen ska också 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

finansiera avtalen. 
 
Den IOP som framarbetades mellan barn-och utbildning, kultur och fritid samt 
Uddevalla E-sportklubb har kantats av problem då Uddevalla E-sportklubb önskar 
dra sig ur avtalet. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en 
process för att flytta 
stadshuset till centrum och 
därvid se på möjligheterna 
att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för 
kultur (KF ÖS 5) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under det första 
delåret, en rapport kommer dock att lämnas till delår augusti. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet 
och ta fram förslag till nya 
bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 5) 

Kultur och fritidsnämnden har anlitat Utvärderingsringen i ett första steg. Dessa 
har mött förvaltningen, politiken samt föreningarna i en första dialog - och 
kartläggning. Sammanfattningen efter dessa möten utgör en grund för fortsatta 
strukturer och projektledning. Förvaltningen har genomfört dialogmöte med politisk 
referensgrupp samt projektmöte och styrgruppsmöte. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 5) 

Arbete med Välfärd 2030 pågår och ett dokument är framtaget som samlar 
målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar. Fokus för kommunen är att 
bli attraktiv och konkurrenskraftig, samtidigt vara en möjliggörare för 
förändringsbehov och omställning. Planen betonar också vikten av 
framtidsorienterat ledarskap och innovationsförmåga. Planens ramverk planeras 
beslutas under juni månad. 
 
 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Ett första utkast av planen Integration 2030 är klar. Planen ska vara vägledande i 
arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Planen, som enar över partigränser, innehåller en tydlig gemensam 
målbild med strategiska ställningstaganden inom utpekade områden. 

1.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunstyrelsen 

Under perioden har deltagare från kommunen i samverkan med civila samhället, bedrivits 

nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan med 

föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. Kris och säkerhetsverksamheten 

har under första delåret präglats av coronakrisen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden verksamheter har bland annat fortsatt sitt arbete i gestaltningsrådet, där utformning av det 

offentliga rummet utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som konstnärlig gestaltning, 

belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och estetiska upplevelser. 

Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra till att fler människor rör 
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sig ute vilket skapar trygghet. Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en mångfald trygga 

mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även idrottsanläggningar, spontana aktiva 

mötesplatser och öppna ytor såsom spår och leder, badplatser osv. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

I samband med all utveckling av centrum riktas särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder bland 

annat genom belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. Inom arbetet med 

att skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som också varit en del av arkitekttävlingen 

Europan, ingår trygghetsperspektivet som en stor och viktig del. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att öppna 
mötesplatser för seniorer på 
olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile (KF ÖS 
6) 

Förvaltningen utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan 
och aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Förvaltningen har tankar på idéstadiet kring äldrecentra där mötesplatser utgör en 
del. Tankarna omfattar en större verksamhetsomställning. Några konkreta planer 
om fler mötesplatser finns för närvarande inte. Föreningen Soffan är den senaste 
mötesplatsen men är tillfälligt stängd på grund av pågående pandemi. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
planera för och genomföra 
en upprustning och förnyelse 
av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom 
en bred medborgardialog 
(KF ÖS 6) 

2018 Genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för 
arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkommer framförallt att det finns stora 
kvaliteter i grönområden för exempelvis rekreation, att det finns upplevelse av 
otrygghet och önskan om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den 
internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp med i 
tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har lanserat tomten vid tävlingens uppstart i mars 2019 och haft arkitekter på 
besök på plats. Förvaltningen har i uppstarten kommunicerat med berörda 
fastighetsägare i området. 11 intressanta bidrag inkom i arkitekttävlingen och 
under september 2019 ställdes bidragen ut för allmänheten att tycka till om, bland 
annat på Dalabergs bibliotek. I december 2019 korades det vinnande bidraget, 
”Jalla” som hade tagits fram av fem arkitekter från Italien. Som ett led i tävlingen 
ska det genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och 
fastighetsägare i området. Med anledning av rådande Coronapandemi har den 
inte kunnat genomföras och arbetet är delvis pausat. 

  

 Barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i 
Källdal (KF ÖS 6) 

Arbetet med framtagandet av planen är påbörjat i en processgrupp med 
representanter från båda förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför 
uppstarten av Källdalsskolan. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en plan för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal (KF 
ÖS 6) 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen och består av 
bibliotek, fritidsgård och idrottshall. Verksamheten beräknas att sätta igång till 
hösten 2020. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-

Under hösten 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att förlägga ett nytt badhus 
på Rimnersområdet. Förvaltningen kommer att avvakta med att 
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2021 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 6) 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen till dess att det är klart med 
exakt placering av nytt bad och vad det får för inverkan på området. 

Förvaltningen deltar i arbetet på samordningsnivå. Uppdraget föredras på 
styrgruppsmöte i maj i syfte att skapa förståelse samt direktiv och mandat. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett 
samlat sport- och 
idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Projektgruppens arbete har hittills handlat om ersättningsytor för B-plan, C-plan 
(konstgräs) samt kastplan, en fråga som är särskilt angelägen utifrån perspektiven 
tid samt alternativ. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
tillsammans med 
socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 6) 

Utifrån rådande omständigheter, pågående pandemi har inte uppdraget helt 
påbörjats. Dialog har dock förts kring området Tureborg med ändamålet att skapa 
förutsättningar för att förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor och 
välbefinnande. Målgrupp där är främst mellanstadiet. 
 
Strategin för det drogförebyggande arbetet Drogfri ungdom har reviderats under 
perioden. 

SIG-Särskilda insatsgruppen har fortsatt, ett samverkansprojekt mellan kommun 
och polis med syfte att motverka utanförskap i samhället genom tidigt 
förebyggande insatser. Huvudfokus ligger på sysselsättning och skola. 

1.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Inom vård- och 

omsorgsboendena har arbete pågått med att förbättra måltidsupplevelsen, handläggarna har gett/ger 

information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, utvecklingsarbete har pågått 

under perioden kring brukares genomförandeplaner i förvaltningen samt olika översyner och 

förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande verksamheten 

har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området, vilket innebär att 

verksamheten som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som finns. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 
2020-2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta 
en palliativ avdelning (KF ÖS 
7) 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
arbetet med att etablera platserna pausats. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta upp ett 
nytt korttidsboende för barn 
(KF ÖS 7) 

Förvaltningen har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades 
också omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. 
Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter 
att nyttja aktiviteter som finns i centrum t ex badhus och museum. Övriga 
korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och Myråsvägen 6B. Alla 
dessa har möjlighet att ta emot barn. Förvaltningen bedömer att uppdraget är 
genomfört och kommer att förslå avslut. 
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 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjn
ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF 
ÖS 7) 

Förvaltningen har ett upparbetat arbetssätt kring insatser på hemmaplan. I alla 
placeringar på SIS eller HVB, som pågått under perioden, är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen sker ett aktivt arbete 
med att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då med 
stöd av expertis från berörda enheter inom sektionen. Vid familjehemsplaceringar 
används idag samma arbetssätt. Vid behov av familjehemsplacering ska alltid 
inventering av resurser inom barnets nätverk ske. Detta är ett arbete under 
utveckling som påbörjats under perioden och nogsamt följs varje månad. 
 
Inom förvaltningens vuxenvård görs ett arbete gemensamt mellan 
myndighetsutövningen och utförare för missbruk, socialpsykiatri och personlig 
assistans kring kompetensutveckling. Syftet är att alla anställda ska ha en 
gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå den problematik som man 
möter och har att hantera. Genom ökad och gemensam kunskap förenklas 
samverkan och evidensbaserat arbete. 
 
Det hålls regelbundna placeringsmöten där representanter deltar från 
myndighetsutövningen och utförarverksamheten med syfte i att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare på hemmaplan samt med syfte att rätt brukare ska ha 
rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Samverkan har lett fram till ökad möjlighet för 
boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med omfattande 
psykisk problematik och samtida missbruksproblem, då det har identifierats att 
kompetens behöver ökas och handlingsplaner upprättas för att kunna möta en 
bredare målgrupp på hemmaplan. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i 
boendena möjliggjort att externa placeringar har undvikits då verksamheten i 
högre grad kunnat möta brukarnas behov på hemmaplan. 
 
Inom missbruksvården har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan då befintliga arbetssätt 
och resursorganisering inom utförarverksamheterna ej motsvarar individernas 
behov. Samverkansmöten mellan enhetschef för myndighetsutövning och utförare 
inom missbruk äger rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden, för att 
nå samsyn och att lösa organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse 
avseende hemmaplanslösningar. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska 
ske med stöd i evidens (KF 
ÖS 7) 

En översyn och effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter 
genomfördes 2019. Detta innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt 
forsknings- och kunskapsstöd inom området och att den verksamhet som bedrivs 
har stöd av den kunskap och evidens som finns. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningar för 
äldrecentrum (KF ÖS 7) 

Förvaltningen har påbörjat en omställning på Skogslyckan för äldrecentrum. 
Vidare tankar i linje med uppdraget finns endast i idéstadiet och har ännu inte 
börjat utredas. 
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1.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kommunstyrelsen 

Arbetet med digitalisering har fortsatt under första delåret och ett omfattande arbete har lagts ner på 

att skapa förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden främjar digital inkludering, särskilt genom bibliotekets 

programverksamhet. Därtill utformas nya digitala lösningar för att öka tillgängligheten till 

verksamheterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen har tre 

projekt startats upp. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god 

översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Digitalisering 

och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. De syftar till att öka brukarnas 

trygghet, service och minska den interna administrationen. Flertalet aktiviteter har pågått under 

perioden men en del av utvecklingsarbetet har dock tvingats senareläggas på grund av pågående 

pandemi. Inom förvaltningen har exempelvis nya metoder/verktyg kring kommunikation införts för 

att möta ungdomar där dom befinner sig. Digital teknik i interna och externa möten har 

nyttjats/utvecklats samt rutiner för rättssäkert användande av digital teknik har tagits fram. Flertalet 

automatiseringsprocesser har införts samt nya moduler och ny teknik i förvaltningens största 

verksamhetssystem har införts, vilket delvis förändrat och förenklat arbetssättet. Under perioden har 

den påbörjade upphandlingen av vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Ljungskile avbrutits på 

obestämd tid på grund av pågående pandemi. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i 
uppdrag att söka och 
använda de riktade 
statsbidragen som finns 
tillgängliga (KF ÖS 8) 

Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om 
möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under perioden har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland 
annat: habiliteringsersättning, stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården, stärka insatserna för barn- och unga med psykisk ohälsa, 
utvecklingsmedel för år 2020 för arbete med våld i nära relationer med mera, 
motverka ensamheten bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom samt överenskommelse om äldreomsorg - teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta 
erbjuds heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Under 2020 kommer förvaltningen, genom en bemanningscontroller, aktivt arbeta 
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deltid som en möjlighet (KF 
ÖS 8) 

med mer verksamhetsanpassad bemanning, schemaläggning, uppföljning och 
säkerställa att bemanningsprocessen sker med budget i balans. Detta arbete 
kommer att beröra samtliga tjänster inom förvaltningen och ge ett underlag för hur 
vi kan arbeta för heltidstjänster, bemanna efter verksamhetens behov och 
samtidigt ha budget i balans 

Förvaltningen har ett antal medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda, men av 
kostnadsskäl kan förvaltningen inte i dagsläget möta önskemål om heltid för 
samtliga. 

 
Socialnämnden 
Arbetet med heltidsresan påbörjades under 2019 och under hösten startade 
Rosenhäll. Tidsplan för utrullande av heltidsresan för övriga verksamheter är 
framtagen. Målet var att alla verksamheter skulle vara igång vid årsskiftet 
2020/2021 men arbetsgivaren och kommunal har pausat arbetet. Anledningen till 
pausen var att det behövdes arbetas fram en vägledning om hur avtalet skulle 
tolkas och hur samplaneringsområden skulle kunna planeras och hanteras för att 
komma vidare i projektet. Arbetsgivaren avvaktar Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget, anser dock att 
uppdraget är genomfört och kommer därför att föreslå avslut. 

 Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att fortsätta 
leda arbetet med att 
tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera 
de förslag till strukturella 
förändringar i organisation 
och arbetsmetoder som 
långsiktigt minskar 
kostnaderna i enlighet med 
planen. Det skall även 
resultera i ett förslag till 
fördelning per nämnd, av 
37 mkr i 
effektivisering/besparing för 
2021 (KF ÖS 8) 

Förslag till fördelning och sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av 
lokaler för alla kommunens 
verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 8) 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med 
Kultur- och fritid. Barn- och utbildning samverkar regelbundet med övriga 
förvaltningar i den så kallade lokalförsörjningsgruppen, vars syfte är att tidigt se 
möjligheter att samutnyttja och/eller överlåta eller överta lokaler vid behov. 

Kultur- och fritidsnämnden 
För att kunna nyttja kultur och fritids lokaler maximalt kommer förvaltningen under 
2020 att införa elektroniska lås, i framförallt anläggningslokalerna, för att på ett 
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bättre sätt kunna styra och maximera uthyrningen till föreningsliv m.fl. Inom ramen 
för de kommungemensamma korpenprojekten så finns projektet "Renodla 
hyresförhållanden". Som det är i dag hyr både samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur och fritid ut direkt till föreningar som hyr kommunala lokaler. Enligt projektet 
så skall det finnas enbart en uthyrare och det är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Projektet är påbörjat och löper under hela året. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Processer kopplat till lokalförsörjning har särskilt prioriterats. Arbete med att se 
över och förbättra processen, att förse kommunala verksamheter med fungerande 
lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt 
arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler.  

Socialnämnden 
Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden. Under perioden har omflyttningar skett inom kontoren på 
Kilbäckskontoret och Centrumkontoret för att anpassa kontorslokaler med 
anledning av att försörjningsstödsverksamheten har flyttats över från 
Socialtjänsten till Arbetsmarknadsavdelningen och samtliga 
försörjningsstödshandläggare har flyttat från centrumkontoret till Junogatan 2. 
Inom avdelningarna; social omsorg, hälso- och sjukvård  samt individ- och 
familjeomsorg pågår ett ständigt arbete för att anpassa lokalerna efter 
verksamheternas behov. Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och 
nämnder sker via Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänsten har en representant 
med. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 8) 

Plan- och exploatering arbetar för att minimera arbetssättet i syfte att rätt 
utredningar, i rätt omfattning görs. Vidare arbetar plan- och exploatering med 
exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar för processerna och 
tidsåtgången. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Kommunstyrelsen 
Personalavdelningen har under 2019 digitaliserat löneöversynsprocessen för hela 
kommunen. Under 2019 har digitalisering och automatisering av 
hanteringsprocessen för LAS-dagar påbörjats. Det digitala anställningsavtalet är 
implementerat och utöver det har avdelningen digitaliserat blanketter. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats för att implementera 
närvaroregistrering i grundskola och gymnasieskola samt fjärrundervisning 
modersmål. Utöver detta har ett antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. 
Möjligheten till ”digital signatur” undersöks, bl.a. vid betygssignering. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Under perioden har förvaltningen undersökt behov av utbildning och workshop på 
alla enheter. Resultatet ska leda till fortbildning i framförallt Teams. Det kommer 
att vara anpassat till varje enhets behov. Vi har haft 2 IT-råd. Fortsatt arbete med 
att digitalisera bibliotekets fakturering. Den nya modulen, Book IT Eco, är beställd 
och starten är planerad till efter sommaren.  Rampen på Källdal kommer att 
erbjuda meröppet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Flera projekt har startats inom förvaltningen och bland annat en e-tjänst för 
bygglov vilken kommer lanseras under våren 2020, införande av e-tjänst för digital 
ansökning av bostadsanpassningsbidrag och robotisering av handläggning är 
påbörjat. Arbete pågår för att måltidsservices kostdataprogram Matilda ska 
utvecklas och användas övergripande i kommunen samt förväntas städrobotar 
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köpas in inom kort. En enkätundersökning för att tydliggöra nuläge av 
förvaltningens digitala mognad genomförs och tillsammans med pågående projekt 
på HR-avdelningen är syftet att konkretisera lämpliga och anpassade satsningar 
för förvaltningen. 

Socialnämnden 
Socialtjänsten har sedan hösten 2018 påbörjat arbetet med att automatisera och 
digitalisera processer inom verksamhetsområdena. 

Under 2018 och 2019 har arbetet med automatisering pågått bl a inom 
handläggning av försörjningsstöd, utbetalning av habiliteringsersättning. 
I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och 
utvecklat införandet av Beslutsstöd, där socialtjänsten idag är på gång att införa 
beslutstödet för samtliga chefer. 
 
Under våren 2020 har följande automatiseringsprocesser (RPA-processer) 
prioriterats: 
- Habiliteringsersättning, helautomatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Lifecare (Procapita) inom hälso- och sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Lifecare (Procapita)  

1.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildning har under perioden arbetat för att ta ett bättre helhetsgrepp kring 

barnens/elevernas hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildningen. ”Alla har del i 

studentmössan”. Ett övergripande värdegrundsarbete (ÖRP) har påbörjats i samband med detta. Det 

gemensamma förvaltningsövergripande arbetet har resulterat i nya perspektiv på problem- och 

orsaksformuleringar, vilket borgar för mer träffsäkra insatser på huvudmannanivå för ökad 

måluppfyllelse. Arbetet lägger också grunden för nya arbetssätt och arbetsformer och ett bättre 

samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring möjligheten till 

förändrad skolstruktur i kommunen, som berör alla verksamhetsområden, är exempel på detta. 

Det arbete som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges 

övergripande strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar 

tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. 

Kommunstyrelsen 

Kommunens verksamhet Nike, som kombinerar studier med konstnärliga processer, har 20 

inskrivna ungdomar. Framgångsrikt har varit att kunna erbjuda praktik till vissa av ungdomarna 

som ett komplement till studier. På grund av Corona så styrdes verksamheten om till 

hemundervisning i mitten av mars där personalen ansvarade för ca fem ungdomar var med daglig 

kontakt. En positiv sida av den här omställningen har varit att personalen fått en tätare kontakt med 

de flesta ungdomarna. Vissa riskerade dock att åter hamna i en ”hemmasittarproblematik”, så därför 

erbjuds dagliga aktiviteter igen men under en begränsad tid och med restriktioner. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser bland annat kulturskola och 

simundervisning. 

Kultur och fritidsnämnden har, inom ramen för besparingsdirektiv, tagit beslut om att avveckla 

verksamheten fritidsklubb i Ljungskile. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare 
(KF ÖS 9) 

En utredning har färdigställts över villkor och förutsättningar i Uddevalla. 
Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 
pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats. Arbete med rekrytering 
pågår. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att Upprätta ett 
lärcentrum inom 
vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommunermed fokus på 
strategisk 
kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda 
utbildning frångrundläggande 
utbildningsnivå till 
kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära 
samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning 
ska ske med företagens och 
kommunenskompetensförsör
jning (KF ÖS 9) 

Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler 
kommer successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att 
uppdraget är genomfört och kommer att föreslås avslutas. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter (KF ÖS 
9) 

Lärarassistenter är rekryterade och i arbete. Utfall i statsbidrag blev dock bara 
hälften mot den först utlovade bidragsramen för grundskolan och gymnasiet och 
utfallet blev 2,8 miljoner totalt. De lärarassistenter som är rekryterade bidrar på ett 
positivt vis på de aktuella skolorna och avlastar där lärarna i flera olika avseenden. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att bibehålla 
lågt antal barn i 
barngrupperna (KF ÖS 9) 

 

Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Under innevarande läsår har 
Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
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1.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Under perioden har en hållbarhetssamordnarfunktion inrättats för att stödja en mer hållbar 

upphandling. Energi och klimatrådgivare är också delaktiga vid vissa upphandlingar för att 

säkerställa olika miljökrav. 

1.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kommunstyrelsen 

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 130 nyanlända. 12 av dessa kommer via 

anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. Under perioden har kommunen tagit emot 37 

nyanlända. Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, skall 

från år 2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Arbete pågår för att ta fram Plan integration 2030, 

enligt fullmäktiges uppdrag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturskolan är bland annat delaktiga i Bryggan, giraffstöd, bibliotekets samverkan med SFI samt 

föreningar som arbetar med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

En handledarutbildning har genomförts i AMAs regi för att på ett bättre sätt kunna handleda och ta 

emot praktikanter. Handledarna har nu börjat sitt arbete med praktikanter från AMA med gott 

resultat. 

1.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden arbetat med bevarandefrågor via olika forum, såsom 

förprövning, internremisser och gestaltningsråd. Viktiga aspekter är att säkra skötsel och underhåll 

av kulturhistoriskt intressanta byggnader. I dagsläget har kommunen en medarbetare med 

kompetens inom konst- och kulturhistorieområdet, vilket gör det sårbart. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetet med renovering av Gula Villan fortlöper. Elever från byggprogrammet på Uddevalla 

gymnasieskola renoverar Gula Villan som en del i sin utbildning. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolan inom ramen för 
ett ”Ungdomens kulturhus” 

Genom att kommunfullmäktige avslutade det konkurrerande uppdraget, att flytta 
kulturskolans verksamhet till Sinclair, kan kultur och fritidsnämnden nu återta 
arbetet med att åstadkomma tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler 
för kulturskolan samt vidareutveckla Kulturbryggeriet (öppen fritidsverksamhet 
förlagt i kulturskolans lokaler). Kultur och fritidsnämnden har begärt förlängning av 
uppdraget i uppsiktspliktsmötet 2020-05-06. 
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1.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under första delåret genomfört et stort arbete med att 

se över och renovera upp spåret "bodelebäcken" (trappor, spångar, skredförstärkningar etc). 

 

1.14 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 

Kommunstyrelsen 

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän och utvecklad kollektivtrafik har fortsatt främst 

via samarbetet inom Ett enat Bohuslän. 

Socialnämnden 

Förvaltningen arbetar med den långsiktiga strukturomvandlingen för att skapa mer differentierat 

utbud av olika boendeformer för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade 

utvecklingsarbetet är den av socialnämnden 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. 

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

och turism 

Kommunstyrelsen 

En fiskräknare har placerats Bäveån som en testverksamhet. Denna tillsammans med 

informationsskyltar blir viktiga komponenter för information, kunskap och attraktivitet för Bäveån 

och fiskens betydelse. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utredningen med att ta fram en ny kommungemensam friluftsplan pågår. Flera förvaltningar arbetar 

inom detta fält och samverkan kring arbetet är tydliggjort genom denna utredning i syfte att 

kommunen ska nå sin fulla potential. Förvaltningen har också deltagit i framtagning av ny 

översiktsplan, men särskilt fokus på bland annat friluftsliv och rekreation. 

Förvaltningen deltar också mycket aktivt i arbetet med att säkerställa såväl funktion som utveckling 

av Bohusled och Kustled samt ta hand om alla de synpunkter, tankar, felanmälningar etc som 

kommer av att många människor nu är ute i våra miljöer. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett vattennära 

läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 

möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 
(KF ÖS 15) 

Under perioden har det upphandlats en fiskräknare som på prov ska räkna antalet 
fiskar i Bäveån under ett år framåt. Arbetet med att ta fram informationsskyltar om 
Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har fortsatt. Projektet har förlängts till 
den 29 juni 2021 eftersom det måste löpa samtidigt som hyresperioden för 
fiskräknaren. Samarbete pågår mellan kommun och Uddevalla Sportfiskeförening, 
Uddevalla Energi samt Destination Uddevalla. 

1.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Kommunstyrelsen 

Planering pågår för att skapa ett Destinationsbolag i Uddevalla. Synergier mellan nuvarande aktörer 

och starkare affärssamverkan med näring är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv och 

uppdrag. Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen under Coronatider. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner, Bohusläns museum och Regionteater Väst. 

Museet är ett av Uddevallas största besöksmål med ca 250 000 besök/år. En mängd olika festivaler 

och arrangemang genomförs av Uddevallas föreningsliv samt genom kultur och 

fritidsförvaltningen. En mycket stor del av det som i dagsläget genomförs i Uddevalla bekostas med 

externa pengar, främst genom Västra Götalandsregionen. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur och fritidsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kultur- och fritidsnämnden har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget, det är 
dock i sin slutfas och redovisas i kultur och fritidsnämnden i juni 2020. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 
2021 (KF ÖS 16) 

Under hösten 2019 och första delåret finns uppdraget att skapa ett 
Destinationsbolag i Uddevalla. Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare 
affärssamverkan med näring är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv 
och uppdrag. Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen 
under Coronatider samt beslutad flyttning av planeringsdialogen 

1.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Kommunstyrelsen 

I syfte att utveckla biosfärsområden har en konsult upphandlats. Utredningen (förförstudie) har 

startat. Covid-19 har försvårat intervjuer men insamling av tidigare eller pågående arbeten pågår. 

Ansökan om förstudiemedel från Fyrbodal är gjord. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att möjliggöra ett stadigvarande boende längs kusten och 

skydda den känsliga kustmiljön utifrån aspekten vid prövning av strandskyddsdispenser, 

förhandsbesked samt tillstånd för enskilda avlopp. 
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2 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utöka 
underhållet på gator och 
vägar under 2019 med 
fokusering på ökad 
tillgänglighet. (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utöka underhållet på 
gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. 
Enligt riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 0,35 mkr 
som belastar resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på 
investeringsbudgeten. Arbetet är uppstartat och flera åtgärder har genomförts 
under året, ex: 
• Stora Nygatan (trottoar) 
• Lilla Norrgatan (trottoar) • Brattgatan (trottoar) 
• Gångbana Hultebacken • Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av stödmur) 
• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en långsiktig plan för 
investeringar i gång- och 
cykelvägar i hela kommunen 
för att få ett bättre 
sammanhängande 
cykelvägsnät (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att 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 är upprättad och planen 
uppdateras löpande. Utifrån planeringen har följande gång- och cykelbanor 
prioriteras utifrån ett mer sammanhängande cykelnät: 
• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 
• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 
nämndens särskilt för fortsatt dialog. 
• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 
• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 
kommunen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
genomföra 
kommunfullmäktiges beslut 
om att samlokalisera 
kulturskolan med annan 
verksamhet i Sinclair (KF ÖS 
4) 

Utredning i frågan har genomförts. Den visar, liksom utredningen 2014, att 
Kulturskolans verksamhet inte får plats i Estetiska programmets lokaler. 
Kulturskolan har för närvarande ca 1300 elever och 450 barn i kö. Viss del av 
verksamheten: dans, drama samt bild och form, har redan samlokaliserats på 
förvaltningarnas egna initiativ. Musikverksamheten är omfattande och får inte 
plats. Dessutom utgör skolans så kallade skalskydd och säkerhetsaspekter ett 
stort hinder för de små barnen med deras föräldrar som i så fall skulle vistas i 
Estetiska programmets lokaler under skoltid Rapport från förvaltningen redovisas 
för Kultur och fritidsnämnden i januari 2020. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram underlag 
för att kunna överväga olika 
driftsformer inom nämndens 
verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom 
fler områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram underlag för att kunna överväga 
olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV 
(lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. 
En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa driftsformer 
i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet 
inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse om 
alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen 
svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till att ge ett 
underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, kommunrättsliga 
regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt 
resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i alternativ driftsform. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att höja 
habiliteringsersättningen (KF 
ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att höja habiliteringsersättningen 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista halvåret 
2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per månad av 
habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. Ersättningen är i 
nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 90 kr per dag under 
perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet minst 3 timmar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att fortsätta 
prioritera minskade 
barngrupper i förskolan (KF 
ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 
flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 
barngrupperna 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
villkoren för enskild 
pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat beslut 
om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 
pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska 
utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt beslutet ska 
återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 2019. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KS 2020/00043  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) inkom i januari 2020 med motion om att kommunfullmäktige 

ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolans estetprogram 

ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen. 

  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår  

att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom 

gymnasieskolan ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av 

utbildningen.     

 

Karna Thomasdotter (MP), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Paula Berger 

(S), Camilla Olsson (C), Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V), 

Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Cecilia Sandberg (S), Jarmo Uusitalo 

(MP), Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-23 § 64. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08. 

Motion från Martin Pettersson (SD).    

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

 

Att motionen anses besvarad då traditionsenligt luciafirande genomförs på kommunens 

äldreboenden. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Stefan Skoglund (S) yrkande. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Att anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och 

utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-08. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Stefan Skoglund (S) yrkande mot Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Stefan Skoglunds (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 

att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen samt 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Forts. § 146 

 

att motionen i övrigt anses besvarad då traditionsenligt luciafirande genomförs på 

kommunens äldreboenden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-05-05 Dnr KS 2020/00043 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 

luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) inkom i januari 2020 med motion om att kommunfullmäktige 

ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolans estetprogram 

ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen. 

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår  

att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom 

gymnasieskolan ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av 

utbildningen.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-23 § 64. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08. 

Motion från Martin Pettersson (SD).     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 

att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen.    

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-03-08 Dnr BUN 2020/00096 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 

luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då 

innebära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av luciafirandet i 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-08 § 30 Motion från Martin Pettersson 

(SD) om upprättandehållande av luciafirandet i Uddevalla kommun      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förslå kommunfullmäktige svara att Rektor inom estetprogrammet avgör 

tillsammans med lärare och elever förutsättningar för luciafirandet enligt de rutiner som 

finns idag. Gymnasieskolan kan inte åläggas ett krav om genomförande av luciatåg 

inom kursen körsång.     

Ärendebeskrivning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då 

innebära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.   

 

Estetprogrammet genomför inom utbildningen kurs i körsång. Inom ramen för denna 

kurs kan tex. luciafirande inrymmas om lärare väljer det som ett undervisningsunderlag 

tillsammans med eleverna.  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-03-08 Dnr BUN 2020/00096 

  

 

 

 

Estetprogrammet anordnar varje år lucia i lite olika utförande. Det som avgör är antal 

elever som läser kursen samt lärares bedömning av vilken omfattning som lucia kan ha 

det året inom kursen. 

Aktiviteter som genomförs är tex lucia inom gymnasieskolan utifrån efterfrågan från 

övriga rektorer. Vart annat år genomförs lucia i kyrkan av gymnasiet (växlar med 

kulturskolan). Externa organisationer kan på förfrågan ges luciatåg om skolan har 

möjlighet. Detta sker dock inte som rutin utan är utifrån möjligheter det läsåret. 

 

Enligt skollagen 2 kap 10 § är det rektor som beslutar om sin enhets inre organisation. I 

denna fråga är det rektor inom estetprogrammet som tillsammans med lärare och elever 

avgör förutsättningar för luciafirande inom kursen körsång varför gymnasieskolan inte 

kan åläggas ett krav om genomförande av luciatåg inom denna kurs. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Uddevalla 

gymnasieskola  

Skickas till 

Kommunfullmäktige  

Martin Pettersson (SD) 

Gymnasiekontoret  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr BUN 2020/00096  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då inne-

bära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av luciafirandet i 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-08 § 30 Motion från Martin Pettersson 

(SD) om upprättandehållande av luciafirandet i Uddevalla kommun     

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Ändringsyrkande ”att kommunfullmäktige ger barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för att traditionen 

med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen.” 

 

Sonny Persson (S): Bifall till Martin Pettersson (SD) ändringsyrkande. 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige   

  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 

att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen.    

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 64  
 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2020-04-28 

Roger Ekeroos (M), Krzysztof Swiniarski (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-28 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2020-04-29 

Kommunfullmäktige  

Martin Pettersson (SD) 

Gymnasiekontoret  

Stefan Einarsson  
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Motion - Lucia

Våra traditioner binder samhåillet sarnman. De skapar band mellan generationer,
samhällsklasser, landsbygd och stadskärna. Traditionerna skapar samhörighet och
gemenskap.

Med bärighet på kaditionemas betydelse för sammanhållrringen är det därför mycket
olyckligt att luciakröningen och luciatåget uteblev i vintras. Icke att förglömma uteblev
också denna ljusglimt i tillvaron för vara lildre på kommunens äldreboenden.

Inom ramen för kursplanering inom ES-musik så föreskrivs att utbildningen inom
musikämnen också ska innehålla regelbundna inslag i form av konserter,
uppträdanden med mera. Detta regleras dock inte i detalj utan irLnehåLllsdelen beslutas
lokalt.

Vi Sverigedemokrater föreslår därför

att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom
gymnasieskolans estetprogram ansvara för att traditionen med luciatåg
upprätthålles som en del av utbildningen

Uddevalla 2019-12-09

Martin (SD)



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KS 2020/00236  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avveckla 
ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett 
ungdomsledarpris  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris.  

  

Förslaget motiveras bl.a. av det varit få ansökningar till stipendiet och att pris bättre 

motsvarar syftet, dvs att uppmärksamma redan utförda gärningar. En ytterligare 

förändring är att pristagaren ska föreslås av en föreningsstyrelse för att få bekräftelse på 

att föreningen bedömer att den nominerade har gjort en välförtjänt insats.   

 

Monica Bang Lindberg (L) och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 43. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris och 

kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.    

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar 

och tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.   
 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-03-31 Dnr KS 2020/00236 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett 

ungdomsledarpris  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris.  

 

Förslaget motiveras bl.a. av det varit få ansökningar till stipendiet och att pris bättre 

motsvarar syftet, dvs att uppmärksamma redan utförda gärningar. En ytterligare 

förändring är att pristagaren ska föreslås av en föreningsstyrelse för att få bekräftelse på 

att föreningen bedömer att den nominerade har gjort en välförtjänt insats.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 43. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris och 

kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar 

och tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.    
 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Författningssamlingen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KFN 2020/00040  

Förslag att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett 
ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun beslutade i november 2016 att årligen uppmärksamma unga ledare i 

föreningslivet med ett ungdomsledarstipendium med syfte att lyfta fram ungt ledarskap i ideella 

föreningar. Med ett stipendium premieras unga förebilder för både unga medlemmar men också för 

andra ledare. Under de år som stipendiet har funnits har det varit få ansökningar till det.  

  

Ett stipendium är oftast en summa pengar som mottagaren får för att bekosta till exempel 

kommande studier eller projekt. Ett pris ges för något som personen i fråga har gjort och bör 

uppmärksammas för. Eftersom intentionerna med ungdomsledarstipendiet är att mottagaren ska 

uppmärksammas för något som hen har gjort vore det därför bättre att dela ut ett ungdomsledarpris. 

Det blir i sig ett sätt att uppmuntra till framtida engagemang. 

  

När en person själv söker ett stipendium är det för sin egen upplevelse av utfört arbete och 

betydelsen av det. Däremot är det inte säkert att föreningen eller deltagarna är av samma åsikt. Om 

en  mottagare av ungdomsledarpris istället föreslås av en föreningsstyrelse får vi en bekräftelse på 

att föreningen står bakom personen och att det är en välförtjänt insats som denne gör.  

  

I reglerna för ungdomsledarstipendiet nämns inte hur länge man ska ha varit verksam som ledare 

och inte heller om det viktigaste är ledarens egen ålder eller om det är att vara ledare för unga som 

är det viktiga. Detta bör därför framgå i reglerna för ett ungdomsledarpris. 

  

Det är lätt att det bara blir fokus på idrottsföreningar. Priset bör därför marknadsföras även till andra 

typer av föreningar. 

  

Vi ser också att engagemanget i föreningslivet delvis håller på att förändras. Det blir allt vanligare 

att människor engagerar sig i frågor och aktiviteter som inte är knutna till föreningar. Hur eller om 

man ska uppmärksamma dessa är en fråga som man i framtiden bör vara uppmärksam på.     

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga: Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris och 

kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter     

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla ungdomsledarstipendiet och 

istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar och tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: 

Förslag till ändringar i Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 

ungdomsledarstipendium samt tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-03-20  

Monica Bang Lindberg, Åke Granath 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-03-23 till  

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00040 

  

 

Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Förslag att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället 

inrätta ett ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun beslutade i november 2016 att årligen uppmärksamma unga ledare i 

föreningslivet med ett ungdomsledarstipendium med syfte att lyfta fram ungt ledarskap i 

ideella föreningar. Med ett stipendium premieras unga förebilder för både unga 

medlemmar men också för andra ledare. Under de år som stipendiet har funnits har det 

varit få ansökningar till det.  

 

Ett stipendium är oftast en summa pengar som mottagaren får för att bekosta till 

exempel kommande studier eller projekt. Ett pris ges för något som personen i fråga har 

gjort och bör uppmärksammas för. Eftersom intentionerna med ungdomsledarstipendiet 

är att mottagaren ska uppmärksammas för något som hen har gjort vore det därför bättre 

att dela ut ett ungdomsledarpris. Det blir i sig ett sätt att uppmuntra till framtida 

engagemang. 

 

När en person själv söker ett stipendium är det för sin egen upplevelse av utfört arbete 

och betydelsen av det. Däremot är det inte säkert att föreningen eller deltagarna är av 

samma åsikt. Om en  mottagare av ungdomsledarpris istället föreslås av en 

föreningsstyrelse får vi en bekräftelse på att föreningen står bakom personen och att det 

är en välförtjänt insats som denne gör.  

 

I reglerna för ungdomsledarstipendiet nämns inte hur länge man ska ha varit verksam 

som ledare och inte heller om det viktigaste är ledarens egen ålder eller om det är att 

vara ledare för unga som är det viktiga. Detta bör därför framgå i reglerna för ett 

ungdomsledarpris. 

 

Det är lätt att det bara blir fokus på idrottsföreningar. Priset bör därför marknadsföras 

även till andra typer av föreningar. 

 

Vi ser också att engagemanget i föreningslivet delvis håller på att förändras. Det blir allt 

vanligare att människor engagerar sig i frågor och aktiviteter som inte är knutna till 

föreningar. Hur eller om man ska uppmärksamma dessa är en fråga som man i 

framtiden bör vara uppmärksam på.      



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00040 

  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga: Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris 

och kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium jämte 

tillämpningsföreskrifter      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar och 

tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02. 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stellan Hedendahl 

Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 
 

Bilaga 

 

1(3) 

2020-03-02 Dnr: KFN 2020/00040 

 

Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 

stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

 

  

 

 

Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Förslag till ändringar i Stadgar för Uddevalla kommuns 

kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 
 

 

RUBRIK 

Nuvarande 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 

ungdomsledarstipendium samt tillämpningsföreskrifter 

 

Ändringsförslag 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarpris 

samt tillämpningsföreskrifter 

 

TEXT 

Nuvarande 

UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM  

 

§ 5 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium syftar till att uppmuntra och utveckla 

god ledargärning hos unga ledare.  

 

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins 

grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.   

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium delas ut till unga personer, två eller flera, 

som antingen är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära 

anknytning till 

kommunen.  

 

§ 6 

Ungdomsledarstipendium delas ut av kultur och fritidsnämnden. 

 



 
 

Bilaga 

 

2(3) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00040 

 

 

Ansökan om stipendium skall varje år göras hos nämnden, som dock i särskilda fall har 

möjlighet att dela ut ungdomsledarstipendium även utan att formell ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till två eller flera personer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets 

utdelning. 

 

Ändringsförslag 

UNGDOMSLEDARPRIS 

 

§ 5 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god 

ledargärning hos unga ledare.  

 

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins 

grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.   

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut till unga personer, som är engagerade 

inom föreningslivet i Uddevalla kommun.  

 

Personen som föreslås ska ha varit verksam som ledare under en längre tid.  

 

§ 6 

Ungdomsledarpriset delas ut av kultur och fritidsnämnden. 

 

Ansökan om pris skall varje år göras hos nämnden av föreningens styrelse, nämnden 

kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan att formell ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för prisutdelning. 

 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

Nuvarande 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA KOMMUNS 

STADGAR FÖR UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 

 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarstipendiets storlek. Två eller flera 

mottagare kan utses. 

 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarstipendiat ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  
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3. Ungdomsledarstipendium skall sökas för egen räkning. Vidimerad id-handling ska 

bifogas ansökan. 

 

4. Ungdomsledarstipendiet delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 

 

Ändringsförslag 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA KOMMUNS STADGAR 

FÖR UNGDOMSLEDARPRIS 

 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarprisets storlek och antal.  

 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarpris ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  

 

3. Ungdomsledarpris skall sökas via en föreningsstyrelse. 

 

4. Ungdomsledarpriset delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KS 2020/00290  

Uddevalla kommuns miljöredovisning 2019  

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 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter utifrån kraven enligt ISO 14001. 

Intern miljörevision har genomfört under 2019 med några förslag på åtgärder.  

Extern miljörevision har genomförts under 2019 med slutsatsen att  

miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 

implementerade. Förbättringar genomförs med stöd av ledningssystemet och styr-och 

ledningsmodellen.  

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2019 visar på både positiv och negativ trend inom 

några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. 

Förslag på förbättringar har tagits fram.  

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 

ständiga förbättringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Miljöredovisning för 2019 

Intern miljörevision 2019 

Extern miljörevision 2019 

Ledningens genomgång 2020-04-15  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att uppdra till kommundirektören att säkerställa att förbättringsförslagen som 

framkommit vid intern miljörevision 2019 åtgärdas, 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på revidering av miljöpolicyn, 

 

att godkänna miljöredovisning för 2019. 

  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 148 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 

Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Miljöredovisning 2019 – Ledningens genomgång 

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 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter utifrån kraven enligt ISO 14001. 

Intern miljörevision har genomfört under 2019 med några förslag på åtgärder.  

Extern miljörevision har genomförts under 2019 med slutsatsen att  

miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 

implementerade. Förbättringar genomförs med stöd av ledningssystemet och styr-och 

ledningsmodellen.  

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2019 visar på både positiv och negativ trend inom 

några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. 

Förslag på förbättringar har tagits fram.  

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 

ständiga förbättringar.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Miljöredovisning för 2019 

Intern miljörevision 2019 

Extern miljörevision 2019 

Ledningens genomgång 2020-04-15   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 

 

 att  uppdra till kommundirektören att säkerställa att förbättringsförslagen som 

framkommit vid intern miljörevision 2019 åtgärdas 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på revidering av miljöpolicyn 



 Tjänsteskrivelse  
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 att godkänna miljöredovisning för 2019 

 

 

   

Peter Larsson Birgitte Johansson 

Kommundirektör Miljöstrateg 

Skickas till 

 



Miljöredovisning 
för verksamhetsåret 2019 
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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. 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 åtgärder samt delmål 

som vi arbetar med för att nå de övergripande målen. Alla åtgärder samt delmål 

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 åtgärderna och delmålen. Därefter beskrivs 

åtgärdsarbetet under 2019. 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 åtgärderna 

och mål.  

 Åtgärden är genomförd/målet är uppnått. 

 Åtgärden pågår enligt tidsplan/målet ser ut att uppnås. 

 Åtgärden är delvis genomförd/målet uppnås delvis. 

 Åtgärden ej genomförd/målet ser inte ut att uppnås.  

http://uddevalla.miljobarometern.se/


 

 

4 
 

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. 

Målet 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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

 Hållbart lärande inom skolan Uppnås delvis 

 Rådgivning till medborgare, 

organisationer och företag  

Pågår 

 Hållbart friluftsliv Delvis genomförd 
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Hänt under året 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade. 

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och 

etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030.  

 

Uddevalla kommun har under 2019 genomfört flera aktiviteter enligt kraven i kriterierna 

för att bibehålla diplomeringen. Samarbetet har då skett med många olika aktörer både 

lokalt och regionalt, bland annat i samband med Earth Hour- aktiviteter på Bohusläns 

Museum, Fairtrade-fokusveckor, Cafe Planet och gömda, glömda gårdar i Uddevalla 

centrum. 

 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 samt FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning.  

 

Alla skolformer bedriver ett gott systematiskt kvalitetsarbete kopplat till lärande för 

hållbar utveckling utifrån de statliga styrdokumenten. Inom förskolan är exempelvis 

måltidspedagogiken väl utvecklad och har under året fokuserat på matsvinn. Inom 

grundskolan är det ämnesövergripande arbetssättet väl etablerat och i gymnasieskolan 

är perspektivet väl integrerat i samtliga kurser. 

 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  

Kommunen ger rådgivning till medborgare, organisationer och företag genom 

energi- och klimatrådgivning. 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och 

opartisk. Syftet är att förmedla kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart 

samhälle inom området energi och klimat. Rådgivningen vänder sig till både 

privatpersoner och företag. 

 

Energi- och klimatrådgivarna har under året givit inspirerande energi- och 

klimatutbildningar. Bara genom att ändra beteende finns mycket energi och pengar att 

spara. Företag har ofta stor potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen 

investeringskostnad. Energi- och klimatrådgivningen 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 pågår till 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. 

Det är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet genom att 

stödja människors möjligheter att vistas i naturen, där allemansrätten är en grund. 

Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, 

jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är 

några exempel. 

 

I mitten på augusti 2019 tillsattes en tjänst som utvecklare med inriktning på friluftsliv. 

Sedan dess har arbetet med att ta fram en friluftsplan initierats. Under hösten har 

grundläggande faktorer som påverkar friluftslivet i kommunen kartlagts, så som fysiska 

och digitala miljöer samt styrdokument (lokala, regionala och nationella). Baserat på 

detta, och med grund i den metod som Naturvårdsverket har tagit fram, finns nu ett 

underlag för att kunna gå vidare i projektet. Under våren 2020 genomförs en omfattande 

kartläggning av friluftslivet i kommunen som kommer att ligga till grund för planens 

innehåll och omfattning. 

Nyckeltal 

Andel ekologiskt odlad åkermark i kommunen  

 

Datakälla: Jordbruksverket 

Nyckeltalet visar areal omställd åkermark som brukas med ekologiska 

produktionsmetoder enligt förordning (EG) nr 834/2007. 

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 30 procent och har legat på samma nivå 

sedan 2016. Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet är 

betydligt lägre (16 procent). 

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas 

ekologiskt 2030, vilket Uddevalla redan har uppnått. Dock omfattar målet även 

betesmark vilket inte ingår i denna indikator. Tar man även med betesmark så blir den 
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totala andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 35 procent, vilket 

innebär att kommunen ligger över det nationella inriktningsmålet för 2030. 

Andel skyddad natur inom kommunen 

 

Datakälla: SCB 

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla naturtyper och vattenmiljöer utvecklas inom 

kommunen, genom naturreservatsbildning och biotopskydd. Natura 2000-områden samt 

naturvårdsområden ingår inte. Vi mäter detta därför att det är viktigt att skydda land- 

och vattenområden eftersom det bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande 

ekosystem och minskad risk för undanträngande av naturen. 

Andel skyddad natur i Uddevalla är 6,4 procent. Vid jämförelse med Sveriges 

Ekokommuner ligger vi något över medel där snittet ligger på knappt sex procent. 

Jämfört med riket ligger dock Uddevalla lång under snittet som är nästan 11 procent. 

Under 2016 tillkom ett nytt biotopskydd. Det var Länsstyrelsen som beslutade att inrätta 

ett marint biotopskydd i området Sunningesund-Sundsvik för att bevara den biologiska 

mångfalden. Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Sunningesund-Sundsvik blev det första marina biotopskyddsområdet 

i landet. Därefter har inga nya naturområden skyddats. 
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Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade 

 

Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket samt Uddevalla kommun 

Här följer vi upp hur många förskolor, skolor samt dagbarnvårdare som är 

miljöcertifierade. Det är ett nyckeltal där vi jämför oss med Sveriges Ekokommuner. Med 

miljöcertifiering menar vi skolor som är EMAS-registrerade, ISO 14 001, Utmärkelsen 

skola för hållbar utveckling eller Grön Flagg. 

Ökningen 2019 beror på att totala antalet verksamheter har minskat. I själva verket har 

även antalet miljöcertifierade förskolor och skolor också minskat något. 

Alla förskolor, skolor samt dagbarnvårdare i kommunal regi är miljöcertifierade och 

ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14 001. Utöver det är tre fristående förskolor 

med i Grön Flagg. Även tre kommunala förskolor samt en kommunal grundskola är med i 

Grön Flagg. 

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 17 procent av förskolor 

och skolor är miljöcertifierade (2018). 
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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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Avfallsplan Pågår 

 Förorenad mark Delvis genomförd 

 Avloppspolicy Delvis genomförd 
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Hänt under året 

 Avfallsplan 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta 

enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk 

som svensk lagstiftning. 

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. 

 

Alla åtgärder i avfallsplanen har följts upp. Flera av åtgärderna är genomförda, bland 

annat plockanalyser, informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske, åtgärder 

för att förebygga nedskräpning samt sanering av klotter. Många av åtgärderna pågår, som 

till exempel arbete för återbruk både internt och externt samt arbete med minskning av 

matsvinn. 

 Förorenad mark 

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. 

 

EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden 

(efterbehandlingsområden). I EBH-stödet registreras områden som misstänks vara 

förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Databasen 

administreras av länsstyrelserna. 

 

Kommunen genomför en ansvarskontroll för att utreda om föroreningen skedde innan 

eller efter 1969 samt om det är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta kan ansvar 

utkrävas samt att bidrag för åtgärder kan sökas. 

En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur kommunen bör arbeta vidare med 

förorenade områden i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till 

översiktsplanen. 

 Avloppspolicy 

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv 

och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 

Uppdraget har under året konkretiserats och arbete pågår nu med att revidera de 

styrande dokument som är kopplat till avlopp. Löpande dialog sker med politikerna 

under arbetet. Uppdraget har förlängts till 2020. 
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Nyckeltal 

Andel av mat- och restavfallet som sorteras som organiskt material (bruna soptunnan) 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Här visar vi hur stor andel av det insamlade hushållsavfallet som sorterats som organiskt 

material. Av det organiska materialet tillverkas biogas. 

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt och ligger nu på 32 procent. Det 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. I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse istället 

för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. 

Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas 

eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet. 

 

 

 



 

 

12 
 

Mängd mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi), per invånare. 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Här visar vi hur mycket avfall som samlas 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 2019 fortsatte mängden insamlat mat-och restavfall att minska och ligger nu på 

185 kg per invånare vilket är det lägsta hittills inom dessa mätningar. Mängden 

hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 204 kg per person. 

Mängd hushållsavfall som lämnas på återvinningstationerna, per invånare 

 

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI) 

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i Uddevalla 

kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och 

metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om. (FTI - Branschorganisation i Sverige 

för Förpackning- och tidningsinsamling). 
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Under 2019 ökade insamlingen i Uddevalla kommun till 80 kg per invånare. Ökningen 

skedde främst bland plastförpackningar men även insamling av tidningar ökade något 

2019. Ur ett längre tidsperspektiv kan man dock se en minskande trend, vilket bland 

annat beror på minskning inom tidningar då allt fler går över till digitala tjänster. 

Uddevallas kommuninvånare lämnar totalt in mer till återvinning än medel i Sverige som 

ligger på 62 kg per invånare. 

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun. 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte 

hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till 

särskild insamling. 

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från 

hushållen består av bland annat glödlampor, batterier, kasserade elektiska produkter till 

exempel eltandborstar och telefoner. 

Mängden insamlat farligt avfall har minskat något och låg 2019 på 3,3 kg per invånare. 

Insamlingsboxar finns i flera butiker runt om i kommun för att underlätta insamling av 

farligt avfall. 
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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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Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Värdefulla kulturhistoriska miljöer Ser ut att uppnås 

 Nya bostadsområden Uppnås delvis 

 Utveckla kulturarv och varumärket 

Uddevalla kommun 

Pågår 

 Naturupplevelse för boende och turister Uppnås delvis  

 Skydda känslig kustmiljö Ser ut att uppnås 

 

Hänt under året 

 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. Att bevara 

och vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för efterkommande generationer att uppleva 

och förstå vår historia och utveckling. 

 

I en kartläggning av lokaler för kultur lyfts det fram ett antal exempel på värdefulla 

kulturhistoriska byggnader som med fördel skulle kunna brukas för kulturändamål.  

Elever från byggprogrammet på Uddevalla gymnasieskola har renoverar Gula Villan på 

Emausområdet som en del i sin utbildning. 

 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 uppfylla kraven på ekologisk hållbarhet. Dessutom 

kommer boende att ha nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och 

service. Att bygga tätt och prioritera gående istället för bilister bidrar ytterligare till 

områdets hållbarhet. 

 

Projektet befinner sig i en uppstartsfas som kommer följas av ett planeringsskede de 

kommande tre åren. Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde 
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Riverside. Planering och handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och 

arbetsgrupper har startats upp med fokus på arbetsmiljö, triangelspår, 

etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Fortsatt samarbete och dialog med 

markägare avseende utveckling av området Anegrund pågår. 

 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. 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. 

Under året har en aktivitetspark invigts i nära anslutning till Gustafsberg. I övrigt 

tillhandahåller kommunen aktiviteter och verksamhetsytor på området under såväl 

sommarsäsong som vintertid genom kommunala badplatser, Landbadet, bollplaner och 

skidspår. Det har även tagits fram en vårdplan för Gustavsbergsparken. 

Arbetet med konstnärlig gestaltning har förbättrats för att skapa och stärka identiteten 

på olika platser i Uddevalla kommun. Bland annat Thordénparken, Hasselbacken, 

Kungsgatans entré mot Kampenhof och allén vid Museiparken har under året gestaltats 

konstnärligt. 

 Naturupplevelse för boende och turister 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism 

Kommunen har under året tagit fram skisser på en terrass över vattenfallet vid 

Hasselbacken, ett fiskecenter samt informationsskyltar och underlag för en fiskräknare. 

En uttalad ambition finns att knyta ihop en laxtrappa med en utsiktsplats och där också 

kunna visualisera fiskens vandring via digital teknik. 

 

Arbete pågår med att ta fram nya reservatföreskrifter för Bassholmen för att stärka 

kommersiella förutsättningar på Bassholmen på ett hållbart sätt. 

Kommunen håller på att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. Löpande arbete sker i 

översiktsplaneringen utifrån perspektivet att säkerställa områden för friluftsliv och 

rekreation. 

Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett 

vattennära läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet 

längs med Bäveån på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 
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 Skydda känslig kustmiljö 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön. 

Förslag om Biosfärområde Bohuslän har lyfts i projektet Mellankommunal 

Kustzonsplanering och det mottogs positivt. Syftet är att skapa ett modellområde för 

hållbar utveckling (Agenda 2030) utifrån lokalsamhällets engagemang. I augusti gjordes 

ett studiebesök i Biosfärområde Kinnekulle med Vänerskärgården. Syftet med 

studiebesöket var att öka förståelsen för vad ett biosfärsområde är, vad det inneburit för 

kommunen och hur det kan användas för att skapa hållbar utveckling. 

Nyckeltal 

Mängd fosfor som släppts ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk 

 

Datakälla: Västvatten 

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut per liter avloppsvatten från kommunens 

reningsverk. Utsläpp av fosfor bidrar till övergödning. Det är därför viktigt att nivån är 

låg. Här finns också gränsvärde för vad som är tillåtet (grön linje). 

Halten av fosfor som släpptes ut 2019 ligger på en mer normal nivå jämfört med 

föregående år. Halten ligger med stor marginal under gränsvärdet. 

Den höga halten 2018 berodde dels på den extremt torra sommaren, vilket medförde 

höga halter av näringsämnen i inkommande vatten, samt på grund av ett par 

driftstörningar under augusti. 
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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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Miljöanpassad upphandling Uppnås delvis 

 Ekologiska livsmedel Målet uppnått 

 Etiskt märkt kaffe Uppnås ej 
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Hänt under året 

 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 köpa varor 

och tjänster med mindre miljöpåverkan. 

 

I planeringen ligger att tillsätta en hållbarhetssamordnare som skall medverka vid 

upphandlingar för att stödja arbetet med att ställa miljökrav. 

 Ekologiska livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och fler och fler produkter byts succesivt ut 

från konventionella till ekologiska. En orsak är nytt livsmedelsavtal som trädde i kraft 

under våren 2019 med fler ekologiska produkter.  

 Etiskt märkt kaffe 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt 

märkta.  

Etisk upphandling stödjer socialt ansvarstagande vid inköp av varor och tjänster så att 

hänsyn tas till mänskliga rättigheter. 

 

Under 2018 var 51 procent av inköpt kaffe i kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. För 

2019 är motsvarande siffra 58 procent. Orsaken till att målet på 100 procent etiskt 

märkta produkter i kaffeautomatsavtalet för kommunens verksamhet inte har uppfyllts 

beror på att ny upphandling har överklagats. 
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Nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.  

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och 

omsorg som kommunen själv driver. Uddevalla kommuns målsättning till 2018 var att nå 

30 procent. 

Under 2019 var andelen ekologiska livsmedel som köptes in 32 procent, vilket innebär 

en kraftig ökning sedan förra året, utan att kostnaderna har ökat. Orsaken är det nya 

livsmedelavtalet som trädde i kraft under våren 2019. 



 

 

21 
 

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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Mer solenergi Ser ut att uppnås 

 Lokalförsörjning Delvis genomförd 

 Minska energianvändningen Ser inte ut att uppnås 
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Hänt under året 

 Mer solenergi 

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation 

och vid större tillbyggnader och renoveringar. 

En solcellspark finns numera i kommunen. Solcellsparken omfattar 10 000 m2 och de 920 

solpanelerna täcker cirka 1 600 m2. Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den 

synlig för alla som kör förbi på E6:an. 

På kommunala byggnader finns det totalt 688 m2 solceller, vilket kan jämföras med 599 

m2 som var ingångsvärdet för 2019. Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen 

energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. 

Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras framöver är 

Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och Sundsvägen. 

 Lokalförsörjning 

Genom ett kommunövergripande samarbete förvaltningar emellan främja en mer 

effektiv lokalförsörjningsprocess.  

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler, och för vissa 

verksamheter även utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att 

säkerställa rätt behov över tid är därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens 

målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en gedigen kunskap om 

verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och kunskap om behovsprocessen. För 

att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en tydlig, transparant, 

aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning. 

 

Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 

fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess 

samt arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler.  

En operativ grupp har under året intensifierat samarbetet för att planera och genomföra 

akuta lokalförsörjningsprojekt. Det ökade samarbetet har också gett ökad kunskap för 

våra gemensamma processer för att förse verksamheter med lokaler.  

Implementeringen av den nya investeringsprocessen pågår och har inneburit en bättre 

kvalitet i exempelvis beställningar och leveranser mellan förvaltningarna. Under våren 

genomfördes en gemensam utbildning för projektägare och beställare i kommunen. 

Utbildningen gav en ökad förståelse för hur samarbetet kan förbättras inom 

lokalförsörjningen. 
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 Minska energianvändning 

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i 

samband med ny-, om- och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens 

verksamhet.  

Kommunen har antagit de regionala energimål om effektivare energianvändning till 

2020. Energianvändningen ska då vara 20 procent effektivare jämfört med 2009. Gäller 

uppvärmning av byggnader. 

 

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något under 

perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 93 kWh/m2 jämfört med 100 kWh/m2 

2009. Det innebär en minskning med sju procent. 

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion, men byggnadsmoduler installerades 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. Detta bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med 

målsättningen. 

Nyckeltal 

Total energianvändning för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i 

kommunens byggnader. 

Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och 

idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej. 
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Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela 

perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 164 kWh/m2.   

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion eller ROT-renovering, endast en Modul har 

tillkommit. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är 

också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom 

fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Elanvändning 

ökar på grund av digitaliseringen och behov av datorer och skärmar ökar. Ett mörkertal 

finns även för laddning av elfordon. Separat mätning för elfordon saknas. Detta bidrar till 

att den totala energianvändningen ökar. 

Den totala elanvändningen i kommunens byggnader 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Sedan 2009 har elanvändningen ökat. Det som har påverkat målet negativt är att antal 

datorer kraftigt har ökat under de senast åren. Utrustningen laddas i stor utsträckning i 

kommunens lokaler vilket bidrar till att elanvändningen ökar. Fler och större skärmar 

börjar bli vanligt på kontoren. 

Det blir också allt vanligare att olika elfordon laddas på abonnemangen till kommunens 

byggnader. Denna elanvändning belastar byggnaderna när användningen följs upp. 

För att minska elanvändningen byts årligen armaturer ut till mer energieffektiva. 
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Andel förnybar och återvunnen energi i de kommunägda byggnaderna 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här mäter vi hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i kommunens 

egna byggnader. Med förnybar menar vi energi som kommer från sol, vind eller vatten. 

Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader.  

Resultatet är något bättre sedan förra året. Drygt 60 procent av energianvändningen går 

till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både 

förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns är sopor som 

innehåller plast och som räknas som fossilt. Vissa byggnader som ligger utanför 

fjärrvärmenätet är uppvärmda med pellets. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt Naturskyddsföreningens märkning 

Bra miljöval som innebär att den el som används är förnybar. 

Kommunen har idag 688 m2 solceller. Vid ny- och ombyggnation installeras solenergi. 

Närmast i tid för installation av solenergi är Källdalsskolan och Ramnerödskolan. 
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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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Utveckling av infrastruktur Delvis genomförd 

 Gång- och cykelvägar Genomförd 

 Stadsbussarnas linjenät Delvis genomförd 

 Digitalisering Ser ut att uppnås 
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Hänt under året 

 Utveckling av infrastruktur 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan. 

En intensiv process kring transportinfrastruktur har pågått under året i Uddevalla 

kommun och i samverkansplattformen Samverkan för Bohusbanan. Plattformen omfattar 

10 kommuner i Bohuslän samt 5 näringslivsorganisationer. Prioriterade arbeten under 

året har varit Interreg projektet Sverige-Norge ”Större region på riktigt” med fokus på 

transportkorridor gods och hamnar samt gemensam visualisering av järnvägskorridor 

från Kungälv till Strömstad där samtliga kommuner ingår.  

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en kollektivtrafikplan 

för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens pendlingsnav med 

särskild betydelse för regional utveckling. 

 Gång och cykelvägar 

Ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela 

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. 

Under året har en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela 

kommunen tagits fram för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. En plan för 

åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån planeringen har följande 

gång- och cykelbanor prioriteras: 

• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 

• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 

nämndens för fortsatt dialog. 

• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 

• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 

kommunen. 

 Stadsbussarnas linjenät 

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för 

stadsbussarna.  

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 

rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 

kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 

är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 

förhållande till bilen.  

 

Inom ramen för den kollektivtrafikplan som Västra Götalandsregionen samt kommunen 

håller på att ta fram analyseras och utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. 

Planen kommer att beskriva förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i 
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linjenät/linjeutbud, framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för 

att öka det hållbara resandet. 

 Digitalisering 

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. 

Digitalisering kan bidra till minskat behov av transporter inom vissa områden. Under 

året har 14 e-tjänster färdigställts inom olika områden. Några automatiseringsprojekt 

har också blivit klara, bland annat ekonomiskt bistånd. Den digitala agendan som är ett 

styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2019 och en tillhörande handlingsplan har tagits fram. 

Nyckeltal 

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun. 

 

Datakälla: Västtrafik 

Här mäter vi hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. 

Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten. 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 79 resor per invånare, vilket är i nivå med 

2018 (78 resor). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem varför 

antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data. 
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Andelen personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej 

medräknade) 

 

Datakälla: 2030.miljobarometern.se 

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. 

Andelen fossiloberoende personbilar i Uddevalla har en positiv trend och låg 2018 på 6,3 

procent. Ökningen har dock avtagit de senaste åren och har legat på ungefär samma nivå 

sedan 2014. 

Andelen fossiloberoende bilar i riket är ungefär samma och ligger på 6,6 procent. 
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Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala 

verksamheten  

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Indikatorn visar personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp. Förnybara 

drivmedel är gas, etanol, laddhybrid och ren elbil. 

Sedan flera år tillbaka har Uddevalla kommun haft många etanolbilar i sin fordonsflotta. 

Under senaste åren har dessa bytts ut till förmån för dieselbilar. Gas- och elbilar har 

köpts in under senaste åren, men på grund av att utbyggnaden av laddinfrastrukturen 

ligger efter och långa leveranstider av elbilar, så har utvecklingen gått åt fel håll under 

2019 och ligger nu på 30 procent. Svårighet finns också med tankmöjligheter för gasbilar. 

Det finns endast ett ställe inom kommunen. 
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Mängden alternativa drivmedel som tankas i förhållande till den totala mängden 

drivmedel inom den kommunala verksamheten 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Drivmedel som ingår är diesel, bensin, etanol och fordonsgas. Nyckeltalet gäller 

kommunal verksamhet. Bolag och stiftelser ingår inte. Inblandning av förnybart i diesel 

och bensin är inte med samt någon mätning för elförbrukning för elbilar ingår ej. 

Andelen fossilbränsle till kommunala fordon står på samma nivå som förra året, 92 

procent fossila bränslen såsom diesel och bensin. Det klart dominerade fordonsbränslet 

är diesel (71procent). 

Potentialen för förnybara bränslen är betydligt högre då 30 procent av kommunens 

personbilar kan tankas med förnybara bränslen (se ovan). Dock ingår här förbrukning 

från alla kommunens fordon, inte bara personbilar. 

För att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala fordon arbetar kommunen 

med att succesivt byta till fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. Totala antalet 

personbilar har minskat under året. Antalet rena elbilar är nu tretton jämfört med förra 

året då det fanns nio. Antalet diesel och bensinbilar har minskat något. Etanolbilarna 

fasas ut successivt. 

Det finns stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala 

fordon. Bland annat när det gäller möjligheten till att ladda elbilar då det saknas 

infrastruktur för kommunens verksamhet. Det är också väldigt lång väntetid på att få 

elbilar. Gasfordonen har inte gått att beställa under en längre period men bör kunna 

beställas inom en snar framtid. 



 

 

32 
 

Mängd koldioxidutsläpp per anställd från kommunens tjänsteresor med bil 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och innefattar 

emissionerna utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.  

Utsläppen har minskat något under de senaste åren och ligger nu på 0,16 

ton/årsarbetare vilket bland annat beror på att antalet anställda har ökat. Uddevalla 

ligger marginellt under genomsnittet bland Sveriges Ekokommuner där utsläppen låg på 

0,18 ton/årsarbetare år 2018. 

Mängd koldioxidutsläpp per invånare, exklusive industrin. 

 

Datakälla: RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). 

Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser, som bidrar till att temperaturen 

stiger och klimatet förändras. Den främsta orsaken är utsläpp av växthusgasen koldioxid. 

Koldioxid frigörs när vi använder fossila bränslen som naturgas, kol olja, diesel och 

bensin. 
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Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. 

Utsläpp orsakat av konsumtion är inte med. 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,7 ton, vilket är en minskning med 36 

procent jämfört med 1990. Minskningen har främst skett inom el och uppvärmning som 

per invånare har minskat med 65 procent. Transporter är den sektor som står för största 

delen av utsläppen inom kommunen och har per invånare minskat med 11 procent sedan 

1990. De totala utsläppen från transporter har ökat med fem procent sedan 1990. 

Utsläppen inom transporter ökade fram till och med 2010 men har därefter minskat. 

Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 3,0 ton 

per invånare och för riket ligger snittet på 2,7 ton per invånare. 
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Bilaga nyckeltalstabell 

Nedan redovisas en sammanställning över de nyckeltal som kommunen följer upp årligen 

och som även redovisas i Uddevallas miljöbarometer (uddevalla.miljobarometern.se). I 

tabellen redovisas data för åren 2017–2019 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. 

 Otydlig trend. 

  

Nyckeltal Enhet 2017 2018 2019 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Andel ekologisk 

odlad åker 

% 30 30 
 

16 (riket) 
 

➔ 

Andelen FSC-

certifierat 

skogsbruk 

% 31 
  

53 (riket) 
 

 

Andelen skyddad 

natur 

% 6,4 6,4 
 

10,8 (riket) 
 

➔ 

Miljöcertifierade 

skolor 

% 64 64 66 17 (SEKOM 

2018) 
 

➔ 

Organiskt 

hushållsavfall (brun 

soptunna) 

% 36 32 32  
 

➔ 

Hushållsavfall - 

(exkl. 

producentansvar) 

kg/inv. 199 188 185 204 (riket 

2018) 
 

 

Hushållsavfall för 

återvinning 

kg/inv. 82 74 80 62 (riket) 
 

 

Insamlad mängd 

farligt avfall, hushåll 

kg/inv. 3,7 
 

3,3 
  

 

Bly i avloppsslam mg/l 13 21 20 100 

(gränsvärde) 
 

 

Kadmium i 

avloppsslam 

mg/l 0,66 0,83 0,68 2 (gränsvärde) 
 

➔ 

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Nyckeltal Enhet 2017 2018 2019 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Kvicksilver i 

avloppsslam 

mg/l 0,41 0,34 0,3 2,5 

(gränsvärde) 
 

 

Utsläpp av fosfor mg/l 0,24 0,3 0,23 0,3 

(gränsvärde) 
 

➔ 

Utsläpp av kväve mg/l 6,4 7,8 7,4 12 (riktvärde) 
 

 

Inköp av etiskt 

märkta varor 

kr/inv. 19 26 23 
  

 

Ekologiska 

livsmedel 

% 21 25 32 60 (mål 2030) 
 

 

Totala energianv. 

kommunala 

byggnader 

kWh/m2 156 157 164 140 (mål 

2020) 
  

Energianv. för 

uppvärmning i 

kommunala 

byggnader 

kWh/m2 88 88 93 85 (mål 2020) 

131 (Riket 

2016)1 

 

 

Elanv. i kommunala 

byggnader 

kWh/m2 68 69 71 56 (mål 2020) 
 

 

Förnybar energi i 

kommunala 

byggnader 

% 81 82 87 94 (SEKOM 

2018) 
 

 

Resor med 

kollektivtrafiken 

antal/ 

inv. 

 
78 79 70 (SEKOM 

2017) 
 

➔ 

Fossiloberoende 

personbilar i hela 

Uddevalla kommun 

% 6,3 6,3 
 

6,6 (riket) 
 

➔ 

Fossiloberoende 

personbilar i 

kommunorg. 

% 38 31 
 

41 (riket) 
 

 

Förnybara 

drivmedel i 

kommunorg. 

% 10 8 8 
 

 

 

Utsläpp för 

tjänsteresor med 

bil 

ton/ 

anställd 

0,2 0,15 0,16 0,18 (SEKOM 

2018) 
 

 

Totala mängden 

utsläpp av 

koldioxid 

ton/ 

inv. 

3,7 
  

2,7 (riket) 
 

 

 

 
1 Energistatistik för lokaler 2016, ES 2017:5, Energimyndigheten, Medelvärdet är för lokaler ägda av 
kommuner. https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-
for-lokaler-2016.pdf 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-lokaler-2016.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-lokaler-2016.pdf
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Revisionssammanfattning  

 
Revisonen är genomförd genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprovskontroller. 
 
Revision genomförd enligt revisionsprogram, Ja  Nej  Personalprocessen granskades ej p.g.a sjukdom 
 
Användning av certifieringsmärke, uttalande och certifikat korrekt? Ja  Nej  se avvikelse 
 
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  
Samtliga besökta förvaltningar och platser framgår av revisionsprogrammet. 
 
Medverkande från företaget 
Medverkande personer anges i revisionsprogrammet. 
 
Nytt om företaget, antal anställda, större förändringar 
Inga förändringar som påverkar ledningssystemet eller dess omfattning.  
 
Är avvikelser från föregående revision effektivt åtgärdade? 
Avvikelser från föregående revision har hanterats effektivt och avslutas. 
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Intryck av revisionen, systemets funktion och effektivitet 
 
Ledningsprocessen 
Man har sedan föregående revision en ny politisk ledning med samverkansmajoritet med sex 
partier. Samhällsplaneringsutskottet har en betydande roll i att bereda och driva hållbarhetsfrågor. 
 
Ny styr- och ledningsmodell är under implementering som bygger på nedbrytning från vision till 
översiktsplan som anger fem riktningar som man har enats och som sedan hanteras genom 
kommunfullmäktiges strategiska plan och styrkort vidare nertill verksamhetsplan och nämndernas 
styrkort. Vid revisionstillfället är kommunfullmäktiges strategiska plan fastställd och arbete pågår 
ute i organisationen med nedbrytning på nämnd -och förvaltningsnivå. Intressenter och deras krav 
samt risker och möjligheter hanteras i den startegisa planen. 
 
Styrning och målarbetet kommer framgent att vara mer tillitsbaserat och mål kommer att anges 
som mått där det är viktigare att visa att förbättring har uppnåtts istället för detaljerad 
nyckeltalsstyrning. Bra! 
 
Hållbarhetsmål fastställs utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och implementeras genom 
styrkorten. 
 
Man behöver säkerställa att de miljörelaterade målen kommuniceras tydligt och når alla nivåer 
inom verksamheten. (Förbättringsförslag) 
 
Målarbetet under 2018 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 
framtagning av ny avfallsplan med syftet att skapa en hållbar avfallshantering, fastställande av 
Trafik-och parkeringsstrategin som bland annat omfattar samhällsplanering för hållbara 
transporter.  
 
Översyn av policy kommer att ske under 2019. Granskad policy uppfyller standardkraven. 
 
Senaste ledningens genomgång som genomfördes 1 april 2019 granskades utan anmärkning. 
 
Ansvar och befogenheter är definierade. 
 
 
Miljöstyrning 
Arbetssättet för interna revisioner håller fortsatt en hög nivå och revisionerna genomförs enligt 
plan. Rapporterna är välformulerade och lyfter relevanta avvikelser och förbättringsförslag. 
Årligen sammanställs revisionsresultatet i en rapport som överlämnas till kommundirektören för 
beslut om åtgärder. När det gäller hantering av rekommendationer/förbättringsförslag från interna 
revisioner kunde inte uppvisas arbetssätt som anger hur uppföljning av rekommendationerna skall 
ske. Man behöver hitta arbetssätt för att hantera detta systematiskt. (Förbättringsförslag som 
kräver åtgärd). 
 
Verksamhetens betydande miljöaspekter är identifierade och utvärderas årligen i samband med 
ledningens genomgång. 
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Rutinen för hantering av miljörelaterade avvikelser är nu implementerat och redan finns ca. 20 
ärenden registrerade vilket är positivt. Man behöver nu inom organisationen kommunicera och 
förtydliga begreppet miljöavvikelse för att säkerställa att händelser med negativ miljöpåverkan 
hanteras, exempelvis onödigt resursslöseri. (Förbättringsförslag). 
 
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. Man behöver dock förbättra kommunikationen kring hur 
miljörelaterade lagkrav berör alla delar av organisationen samt öka förståelsen för hur man berörs 
av lagkraven i det dagliga arbetet. (Förbättringsförslag som kräver åtgärd). 
 
Efterlevandkontroll genomförs och dokumenteras årligen och resultatet ligger som underlag till 
ledningens genomgång. 
 
 
Kommunledningskontoret – Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiksförsörjningen sker i samverkan med regionen där kommunens uppdrag är att 
ombesörja infrastrukturen. Nära samarbete med Samhällsplaneringen är avgörande för att man 
skall klara målet för ökad kollektivtrafik. Bedömning av möjlighet till kollektivtrafik ligger idag med 
som ett kriterie i förprövningsprocessen vilket är positivt. 
 
Arbete pågår med framtagning av en Kollektivtrafikplan i vilken konkreta aktiviteter och initiativ 
kommer attanges. 
 
 
Kommunledningskontoret - Kommunikationskontoret 
Fokus ligger på 2 miljömål: transport och kommunikationsstöd. Kommunikationsstöd realiseras i 
from av kommunikationsplaner, information kring avvikelsehantering och 
avvikelsehanteringssystem, miljöarbete, lagar och krav o.s.v. 
 
Det finns även ett eget mål i form av undvika trycksaker och affischer. Avdelning försöker, när det 
är bara möjligt, att erbjuda digitala kommunikationskanaler istället för att trycka. 
 
Målet kring transporter nås genom att använda miljövänlig transport i tjänsten (el-cyklar och 
miljöbilar) samt att ha web-baserade utbildningar. 
 
 
Kommunledningskontoret – Arbetsmarknad – Integration 
Arbetar med frågor som avser inkludering, integration och arbetsmarknad.  
 
Kommunens miljökrav samt miljöfrågor lyfts upp vid samhällsorienteringsutbildning (inkluderande 
boende och miljö). Många arbetssökande anställs som bo- och miljövärdar och i samband med 
detta får de miljöutbildning.  
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Kommunledningskontoret – Tillväxtavdelning  
Vid introduktion av nyanställda används en checklista som innehåller punkterna som rör miljö 
(policy/mål).  
 
Avdelningen bidrar till de övergripande målen genom att använda digital dokumentation, 
materialinköp, distansutbildningar, källsortering och val av kollektivtrafik. 
Uppföljningen sker via skyddsronder, miljörevision och Stratsys. 
 
Man har kännedom om de krav som berör verksamheten. 
 
 
Inköp och upphandling 
Upphandlingar för giftfria leksaker (gemensam upphandling 8 kommuner) samt livsmedel 
granskades med avseende på kravställning kopplat till kvalitet och miljö/hållbarhet. Bedömningen 
är att kraven är relevanta och uppföljningsbara.  
 
Uppföljning av krav under avtalstiden sker bland annat genom sortimentsråd som löpande bevakar 
att avtalet och dess krav fortsatt är relevanta och uppfylls. 
 
Anpassade mallar har upprättats för kravställning kvalitet/miljö inom olika kategorier, bra! 
 
 
Socialförvaltningen – Förvaltningsledning 
Övergripande mål är nedbrutna i nämndens styrkort. Uppföljning sker i Stratsys där 
mål/aktiviteter bryts ner och rapporteras. På förvaltningsnivå är kopplingen till de övergripande 
miljömålen 2018 inte så tydlig, dock tror man att detta blir bättre när de nya målen och måtten 
fastställs för 2019 och framåt. Likväl genomförs en rad miljöförbättrande åtgärder i verksamheten. 
 
Förvaltningens största utmaning på kort och lång sikt är personalförsörjning och då verksamheten 
nu skall komma i ekonomisk balans med flera åtgärder kommer fokus även att ligga på att jobba 
med effektivisering i förvaltningens processer. 
 
 
Socialförvaltningen - Social omsorg – Stöd och service – Ryttarens Café 
Verksamheten har stor miljöfokus och man arbetar ständigt med att hitta förbättringar, 
exempelvis minskning av matsvinn, samordning av inköp och transporter och avfallssortering. De 
kemikalier som används är miljömärkta och förvaras enligt rutin. 
 
Egenkontroll genomförs och dokumenteras enligt krav. 
 
Man bör göra en översyn av uppmärkning av utrymningsvägar. I köket finns inga sådana vilket 
försvårar ev. utrymning. (Förbättringsförslag). Man behöver även säkerställa att nödläge övas 
regelbundet. (Förbättringsförslag som kräver åtgärd). 
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Det finns ingen tydlig gränsdragningslista mellan den egna verksamheten och fastighetsägaren, 
exempelvis var det för verksamheten oklart vem som ansvarar för ev. köldmedierapportering. 
(Förbättringsförslag). 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förvaltningsledning 
För samhällsförvaltningen finns välarbetade processkartor framtagna där miljö är en integrerad 
del.  
 
Styrkortet är ännu inte fastställt, men det finns tydliga uppdrag för organisationen med fokus på 
hållbarhet.  
 
Laglista finns framtagen, efterlevandskontroll görs bland annat i de interna revisionerna.  
 
Det nya verktyget för avvikelsehantering inom miljö, säkerhet och brand har startats upp och 
utbildning har gått ut till alla medarbetare, det saknas uppföljning på hur många som har 
genomgått utbildningen.   
  
Miljösamordnaren genomför information till samtliga medarbetare på APTer för att informera om 
kommunen miljöarbete och hur kan medarbetarna kan påverka sin miljöpåverkan. Bra! 
  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Myndighetsförvaltningen - Miljötillsyn 
Enheten genomför tillsyn av olika verksamheter inom miljö och hälsoskydd. De är mycket ute i 
verksamheter och gör inspektioner på plats, rapportering består av korta inspektionsrapporter. 
Årligen görs en behovsutredning som kommer fram till vad som ska fokuseras de närmaste 3 åren 
med störst fokus på det närmaste året.  
 
Det finns ett nära samarbete med närliggande kommuner och Länsstyrelsen kallat miljösamverkan, 
där finns stöd och checklistor för att kvalitetssäkra det utförda arbetet. För enheten finns ett mål 
att genomföra de tillsyner som är planerade.  
  
Lagar bevakas genom prenumerationer, t ex Karnov som förutom lagar även innehåller praxis och 
tolkningar, rättsfall samt förarbete till lagar.  
  
De nödlägen som är identifierade är mer relaterade till hot och våld än miljörelaterade nödlägen. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska avdelningen - Byggservice Måleri 
Byggservice är en relativt ny del i Driftorganisationen (september 2018). Uppdraget är att 
underhålla kommunens fastigheter och underhåller består av både akut och planerat underhåll.  
 
Enligt enhetschefen är kartläggning av var asbest finns ett utvecklingsområde. Mycket kemikalier 
hanteras och för dessa finns säkerhetsdatablad som gås igenom var tredje år. Riskbedömningar av 
kemikalier görs.  
 
Ett viktigt miljömål är giftfri förskola där fokus har lagt spå att använda så bra produkter som 
möjligt. Man är även noga med att resurshushålla genom att alltid slutförbruka t ex färg.  
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För penseltvätt finns utrustning som avskiljer färgrester från vattnet som sedan kan släppas till 
avlopp.  
  
Lagbevakning sker och förvaltningens miljösamordnare kommunicerar ev. ändringar ut i 
organisationen. 
  
 
Samhällsförvaltningen - Serviceavdelningen - Måltidsservice med besök i verksamhet 
Verksamhetens mål är att uppnå att den ekologiska maten, ur ett kostnadsperspektiv uppgår till 
30 %. Utfall under kvartal 1 2019 var 31 %. Mätning pågår av mängden svinn för att i framtiden 
kunna sätta mål runt detta. När mätningarna har gjort tillgängliga för eleverna kan man tydligt se 
att mängden matsvinn har minskat.  
 
Handlingsplaner för att nå målen finns. Det finns tydliga aktiviteter för att minska matens 
miljöpåverkan såsom närproducerat, byte av kött till alternativ med mindre klimatpåverkan och 
välja närproducerat.  
  
Miljöutbildning har genomförts med information om kommunens miljöarbete och hur respektive 
person kan påverka sin miljöpåverkan. 
  
Avfall sorteras på ett bra sätt.  
 
Miljönödläge är identifierat. Brandsläckare finns och kontrolleras. Nödläge övas, i samband med 
skolans utrymningsövning. Man skulle även kunna öva brandtillbud i köket (Förbättringsförslag). 
  
Verksamhetens kylmaskiner är kontrollerade och köldmediarapport är inlämnad enligt 
lagstiftningens krav. 
 
 
Barn och utbildning - Förvaltningsledning 
Under den gångna mandatperioden har man arbetat med uppdraget ”giftfri förskola”. T ex har 
all gammal uttjänt elektronik sorterats bort, så även plaster som släpper ftalater. Gamla 
madrasser har bytts ut.  
 
Kunskapen om material och miljöpåverkan har ökat. Nytt styrkort är ännu inte klart. Den 
övergripande strategin kommer att brytas ner till nämndstrategi och mål. När styrkortet är på 
plats kommer det att användas för att redovisa mål och handlingsplaner. En tydligt mål har varit 
”lärande för hållbar utveckling”.  I arbetet följer man ett årshjul som ger stöd i miljöarbetet vilket 
är bra. 
  
Lagbevakning sker av den övergripande miljöstrategen. Kommunikation sker till respektive 
miljösamordnare.  
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Barn och utbildning - verksamhetsområde förskola med besök i verksamheten - 
Äsperöds förskola 
Verksamheten på Äsperöds förskola har under flera år arbetat med Grön Flagg. En viktigt del av 
miljöarbetet under de senaste året har varit arbetet med ”Giftfri förskola”. Man handlar giftfritt, 
har bytt ut mycket plast och rensat ut äldre leksaker i plast.  
 
Man har ett tydligt arbete med barnen angående resursslöseri t ex matsvinn. Förskolechefen har 
en tydlig checklista som stöd för sitt arbete, i denna finns miljöfrågor med men miljö har ingen 
egen rubrik i checklistan utan hamnar under arbetsmiljö. Ett förbättringsförslag kan vara att 
förtydliga miljöfrågorna med en egen rubrik. 
  
Miljönödläge som är identifierat är brand, det görs årlig genomgång av rutiner för hur man ska 
agera vid en brand och detta övas regelbundet. Årets övning är planerad under våren. 
 
Avfallskärl är tydligt uppmärkta och avfallet är väl sorterat. Det finns några få städkemikalier, 
säkerhetsdatablad finns, dock är några äldre än tre åren. Egen rutin säger att de skall bytas ut vart 
tredje år. 
  
  
Barn och utbildning-verksamhetsområde förskola med besök i verksamheten - 
Ängabo förskola 
Man kan se att de övergripande uppdraget ”giftfri förskola” har hanterats genom att välja giftfria 
produkter vid inköp och tex byta ut flera plastartiklar mot andra material så som glas och porslin. 
Man arbetar även med barnen för att minska matsvinnet och odling är den av det pedagogiska 
arbetet.  
 
Det finns ett tydligt fokus på hållbarhet i verksamheten. Man arbetar med grön flagg, det 
temaområde som valts är återbruk. Det finns ett tydligt fokus på att återvinna och återbruka i 
verksamheten. I det långsiktiga arbetet bedömer man att den största positiva påverkan på miljön 
man kan göra är att lära barnen att vara rädda om resurserna. 
  
Verksamheten har få kemikalier, dessa har säkerhetsdatablad, flera av dessa är inte utbytta så som 
den interna rutinen beskriver (vart tredje år). Nödläge övas med regelbundenhet. 
  
 
Kultur och Fritid - Förvaltningsledning 
Målstyrningsprocessen följer från fullmäktiges styrkort. Mål och aktiviteter i Stratsys där även 
uppföljning sker regelbundet. 
 
Man har kunskap om lagar och krav och efterlevnadskontroll utförs vid skyddsronder.  
 
 
Kultur och fritid – Avdelning Unga med besök på fritidsgård Skogslyckan 
Besöket gjords till Skogslyckans fritidsgård.  Miljöaktiviteter är avfallshantering, kemikaliehantering, 
transportering samt kommunikation och utbildning. På grund av ombyggnation i köket förlorade 
man pärmen med säkerhetsdatablad, säkerställ att denna finns tillgänglig. 
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Introduktionsutbildning för en nyanställd var inte genomförd än men kommer att genomföras av 
avdelningschefen inom kort. 
 
Köket genomgått ombyggnation där PEAB var uppdragsansvarig. Ombyggnationen kontrakterades 
via Uddevalla Hem. 
 
Man har genomgått utbildning kring den nya avvikelsesystemet och man ser potential i 
utvecklingen av avvikelsehantering.  
 
 
Kultur och fritid - Kulturskolan 
Den mest betydande miljöaspekten för verksamheten är transporter då de har verksamhet på 
andra orter i kommunen.  
 
Avfallssortering fungerar väl, dock kan uppmärkningen av avfallskärlenen i soprummet utvecklas. 
(Förbättringsförslag). 
 
I verksamheten används en del kemikalier, säkerhetsdatablad kunde enbart visas för några få av 
dessa.  
 
Nödläge som är identifierat är brand, vid uppstart av ny klass görs en genomgång av 
utrymningsrutin inklusive var återsamlingsplats finns. En brandsläckare är blockerad. Dessutom 
rekommenderas att se till att risker för brand kopplade till batterier förebyggas. I övrigt bedöms 
nödlägesberedskapen vara god. 
  
 
Kultur och fritid – Bibliotek Dalaberg 
Biblioteket haren tydlig hållbarhetsprofil och miljö vävs in naturligt i det egna arbetet med även i 
biblioteksverksamheten. Miljöaktiviteter står högt på agendan och en rad åtgärder har 
genomförts, bland annat uppmuntras kollektivtrafik för besökare, ökad andel e-böcker, 
flergångskassar, strömmad film och miljöaktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar.  
 
Det förebyggande brandskyddsarbetet fungerar bra och även här genomförs aktiviteter för att öka 
medvetenheten bland besökarna. 
 
Nyligen har beslut fattats kring byte av belysningen i biblioteket vilket kommer att minska 
elförbrukningen avsevärt. 
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Slutsats 
Ledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001:2015 bedöms vara väl 
implementerade. Det finns ett engagemang för hållbarhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och 
politikerna deltar vid revisionstillfällen vilket är positivt. Förbättringar genomförs med stöd av 
ledningssystemet och styr-och ledningsmodellen. 
 
Genomförda prestandaförbättringar under treårsperioden är bland annat ökning av andelen 
ekologiska livsmedel från 16% till 25% och minskat koldioxidutsläpp vid tjänsteresor från 0,2 till 
0,15 ton/årsarbetare. 
 
Fokus för framtiden är att integrera miljö tydligt i målprocessen så att kännedom om målen finns 
på alla nivåer inom verksamheten. 
 
 
Tid för nästa revision:  
Nästa revision är en uppföljande revision som genomförs april-maj 2020. 
 
Verksamheten rekommenderas fortsatt certifiering av granskat ledningssystem enligt kraven i 
ISO 14001:2015. 
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Revisionsdatum:  2019-05-08--10  Standarder: 14001:2015 

Revisions ledare: Christina Persson  Revisionstyp: Recertifiering 

Revisions team: Johanna Brostorp, Ella Vronskaya   
 
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  Personalprocessen granskades ej p.g.a sjukdom 
 
Användning av certifieringsmärke, uttalande och certifikat korrekt? Ja  Nej  se avvikelse 
 
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  
Samtliga besökta förvaltningar och platser framgår av revisionsprogrammet. 
 
Medverkande från företaget 
Medverkande personer anges i revisionsprogrammet. 
 
Nytt om företaget, antal anställda, större förändringar 
Inga förändringar som påverkar ledningssystemet eller dess omfattning.  
 
Är avvikelser från föregående revision effektivt åtgärdade? 
Avvikelser från föregående revision har hanterats effektivt och avslutas. 
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Intryck av revisionen, systemets funktion och effektivitet 
 
Ledningsprocessen 
Man har sedan föregående revision en ny politisk ledning med samverkansmajoritet med sex 
partier. Samhällsplaneringsutskottet har en betydande roll i att bereda och driva hållbarhetsfrågor. 
 
Ny styr- och ledningsmodell är under implementering som bygger på nedbrytning från vision till 
översiktsplan som anger fem riktningar som man har enats och som sedan hanteras genom 
kommunfullmäktiges strategiska plan och styrkort vidare nertill verksamhetsplan och nämndernas 
styrkort. Vid revisionstillfället är kommunfullmäktiges strategiska plan fastställd och arbete pågår 
ute i organisationen med nedbrytning på nämnd -och förvaltningsnivå. Intressenter och deras krav 
samt risker och möjligheter hanteras i den startegisa planen. 
 
Styrning och målarbetet kommer framgent att vara mer tillitsbaserat och mål kommer att anges 
som mått där det är viktigare att visa att förbättring har uppnåtts istället för detaljerad 
nyckeltalsstyrning. Bra! 
 
Hållbarhetsmål fastställs utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och implementeras genom 
styrkorten. 
 
Man behöver säkerställa att de miljörelaterade målen kommuniceras tydligt och når alla nivåer 
inom verksamheten. (Förbättringsförslag) 
 
Målarbetet under 2018 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 
framtagning av ny avfallsplan med syftet att skapa en hållbar avfallshantering, fastställande av 
Trafik-och parkeringsstrategin som bland annat omfattar samhällsplanering för hållbara 
transporter.  
 
Översyn av policy kommer att ske under 2019. Granskad policy uppfyller standardkraven. 
 
Senaste ledningens genomgång som genomfördes 1 april 2019 granskades utan anmärkning. 
 
Ansvar och befogenheter är definierade. 
 
 
Miljöstyrning 
Arbetssättet för interna revisioner håller fortsatt en hög nivå och revisionerna genomförs enligt 
plan. Rapporterna är välformulerade och lyfter relevanta avvikelser och förbättringsförslag. 
Årligen sammanställs revisionsresultatet i en rapport som överlämnas till kommundirektören för 
beslut om åtgärder. När det gäller hantering av rekommendationer/förbättringsförslag från interna 
revisioner kunde inte uppvisas arbetssätt som anger hur uppföljning av rekommendationerna skall 
ske. Man behöver hitta arbetssätt för att hantera detta systematiskt. (Förbättringsförslag som 
kräver åtgärd). 
 
Verksamhetens betydande miljöaspekter är identifierade och utvärderas årligen i samband med 
ledningens genomgång. 
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Rutinen för hantering av miljörelaterade avvikelser är nu implementerat och redan finns ca. 20 
ärenden registrerade vilket är positivt. Man behöver nu inom organisationen kommunicera och 
förtydliga begreppet miljöavvikelse för att säkerställa att händelser med negativ miljöpåverkan 
hanteras, exempelvis onödigt resursslöseri. (Förbättringsförslag). 
 
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. Man behöver dock förbättra kommunikationen kring hur 
miljörelaterade lagkrav berör alla delar av organisationen samt öka förståelsen för hur man berörs 
av lagkraven i det dagliga arbetet. (Förbättringsförslag som kräver åtgärd). 
 
Efterlevandkontroll genomförs och dokumenteras årligen och resultatet ligger som underlag till 
ledningens genomgång. 
 
 
Kommunledningskontoret – Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiksförsörjningen sker i samverkan med regionen där kommunens uppdrag är att 
ombesörja infrastrukturen. Nära samarbete med Samhällsplaneringen är avgörande för att man 
skall klara målet för ökad kollektivtrafik. Bedömning av möjlighet till kollektivtrafik ligger idag med 
som ett kriterie i förprövningsprocessen vilket är positivt. 
 
Arbete pågår med framtagning av en Kollektivtrafikplan i vilken konkreta aktiviteter och initiativ 
kommer attanges. 
 
 
Kommunledningskontoret - Kommunikationskontoret 
Fokus ligger på 2 miljömål: transport och kommunikationsstöd. Kommunikationsstöd realiseras i 
from av kommunikationsplaner, information kring avvikelsehantering och 
avvikelsehanteringssystem, miljöarbete, lagar och krav o.s.v. 
 
Det finns även ett eget mål i form av undvika trycksaker och affischer. Avdelning försöker, när det 
är bara möjligt, att erbjuda digitala kommunikationskanaler istället för att trycka. 
 
Målet kring transporter nås genom att använda miljövänlig transport i tjänsten (el-cyklar och 
miljöbilar) samt att ha web-baserade utbildningar. 
 
 
Kommunledningskontoret – Arbetsmarknad – Integration 
Arbetar med frågor som avser inkludering, integration och arbetsmarknad.  
 
Kommunens miljökrav samt miljöfrågor lyfts upp vid samhällsorienteringsutbildning (inkluderande 
boende och miljö). Många arbetssökande anställs som bo- och miljövärdar och i samband med 
detta får de miljöutbildning.  
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Kommunledningskontoret – Tillväxtavdelning  
Vid introduktion av nyanställda används en checklista som innehåller punkterna som rör miljö 
(policy/mål).  
 
Avdelningen bidrar till de övergripande målen genom att använda digital dokumentation, 
materialinköp, distansutbildningar, källsortering och val av kollektivtrafik. 
Uppföljningen sker via skyddsronder, miljörevision och Stratsys. 
 
Man har kännedom om de krav som berör verksamheten. 
 
 
Inköp och upphandling 
Upphandlingar för giftfria leksaker (gemensam upphandling 8 kommuner) samt livsmedel 
granskades med avseende på kravställning kopplat till kvalitet och miljö/hållbarhet. Bedömningen 
är att kraven är relevanta och uppföljningsbara.  
 
Uppföljning av krav under avtalstiden sker bland annat genom sortimentsråd som löpande bevakar 
att avtalet och dess krav fortsatt är relevanta och uppfylls. 
 
Anpassade mallar har upprättats för kravställning kvalitet/miljö inom olika kategorier, bra! 
 
 
Socialförvaltningen – Förvaltningsledning 
Övergripande mål är nedbrutna i nämndens styrkort. Uppföljning sker i Stratsys där 
mål/aktiviteter bryts ner och rapporteras. På förvaltningsnivå är kopplingen till de övergripande 
miljömålen 2018 inte så tydlig, dock tror man att detta blir bättre när de nya målen och måtten 
fastställs för 2019 och framåt. Likväl genomförs en rad miljöförbättrande åtgärder i verksamheten. 
 
Förvaltningens största utmaning på kort och lång sikt är personalförsörjning och då verksamheten 
nu skall komma i ekonomisk balans med flera åtgärder kommer fokus även att ligga på att jobba 
med effektivisering i förvaltningens processer. 
 
 
Socialförvaltningen - Social omsorg – Stöd och service – Ryttarens Café 
Verksamheten har stor miljöfokus och man arbetar ständigt med att hitta förbättringar, 
exempelvis minskning av matsvinn, samordning av inköp och transporter och avfallssortering. De 
kemikalier som används är miljömärkta och förvaras enligt rutin. 
 
Egenkontroll genomförs och dokumenteras enligt krav. 
 
Man bör göra en översyn av uppmärkning av utrymningsvägar. I köket finns inga sådana vilket 
försvårar ev. utrymning. (Förbättringsförslag). Man behöver även säkerställa att nödläge övas 
regelbundet. (Förbättringsförslag som kräver åtgärd). 
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Det finns ingen tydlig gränsdragningslista mellan den egna verksamheten och fastighetsägaren, 
exempelvis var det för verksamheten oklart vem som ansvarar för ev. köldmedierapportering. 
(Förbättringsförslag). 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förvaltningsledning 
För samhällsförvaltningen finns välarbetade processkartor framtagna där miljö är en integrerad 
del.  
 
Styrkortet är ännu inte fastställt, men det finns tydliga uppdrag för organisationen med fokus på 
hållbarhet.  
 
Laglista finns framtagen, efterlevandskontroll görs bland annat i de interna revisionerna.  
 
Det nya verktyget för avvikelsehantering inom miljö, säkerhet och brand har startats upp och 
utbildning har gått ut till alla medarbetare, det saknas uppföljning på hur många som har 
genomgått utbildningen.   
  
Miljösamordnaren genomför information till samtliga medarbetare på APTer för att informera om 
kommunen miljöarbete och hur kan medarbetarna kan påverka sin miljöpåverkan. Bra! 
  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Myndighetsförvaltningen - Miljötillsyn 
Enheten genomför tillsyn av olika verksamheter inom miljö och hälsoskydd. De är mycket ute i 
verksamheter och gör inspektioner på plats, rapportering består av korta inspektionsrapporter. 
Årligen görs en behovsutredning som kommer fram till vad som ska fokuseras de närmaste 3 åren 
med störst fokus på det närmaste året.  
 
Det finns ett nära samarbete med närliggande kommuner och Länsstyrelsen kallat miljösamverkan, 
där finns stöd och checklistor för att kvalitetssäkra det utförda arbetet. För enheten finns ett mål 
att genomföra de tillsyner som är planerade.  
  
Lagar bevakas genom prenumerationer, t ex Karnov som förutom lagar även innehåller praxis och 
tolkningar, rättsfall samt förarbete till lagar.  
  
De nödlägen som är identifierade är mer relaterade till hot och våld än miljörelaterade nödlägen. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska avdelningen - Byggservice Måleri 
Byggservice är en relativt ny del i Driftorganisationen (september 2018). Uppdraget är att 
underhålla kommunens fastigheter och underhåller består av både akut och planerat underhåll.  
 
Enligt enhetschefen är kartläggning av var asbest finns ett utvecklingsområde. Mycket kemikalier 
hanteras och för dessa finns säkerhetsdatablad som gås igenom var tredje år. Riskbedömningar av 
kemikalier görs.  
 
Ett viktigt miljömål är giftfri förskola där fokus har lagt spå att använda så bra produkter som 
möjligt. Man är även noga med att resurshushålla genom att alltid slutförbruka t ex färg.  
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För penseltvätt finns utrustning som avskiljer färgrester från vattnet som sedan kan släppas till 
avlopp.  
  
Lagbevakning sker och förvaltningens miljösamordnare kommunicerar ev. ändringar ut i 
organisationen. 
  
 
Samhällsförvaltningen - Serviceavdelningen - Måltidsservice med besök i verksamhet 
Verksamhetens mål är att uppnå att den ekologiska maten, ur ett kostnadsperspektiv uppgår till 
30 %. Utfall under kvartal 1 2019 var 31 %. Mätning pågår av mängden svinn för att i framtiden 
kunna sätta mål runt detta. När mätningarna har gjort tillgängliga för eleverna kan man tydligt se 
att mängden matsvinn har minskat.  
 
Handlingsplaner för att nå målen finns. Det finns tydliga aktiviteter för att minska matens 
miljöpåverkan såsom närproducerat, byte av kött till alternativ med mindre klimatpåverkan och 
välja närproducerat.  
  
Miljöutbildning har genomförts med information om kommunens miljöarbete och hur respektive 
person kan påverka sin miljöpåverkan. 
  
Avfall sorteras på ett bra sätt.  
 
Miljönödläge är identifierat. Brandsläckare finns och kontrolleras. Nödläge övas, i samband med 
skolans utrymningsövning. Man skulle även kunna öva brandtillbud i köket (Förbättringsförslag). 
  
Verksamhetens kylmaskiner är kontrollerade och köldmediarapport är inlämnad enligt 
lagstiftningens krav. 
 
 
Barn och utbildning - Förvaltningsledning 
Under den gångna mandatperioden har man arbetat med uppdraget ”giftfri förskola”. T ex har 
all gammal uttjänt elektronik sorterats bort, så även plaster som släpper ftalater. Gamla 
madrasser har bytts ut.  
 
Kunskapen om material och miljöpåverkan har ökat. Nytt styrkort är ännu inte klart. Den 
övergripande strategin kommer att brytas ner till nämndstrategi och mål. När styrkortet är på 
plats kommer det att användas för att redovisa mål och handlingsplaner. En tydligt mål har varit 
”lärande för hållbar utveckling”.  I arbetet följer man ett årshjul som ger stöd i miljöarbetet vilket 
är bra. 
  
Lagbevakning sker av den övergripande miljöstrategen. Kommunikation sker till respektive 
miljösamordnare.  
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Barn och utbildning - verksamhetsområde förskola med besök i verksamheten - 
Äsperöds förskola 
Verksamheten på Äsperöds förskola har under flera år arbetat med Grön Flagg. En viktigt del av 
miljöarbetet under de senaste året har varit arbetet med ”Giftfri förskola”. Man handlar giftfritt, 
har bytt ut mycket plast och rensat ut äldre leksaker i plast.  
 
Man har ett tydligt arbete med barnen angående resursslöseri t ex matsvinn. Förskolechefen har 
en tydlig checklista som stöd för sitt arbete, i denna finns miljöfrågor med men miljö har ingen 
egen rubrik i checklistan utan hamnar under arbetsmiljö. Ett förbättringsförslag kan vara att 
förtydliga miljöfrågorna med en egen rubrik. 
  
Miljönödläge som är identifierat är brand, det görs årlig genomgång av rutiner för hur man ska 
agera vid en brand och detta övas regelbundet. Årets övning är planerad under våren. 
 
Avfallskärl är tydligt uppmärkta och avfallet är väl sorterat. Det finns några få städkemikalier, 
säkerhetsdatablad finns, dock är några äldre än tre åren. Egen rutin säger att de skall bytas ut vart 
tredje år. 
  
  
Barn och utbildning-verksamhetsområde förskola med besök i verksamheten - 
Ängabo förskola 
Man kan se att de övergripande uppdraget ”giftfri förskola” har hanterats genom att välja giftfria 
produkter vid inköp och tex byta ut flera plastartiklar mot andra material så som glas och porslin. 
Man arbetar även med barnen för att minska matsvinnet och odling är den av det pedagogiska 
arbetet.  
 
Det finns ett tydligt fokus på hållbarhet i verksamheten. Man arbetar med grön flagg, det 
temaområde som valts är återbruk. Det finns ett tydligt fokus på att återvinna och återbruka i 
verksamheten. I det långsiktiga arbetet bedömer man att den största positiva påverkan på miljön 
man kan göra är att lära barnen att vara rädda om resurserna. 
  
Verksamheten har få kemikalier, dessa har säkerhetsdatablad, flera av dessa är inte utbytta så som 
den interna rutinen beskriver (vart tredje år). Nödläge övas med regelbundenhet. 
  
 
Kultur och Fritid - Förvaltningsledning 
Målstyrningsprocessen följer från fullmäktiges styrkort. Mål och aktiviteter i Stratsys där även 
uppföljning sker regelbundet. 
 
Man har kunskap om lagar och krav och efterlevnadskontroll utförs vid skyddsronder.  
 
 
Kultur och fritid – Avdelning Unga med besök på fritidsgård Skogslyckan 
Besöket gjords till Skogslyckans fritidsgård.  Miljöaktiviteter är avfallshantering, kemikaliehantering, 
transportering samt kommunikation och utbildning. På grund av ombyggnation i köket förlorade 
man pärmen med säkerhetsdatablad, säkerställ att denna finns tillgänglig. 
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Introduktionsutbildning för en nyanställd var inte genomförd än men kommer att genomföras av 
avdelningschefen inom kort. 
 
Köket genomgått ombyggnation där PEAB var uppdragsansvarig. Ombyggnationen kontrakterades 
via Uddevalla Hem. 
 
Man har genomgått utbildning kring den nya avvikelsesystemet och man ser potential i 
utvecklingen av avvikelsehantering.  
 
 
Kultur och fritid - Kulturskolan 
Den mest betydande miljöaspekten för verksamheten är transporter då de har verksamhet på 
andra orter i kommunen.  
 
Avfallssortering fungerar väl, dock kan uppmärkningen av avfallskärlenen i soprummet utvecklas. 
(Förbättringsförslag). 
 
I verksamheten används en del kemikalier, säkerhetsdatablad kunde enbart visas för några få av 
dessa.  
 
Nödläge som är identifierat är brand, vid uppstart av ny klass görs en genomgång av 
utrymningsrutin inklusive var återsamlingsplats finns. En brandsläckare är blockerad. Dessutom 
rekommenderas att se till att risker för brand kopplade till batterier förebyggas. I övrigt bedöms 
nödlägesberedskapen vara god. 
  
 
Kultur och fritid – Bibliotek Dalaberg 
Biblioteket haren tydlig hållbarhetsprofil och miljö vävs in naturligt i det egna arbetet med även i 
biblioteksverksamheten. Miljöaktiviteter står högt på agendan och en rad åtgärder har 
genomförts, bland annat uppmuntras kollektivtrafik för besökare, ökad andel e-böcker, 
flergångskassar, strömmad film och miljöaktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar.  
 
Det förebyggande brandskyddsarbetet fungerar bra och även här genomförs aktiviteter för att öka 
medvetenheten bland besökarna. 
 
Nyligen har beslut fattats kring byte av belysningen i biblioteket vilket kommer att minska 
elförbrukningen avsevärt. 
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Slutsats 
Ledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001:2015 bedöms vara väl 
implementerade. Det finns ett engagemang för hållbarhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och 
politikerna deltar vid revisionstillfällen vilket är positivt. Förbättringar genomförs med stöd av 
ledningssystemet och styr-och ledningsmodellen. 
 
Genomförda prestandaförbättringar under treårsperioden är bland annat ökning av andelen 
ekologiska livsmedel från 16% till 25% och minskat koldioxidutsläpp vid tjänsteresor från 0,2 till 
0,15 ton/årsarbetare. 
 
Fokus för framtiden är att integrera miljö tydligt i målprocessen så att kännedom om målen finns 
på alla nivåer inom verksamheten. 
 
 
Tid för nästa revision:  
Nästa revision är en uppföljande revision som genomförs april-maj 2020. 
 
Verksamheten rekommenderas fortsatt certifiering av granskat ledningssystem enligt kraven i 
ISO 14001:2015. 
 

 
 



















 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr KS 2020/00288  

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

2019. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 

om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 

årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget 

för 2019. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än 

budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 

förbundet bedöms vara den störta anledningen till det positiva utfallet. Resultatet blev 

knappt 5,9 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 2020-04-16. 

Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst. 

PM från PWC, årsredovisning Tolkförmedling Väst. 

Revisionsberättelse, årsredovisning Tolkförmedling Väst.  

Protokoll, direktionen Tolkförmedling Väst 2020-03-27 § 397. 

Förbundschefens tjänsteutlåtande 2020-03-27. 

Internkontrollrapport, Tolkförmedling Väst.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.   

 

Jäv 
Stefan Skoglund (S) och Elving Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-16 Dnr KS 2020/00288 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

2019. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 

om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 

årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget 

för 2019. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än 

budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 

förbundet bedöms vara den störta anledningen till det positiva utfallet. Resultatet blev 

knappt 5,9 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 2020-04-16. 

Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst. 

PM från PWC, årsredovisning Tolkförmedling Väst. 

Revisionsberättelse, årsredovisning Tolkförmedling Väst.  

Protokoll, direktionen Tolkförmedling Väst 2020-03-27 § 397. 

Förbundschefens tjänsteutlåtande 2020-03-27. 

Internkontrollrapport, Tolkförmedling Väst.     

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 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.    

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till Tolkförmedling Väst 
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Årsredovisning 2019 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.  

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.  

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör 

pga utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. 

 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

• Internkontrollrapport, 20/0011-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, 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, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 

 



 

 

ÅRSREDOVISNING 

Dnr 20/0011-2 

2020-03-27 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. 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.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, 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. 
 

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. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en 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. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
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Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 

1%

-3%

10%
-8%

6% 16%
0%

17% 2% 10%

7%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Antal uppdrag 2019 Antal uppdrag 2018
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är 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  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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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 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

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 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

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 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

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 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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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 fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 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 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 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 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (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 Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), 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 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
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. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

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 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
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. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet 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 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för 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.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

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. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering 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.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 



22 (30) 
 

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.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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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 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

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 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

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

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. 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. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet 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, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, 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 direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
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. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
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 § 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, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § 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 
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7 § 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 sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna 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. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. 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. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § 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. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § 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. 

18 § 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 principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § 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 11 § 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. 
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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. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna 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. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § 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. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr KS 2019/00803  

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, vilket Uddevalla kommun är medlem i, har 

inkommit med förslag till ny förbundsordning.  

  

Förslaget har tagits fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån 

en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

  

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil 

och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den 

nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Protokoll från Tolkförmedling Väst, direktionen 2020-03-27 § 401. 

Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst 2020-03-27. 

Förslag till ny förbundsordning med ändringmarkeringar och kommentarer. 

Förslag till ny förbundsordning.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.   

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-05-05 Dnr KS 2019/00803 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, vilket Uddevalla kommun är medlem i, har 

inkommit med förslag till ny förbundsordning.  

 

Förslaget har tagits fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån 

en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil 

och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den 

nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Protokoll från Tolkförmedling Väst, direktionen 2020-03-27 § 401. 

Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst 2020-03-27. 

Förslag till ny förbundsordning med ändringmarkeringar och kommentarer. 

Förslag till ny förbundsordning.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.    

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Tolkförmedling Väst 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0013-2 

2020-03-27 

  

 1 (1) 

 
Förbundsordning 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till 

befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 

respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om 

medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 

kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 

skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast 

strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits 

möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 

som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 

förändringar och förtydliganden. 

 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa 

ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från  

2021-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 

• Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3 

 

Beslutet skickas till  

Medlemmar och ansökande kommuner. 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 





Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-3 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  



 

Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 

kommunalförbundet är Region Västra Götaland 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 Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 

ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 

Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 

direktionen.[ED1] 

 

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.[ED2] 

 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

 

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[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
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 Region Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 

 

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. Sammanträden 

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

 

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 
Förbunds 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. 
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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 antagen 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. 

 

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet 

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 också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 

förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 

av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 

 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 

 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

 

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. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 

budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 

den 30 september före verksamhetsåret. 

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 

ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 

till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 

ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 

förbundsordning. 

 
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 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 

utträdet. 

 

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 § 11 § 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. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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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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Gäller fr.o.m. 2021-01-01 
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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 Region Västra Götaland 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 Region Västra Götaland 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 Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. 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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§ 151 Dnr KS 2020/00306  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2019 

Sammanfattning 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 

371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett 

antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 

636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till cirka 466 tkr vilket är en 

försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr. 

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte 

uppnåtts under 2019 och att avvikelsen inte kommenterats. Revisorerna tillstyrker att 

direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-04-02 § 19. 

Årsredovisning 2019. 

Revisorernas rapport och revisionsberättelse 2019.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2019.   

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 

rapport och revisionsberättelse för 2019 

Sammanfattning 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 

371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett 

antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 

636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till cirka 466 tkr vilket är en 

försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr. 

 

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte 

uppnåtts under 2019 och att avvikelsen inte kommenterats. Revisorerna tillstyrker att 

direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-04-02 § 19. 

Årsredovisning 2019. 

Revisorernas rapport och revisionsberättelse 2019.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019,  

 

att godkänna årsredovisningen för år 2019.    

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 19 

Årsredovisning och bokslut 2019 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på  

ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal 

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala 

resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen 

som visade 621 tkr.  

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter. 

 

 

Direktionen beslutar 

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande 

undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen. 
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Årsredovisning
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Inledning

År 2019 var det första året för den nya mandat
perioden 20192022. I maj ägde de så kallade 
”Fyrbodalsdagarna” rum vars syfte var att få en 
gemensam bild av kommunalförbundet och dess 
uppdrag och att lära känna varandra. Vidare gjor
des ett gemensamt arbete för att identifiera vad 
delregionen behöver kraftsamla kring. Dessa da
gar medverkade förutom direktionens ledamöter, 
kommundirektörerna och förbundets lednings
grupp.

Omsättningen i förbundet var cirka 42,6 mil
joner kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än före
gående år. Våra regionala tillväxtmedel på 20,5 
miljoner kronor växlades upp till 139 miljoner 
kronor. Förbundet har haft drygt 41 pågående 
projekt utöver våra verksamheter. 

Inom socialtjänstens alla områden har ett 
grundligt arbete med baspersonalens formella 
kompetens och kompetensutveckling gjorts av 
berörda chefer med stöd av kommunalförbundet, 
till exempel för undersköterskor och specialist
undersköterskor. Ett verksamhetsnära utveck
lingsarbete i samverkan. 

Fyrbodals kommunalförbund har genom Hälso
källan genomfört omfattande kompetenshöjande 
insatser om hedersrelaterat våld som en del i att 
Fyrbodal valdes som ett av fyra områden i Sverige 
att vara pilot som regionalt center.

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner 
har präglats av högkonjunktur även om signaler 
om avmattning hörts mot slutet av året. Behovet 
av att attrahera medarbetare med rätt kompeten
ser kvarstår som en stor utmaning. 

En projektplan för ”Strukturbild Fyrbodal” fast

ställdes av direktionen under våren 2019. Syftet 
med en strukturbild är att stärka samspelet mel
lan bebyggelseutveckling, utveckling av kollektiv
trafik och transportinfrastruktur satsningar. För 
vår delregion behöver vi identifiera behoven av 
insatser i relation till boende, arbete, studier, ser
vice och fritid.

Kommunalförbundet har på uppdrag av sina 
medlemskommuner ett starkt fokus på miljö
frågorna. Inom ramen för dessa frågor har förbun
det ett uppdrag att driva ett påverkansarbete för 
sina medlemmars räkning. Så har skett i bland 
annat frågan avseende val av bränslestrategi. För 
Fyrbodalsregionen är det väsentligt att hänsyn 
tas till de investeringar som skett för kommuner i 
Dalsland, Bohuslän, Trollhättan och Vänersborg. 
Vårt geografiska område är ett av de biogastätaste 
områdena i Sverige. 

Inom Fyrbodals kommunalförbund finns ett 
stort antal nätverk. De olika nätverken spelar en 
viktig roll vad gäller förankring, utbyte av erfaren
heter och idéer samt samverkan och samordning 
för Fyrbodalsregionen. Uppdragsbeskrivningar 
har tagits fram för flera nätverk under året.

Denna utveckling, tillsammans med annan 
samverkan i olika former, ökar förutsättningar
na för att nå goda resul
tat i vårt gemen samma 
uppdrag som samhälls
byggare.

Förbundsdirektören
om verksamheten 2019

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Politisk organisation

Direktionen 2019
Kommun  Ordinarie    Ersättare
Bengtsfors  Stig Bertilsson (M)   Per Eriksson (S)
DalsEd  Martin Carling (C)   PerErik Norlin (S)
Färgelanda  Tobias Bernhardsson (C)  Ulla Börjesson (S)
Lysekil   JanOlof Johansson (S)  Ronald Rombrandt (LP)
Mellerud  Morgan E Andersson (C)  Michael Mellby (S)
Munkedal  Jan Hognert (M)   Lisa Kettil (S)
Orust   Anders Arnell (M)   Lars Larsson (C)
Sotenäs  Mats Abrahamsson (M)  Birgitta Andersson (S)
Strömstad  Kent Hansson (S)   Lars Tysklind (L)
Tanum   Liselott Fröjd (M)   Louise Thunström (S)
Trollhättan  Paul Åkerlund (S)   Monica Hansson (S)
   Peter Eriksson (M)   Bedros Cicek (KD)
Uddevalla  Christer Hasslebäck (UP)  Mikael Staxäng (M)
   Ingemar Samuelsson (S)  AnnaLena Heydar (S)
Vänersborg  Benny Augustsson (S)  Bo Carlsson (C)
   Gunnar Lidell  (M)   MarieLouise Bäckman (KD)
Åmål   Michael Karlsson (S)  Michael Karlsson (M)
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Politisk organisation
Förbundsdirektionens
arbetsutskott
Ordförande
Martin Carling (C), DalsEd
1:e vice ordförande
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
2:e vice ordförande
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla
Ledamöter
Liselott Fröjd (M), Tanum
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Ersättare
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Kent Hansson (S), Strömstad

Revisorer
Sammankallande
Thomas Boström, Vänersborg
Övriga revisorer
Claes Hedlund, Munkedal
Anita Älgemon, Tanum
Kent Carlsson, Färgelanda
Lennart Hansson, Åmål
Nils Nordqvist, auktoriserad revisor KPMG AB 

Styrgruppen för 
affärsdriven miljöutveckling
Ordförande
Martin Carling (C), DalsEd
Ledamöter
Louise Thunström (S), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
AnnaLena Heydar (S), Uddevalla
Lars Larsson (C), Orust

Representanter i BHU
Martin Carling (C),DalsEd
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

Styrelsen för Västkom
Martin Carling (C), DalsEd
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

Föreningsstämma Västkom
Ordinarie
Monica Hansson (S), Trollhättan
Ersättare
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Bolagsstämma Mediapoolen
Ordinarie
Jan Hognert (M), Munkedal
Ersättare
Louise Thunström (S), Tanum

Styrelsen för Mediapoolen
Ordinarie
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Ersättare
MarieLouise Bäckman (KD), Vänersborg

Bolagsstämma Gryning Vård
Ordinarie
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Revision Gryning Vård
Johan Nilsson (S), Munkedal

Styrelsen för Innovatum
Ronald Rombrant (LP), Lysekil

Delregionalt samrådsorgan
för vårdsamverkan Fyrbodal
Ledamöter
Lena Hult (S), Trollhättan
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Catharina Bråkenhielm (S), Orust
Michael Sternermar (L), Sotenäs
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
AnnCharlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

Laxfonden
Michael Karlsson (S), Åmål

Styrelsen för Film i Väst
Margret Jonsson (S), Trollhättan
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Politisk organisation

Förbundsdirektionens möten 2019

Februari
• Beslut val till politiska uppdrag
• Beslut arvodesreglemente 2019
• Beslut revidering delegationsordning
• Beslut integritetspolicy
• Delregionalt kollektivtrafikråd

Mars
• Beslut årsredovisning 2018
• Beslut rapport internkontrollplan 2018
• Beslut årlig uppdatering internkontrollplan 

2019
• Beslut revidering arbetsordning
• Beslut processplan strukturbild Fyrbodal

Maj
• Beslut nomineringsärende politiskt samråd 

naturbruk
• Beslut tjänsteköpsavtal DalsEds kommun
• Beslut projektansökan Kultur som innova

tionskraft
• Beslut omprioritering av medel för förläng

ning av projektet Praktiksamordning
• Beslut kvartalsrapport 1901–1903
• Information revisionsrapport och PM 2018
• Information status verksamhetsplan och 

budget 2020

Juni
• Förslag verksamhetsplan och budget 2020
• Förslag budget tillväxtmedel 2020
• Redovisning tillväxtmedel 2018
• Beslut förslag remissvar till Kulturstrategi för 

VGR och regional kulturplan 2020–2023
• Beslut kommunikationsstrategi
• Val av ledamöter till politisk styrgrupp strate

gisk kompetensförsörjning
• Beslut projektansökan förstudie attraktiva 

kommuner och den offentliga miljön
• Val av ledamöter till politiskt samrådsorgan 

och beredningsgrupp för medicintekniska 
produkter

• Utbildning i åtgärdsvalsstudie
• Delregionalt kollektivtrafikråd

September
• Beslut delårsrapport 20190630
• Beslut rekommendation riktlinjer hjälpmedel
• Remissvar utredning för ett effektivt offent

ligt främjande av utländska investeringar
• Beslut prioriteringslista mindre vägnät
• Beslut rekommendation avrop optioner Fram

tidens vårdinformationsmiljö

Oktober
• Beslut verksamhetsplan och budget 2020
• Beslut budget tillväxtmedel 2020
• Beslut utlysningstexter tillväxtmedel
• Beslut mötestider 2020
• Beslut kvartalsrapport 1907 – 1909
• Samtal om regional utvecklingsstrategi 2021 

– 2030
• Information revisionsrapport och PM 190630

December
• Beslut verksamhetsplan och budget 2020 för 

Kommunakademin Väst
• Beslut årshjul 2020
• Beslut finansiella mål och nyckeltal
• Beslut Praktiksamordning – framtida funk

tion
• Beslut samverkansyta för innovationsstöd
• Politisk dialog regional strukturbild
• Utvärdering av direktionen

Förbundsdirektionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har 
hållits i Uddevalla (3 möten), Färgelanda, Tanum, Åmål och Mellerud.



7

Ekonomi och Personal

Ekonomi och personal
Med basfinansieringen från kommunerna på cirka 
9,2 miljoner kronor som grund och med tillägg 
för resterande intäkter under 2019 uppgick den 
totala omsättningen till cirka 42,6 miljoner (ex
klusive tillväxtmedel), vilket är en ökning i förhål
lande till 2018. 

Resterande intäkter utöver basfinansieringen 
från kommunerna kommer från projektfinansie
ring i huvudsak från EU:s strukturfonder och öv
riga program, Västra Götalandsregionen, staten 
och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad 
ekonomisk redovisning.

Förbundet har inom ramen för sin basverk
samhet utrymme för cirka sju tjänster. Till detta 
kommer ett större antal tjänster som är kopplade 
till projektorganisationen vilka finansieras av de 
olika projektet. Den 31 december 2019 var totalt 
28 personer tillsvidareanställda och 13 personer 
visstidsanställda. Motsvarande siffror var vid förra 
årsskiftet 26 tillsvidareanställda och 6 visstids
anställda. Under året slutade 4 personer och 11 
nyanställdes. Orsaken till personalomsättningen 
var i första hand att projekt avslutades eller på
börjades samt att tidigare tjänsteköp har ersatts 
med anställningar i förbundet.

År 2019 var antalet kvinnor 33 och antalet 
män 8. Noteras ska att dessa siffror är antalet 
personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar 
mellan 20 och 100 procent tjänst. I den ekono
miska redovisningen är antalet anställda beräkna
de utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har 
också använt sig av tjänstepersoner ute i kommu
nerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fack
kunskap inom sina områden, betyder mycket för 
att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. 
Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets eller 
styrgrupper för konkreta uppdrag. 

Finansiella mål
Våra finansiella mål är:
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska 

överstiga kostnaderna
• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 

10 procent, nivån kan dock variera över tid 
beroende på åtaganden som direktionen 
finner angelägna

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt 
att täcka både kostnader för de fasta åtgär
derna och att förskottera medel i projekt där 
förbundet är projektägare. 



8

Kraftig uppväxling av tillväxtmedel
Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyr
bodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 
för kvinnor och män. Planen är ett verktyg för att 
genomföra Vision Västra Götaland – Det goda li
vet. Genomförandeplanen är den gemensamma 
vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan 
åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som 
arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; 
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, 
science parks, föreningsliv med flera. 

Genomförandeplanen har tagits fram med 
grund i det uppdrag riksdag och regering gett 
Västra Götalandsregionen när det gäller att driva 
det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet. 

Planen är indelad i fyra områden: ”En ledande 
kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region 
där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns 
och engagerar”.

Under 2019 har 41 projekt eller verksamheter 
bedrivits med hjälp av regionala utvecklingsme
del från kommunerna och Västra Götalandsregio
nen med ett budgeterat belopp av 20,5 miljoner 
kronor. Dessa medel har växlats upp till en bud
geterad omslutning på 139 miljoner kronor, vilket 
innebär en uppväxling med 680 procent (faktor 
6,8). 

Under året har ett avtal skrivits med Almi Väst 
för att genomföra affärs och företagsutvecklande 
insatser för nya och befintliga små- och medel
stora företag. För att stärka innovation och kon
kurrenskraft och främja entreprenörskap och 
intra prenörskap i Fyrbodal har två utlysningar av 
tillväxtmedel genomförts.

Utlysningarna uppgick till fyra miljoner kronor. 
Tio ansökningar har kommit in. En berednings
grupp inom förbundet har bildats för en gemen
sam handläggning av ansökningarna.

Ekonomi och Personal
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas 

upp med minst 50 procent, utöver de medel 
som kommunerna och Västra Götalandsregio
nen bidrar med. 

Förbundet når målet om en budget i balans ge
nom att göra överskott om totalt 466 151 kro
nor, jämfört med budgeterat resultat på 295 000 
kronor. Förbundet når inte det långsiktiga målet 
om en soliditet på 10 procent men ligger kvar på 
samma soliditet som föregående år, 7 procent. 
Förbundet når målet att ha god likviditet genom 
att förvalta tillväxtmedel och att ha likvida medel 
om cirka 29 miljoner kronor. Förbundet når målet 
att växla upp tillväxtmedel med minst 50 pro
cent.

Lokalisering och administration
Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddeval
la. All gemensam administration samt merparten 
av verksamheten och projekten är därmed lokal
mässigt samordnade.

Vi har en särskild avdelning för administration, 
ekonomi, kommunikation samt projekt och löne
administration. Avdelningen leds av en adminis

trativ chef. Den 31 december 2019 var det sju 
personer på sammanlagt sex årstjänster inom av
delningen.

Den interna kontrollen
Den interna kontrollen syftar till att genom olika 
regelverk och kontroller minska organisationens 
risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska 
kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunal
förbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet 
och att verksamheten är ändamålsenlig och ef
fektiv. 

Internkontrollplanen omfattar 31 kontroll
punkter. Den interna kontrollen fungerar väl.
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Antagning Fyrbodal

Ny webbplats för
Antagning Fyrbodal
Det gemensamma kansliet för ansökan och an
tagning till gymnasiet har varit igång i fem år 
och såväl organisationen som itverktyget Indra 2 
som infördes i samband med starten har befästs 
och fungerar väl. 

Till höstterminen 2019 antogs cirka 3 200 
elever till sökbara utbildningar inom Fyrbodals 
antagningsområde, som består av samtliga kom
muner förutom Åmål. Det har skett en liten ök
ning av antalet sökande vilket gör att konkurren
sen om platserna på populära utbildningar ökat 
något, men den allra största majoriteten har fått 
sitt förstahandsval tillgodosett.

2019 ersattes omvalsperioden, där elever 
själva kunnat ändra sin ansökan, med en juste
ringsperiod som kräver att eleverna som önskar 
justera sin ansökan tar kontakt med studie och 
yrkesvägledare. Förändringen har fallit väl ut då 
omvalen kunnat göras senare på vårterminen och 
mängden sena omval till följd av ogenomtänkta 
val verkar ha minskat då eleverna fått vägled
ning. Fortsatt är det många elever som inte når 
gymnasiebehörighet vilket gör introduktionspro
grammets olika inriktningar till vägen framåt för 
många ungdomar. 

Ny webbplats
Under våren 2019 gjordes en redesign av antag
ningskansliets webbplats, som samtidigt anpas
sades för att även kunna användas på mobiler 
och läsplattor. Under 2019 hade webbplatsen 
cirka 20 000 unika besökare.

Samhällsorientering
Antalet nyanlända har under 2019 varit färre än 
tidigare. Den samverkan kring samhällsoriente
ring för nyanlända, SO, som de flesta kommuner 
i Fyrbodal ingått är betydelsefull för att kunna 
erbjuda samhällsorientering med god kvalitet, på 
individens eget språk och inom rimlig tid – ett 
uppdrag som vore en stor utmaning för enskilda 
kommuner att upprätthålla på egen hand. 

I oktober startade ett projekt, finansierat av 
paragraf37medel från länsstyrelsen i syfte att 
skapa en gemensam webbplats för deltagare på 
SO och medarbetare i kommunerna som arbetar 
med området. Handläggare på Fyrbodals kommu
nalförbund deltar också i den länsgemensamma 
grupp för samhällsorientering som länsstyrelsen 
faciliteterar. 
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Över 600 deltagare på 
kurser och konferenser
Kommunalförbundet har sedan starten 2005 haft 
grunduppdraget att arrangera utbildnings insatser 
riktade till och i samråd med våra medlems
kommuner. Kompetens och verksamhetsutveck
ling är en ständigt aktuell och efterfrågad verk
samhet av kommunernas medarbetare men också 
en viktig del i kommunernas konkurrenskraft inom 
personalförsörjningsområdet. Kurser och konfe
renser är den mest besökta verksamhetsdelen på 
kommunalförbundets webbplats. 

Rätt kompetensutveckling i ett livslångt läran
de, blir ett allt kraftfullare stöd för kommunerna 
inför anpassningar till verksamheternas ändrade 
förutsättningar. En hos hela organisationen för
ankrad och långsiktig kompetensförsörjnings
plan, som värderar kompetens hos medarbetare 
och förtroendevalda och som ser ledarskapets be
tydelse, har lärande och kunskapssökande som 
grundläggande förhållningssätt i enlighet med en 
tillitsbaserad styrning. 

Utbildning i närområdet
Genom att erbjuda kommunerna utbildningar i 
närområdet istället för att resa till storstädernas 
utbildningsutbud, kan fler medarbetare utbildas 
till en lägre kostnad. Mervärdet blir att regiona
la nätverk skapas mellan och inom många yrkes
grupper i kommunerna. Utvärderingarna från de 
olika utbildningarna visar att utbildningarna i all
mänhet i hög eller mycket hög grad är av värde för 
deltagarnas arbete och att föreläsarna uppvisar 

hög professionalitet. Genomförandet av utbild
ningarna sker löpande i samverkan med och på 
beställning av medlemskommunerna.

Under 2019 genomfördes 22 utbildningar 
med sammanlagt 47 utbildningsdagar för 607 
deltagare, vilket är lägre än föregående år. I sta
tistiken ingår yrkeshandledningen för nyanställda 
socialsekreterare, som uppgår till åtta tillfällen. 
Nio utbildningar har ställts in på grund av för få 
anmälda deltagare.

Verksamheten påverkas av kommunernas eko
nomiska återhållsamhet samtidigt som behovet 
av utbildning är fortsatt stort. Fler avstår från att 
anmäla sig till kurser, trots självkostnadspris för 
de erbjudna utbildningarna.

Barnkonventionen
Exempel på utbildningsområden som vi har an
ordnat kompetensutvecklingsdagar inom, är 
lagstiftning och handläggning, ekonomi samt 
utbildningar riktade till socialtjänstens oli
ka verksamhetsområden. En större och mycket 
uppskattad utbildningssatsning var grund och 
implementerings utbildningen inför att barn
konventionen fördes in i svensk lagstiftning, den 
1 januari 2020. 

Utöver dessa utbildningar har också ett antal 
specifika verksamhetsutvecklingssatsningar, ge
nomförts, exempelvis utbildningssatsningar rikta
de till ordföranden i social och barn/utbildnings
nämnder, HRchefer samt näringslivsutvecklare.

Kurser & konferenser
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Stort genomslag för 
video i sociala medier
Inom området ryms både intern och extern kom
munikation. För den externa kommunikationen 
har det under året tagits fram en ny kommuni
kationsstrategi. Den ersätter den tidigare policyn 
för kommunikation och antogs av förbundsdirek
tionen under våren.

Den huvudsakliga målgruppen för den externa 
kommunikationen är politiker och tjänsteperso
ner i våra medlemskommuner, samt anställda och 
fortroendevalda inom Västra Götalandsregionen 
och andra myndigheter som Fyrbodals kommu
nalförbund samarbetar med. Den primära kan
alen för den externa kommunikationen är kom
munalförbundets webbplats, i kombination med 
nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2018 hade webbplatsen 29 000 unika 
besökare.Nyhetsbrevet utkom sex gånger under 
året och har 1 900 prenumeranter.

Nätverk
Kommunikatören för Fyrbodals kommunalför
bund leder ett nätverk för kommunikatörer i 
medlems kommunerna. Nätverket hade under året 
fyra möten. Frågor som diskuterats under året 
har exempel vis varit GDPR och tillgänglighets
direktivet.

Sociala media
Antalet följare i sociala media fortsätter att öka 
starkt. Under året har kommunalförbundet ökat 

aktiviteten på Linkedin, vilket är en bra kanal för 
att nå ut med förbundets verksamhet med sitt fo
kus på yrken och branscher. Facebook är fortsatt 
den största kanalen med knappt 1 000 följare.

Rörlig bild
Produktionen av videoinslag kom igång på allvar 
under 2019 och har bidragit start till att nå ut 
med förbundets kommunikation. Sammantaget 
fick kommunalförbundets videor cirka 10 000 
visningar under året.

Under året sändes 15 pressmeddelanden ut. 
Antalet pressklipp kring förbundets verksamhet 
var 71 stycken, i linje med tidigare år.

Kommunikation

Intervjun med Anne-Sofie Skälegård och Jessica Svensson 
om projektet ”Integritet i förskolan” var den mest visade 
filmen under 2019 med drygt 900 visningar.



12

Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

Bättre företagsklimat 
och ett starkt näringsliv
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har 
präglats av högkonjunktur även om signaler om 
en avmattning hörts mot slutet av året. För fö
retagen i Fyrbodal har högkonjunkturen, oavsett 
bransch betytt stora utmaningar, i att attrahera 
medarbetare med rätt kompetenser. 

Samverkan kommuner emellan, liksom mel
lan kommuner, arbetsförmedling, företag och 
inte minst utbildningsanordnare är avgörande för 
att möta detta. Här spelar Fyrbodals kommunal
förbund en viktig strategisk roll som möjliggörare 
och arena för samverkan.

Under året har näringslivschefsnätverket varit 
samlade till möten vid sju tillfällen för att dis
kutera, utbyta erfarenheter och driva det gemen
samma, delregionala näringslivsarbetet, både när 
det gäller nya företagsetableringar, effektiv han
tering av tillväxtmedel, utveckling av innovations
systemet och bättre företagsklimat. Nätverket har 
tagit fram uppdragsbeskrivning och utgör bered
ningsgrupp till politiken.

Under andra hälften av 2019 har förstudien 
”Utvecklings och konkurrenskraftigt näringsliv i 
Fyrbodal” genomförts. Den har tagit ett samlat 
grepp om resultat och erfarenheter av relevanta 
rapporter, forskning och projekt som tagits fram 
och/eller genomförts i Fyrbodal, Sverige och in
ternationellt. De nya insikterna och kunskapen 
blir viktig indata i den delregionala näringslivs
strategin och för Strukturbild Fyrbodal. 

Den arbetsgrupp som har satts samman för ar

betet med den delregionala näringslivsstrategin 
har kommit fram till att arbetet måste samordnas 
med den regionala utvecklingsstrategin för 2021
2030, därför kommer arbetet att fortsätta under 
2020.

Bättre företagsklimat
Genom projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal 
har kompetensnivån för tjänstepersoner som i sitt 
arbete på olika sätt kommer i kontakt med nä
ringslivets representanter höjts. 

Två ”Förenkla helt enkelt”utbildningar har 
anordnats, en nationell konferens (SKNTkon
ferensen), liksom en kurs i klarspråk och ett 
frukost möte på Orust. Utbildningarna genomför
des i Åmål och Mellerud. Flera av kurserna som 
är genomförda i projektet är mycket efterfrågade 
och kommunalförbundets verksamhet för kurser 
och konferenser kommer att fortsätta anordna 
dessa även när projektet är slut. Under projektets 
tre år har över 1 200 personer från kommunerna 
deltagit i aktiviteter.

Position Väst-dagen
Position Västdagen arrangerades med fokus på 
hur en plats blir attraktiv för företagsetableringar. 
Vikten av ett gott företagsklimat lyftes fram, lik
som förvaltningsövergripande arbete med bland 
annat markförsörjning. Hela 94 procent av delta
garna uppgav att de var nöjda. 

Trollhättan, Tanum och Västsvenska Handels
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Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

kammaren berättade om sina arbeten för att skapa 
bättre företagsklimat. Batteriföretaget Northvolts 
etableringsansvarige, samt investeringsrådgivare 
från Business Sweden lyfte fram etablerande fö
retags drivkrafter, utmaningar och förväntningar. 
Även de pekade på vikten av ett gott lokalt före
tagsklimat för företag som ska etablera sig. 

Stor uppväxling av tillväxtmedel
Tillväxtmedlen har delfinansierat 41 projekt och 
verksamheter, vilket har resulterat i en omslutning 
på 139 miljoner kronor, en uppväxling med 680 
procent. Avtalet med Almi Väst som upphandla
des under 2018 har inneburit en större närvaro i 
kommunerna utanför Trestad. Samverkan mellan 
kommunernas näringslivsenheter och Almi Väst 
har ökat till gagn för företagens möjlighet att få 
råd i sitt företagande. 

Näringslivsutvecklarna tog ytterligare ett ge
mensamt steg för att kvalitetssäkra budgetpro
cessen och bli en tydligare beställare av vilka fö
retagsfrämjande insatser som behöver prioriteras. 
Ett led i detta var att utlysa fyra miljoner kronor 
av budgeten för tillväxtmedel, fördelat på två ut

lysningar: Innovation och konkurrenskraft samt 
Entreprenörskap och intraprenörskap. Tio ansök
ningar kom in och bereds för beslut i inledningen 
av 2020.

Många etableringsärenden
Ett 50tal etableringsärenden har hanteras varav 
drygt hälften är internationella. Under året inkom 
22 nya ärenden. En övervägande majoritet av 
dessa gäller utländska företag inom olika bran
scher som intresserat sig för vår region.

Internationella förfrågningar kräver en större 
arbetsinsats av alla inblandade parter, men är väl 
värd mödan då en sådan etablering tillför både 
kommunen och delregionen förhållandevis stora 
investeringar, ökad kunskap och nya arbetstill
fällen. För att vara med och slåss i den hårda 
konkurrensen, vare sig det gäller internationella 
etableringar eller inhemska, bygger vi vår mark
nadsföring på våra styrkeområden och branscher 
som bedöms ha konkurrenskraft.

Konkret betyder det bland annat att vi utveck
lar branschinriktade värdeerbjudanden, som be
skriver vår delregion utifrån kompetenser, rele
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vanta utbildningar, marknadspotential, Forskning 
och utveckling, infrastruktur, livsmiljöer med 
mera. Dessa värdeerbjudanden kommer även 
till användning i kommunerna när etablerings
förfrågningar kommer in direkt. Ett annat viktigt 
område där de används är vid mässor och olika 
sälj aktiviteter som genomförs både i Sverige och 
utomlands.

Rethinking wood
Ett exempel på ett värdeerbjudande är Trä, där vi 
tagit fram en kort film, Rethinking wood, i sam
verkan med företag och aktörer på båda sidor om 
den norska gränsen. Detta fördjupade samarbete 

ser vi som ett steg i att stärka vår norsksvens
ka regions stolthet och attraktivitet. Filmen har 
visats vid seminarier, för Business Swedens ut
landspersonal, i sociala medier med mera och var 
under 2019 en av de mest visade av kommunal
förbundets filmer.  

Det arbete som gjorts för att öka kännedomen 
om de marina näringarnas potential för investe
ringar har börjat ge resultat och vi ser ett ökat 
intresse. 

Ett Business Swedenkoncept med syfte att 
stärka och stödja investeringar bland utvalda 
befintliga stora utlandsägda produktionsanlägg
ningar har startats under året.

Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

Strategier inom mål 1 
1. Öka implementeringen av lokalt framtagna näringslivsstrategier.
2. Driva en effektiv, samordnad hantering av tillväxtmedel för att erbjuda entreprenörer och företag 

tillgång till ett kompetent, jämlikt, robust och tydligt innovationsstödsystem som främjar innova
tion, entreprenörskap och företagande.

3. Driva samordnade offensiva satsningar för att attrahera investeringar och företagsetableringar 
inom områden där vi har internationell konkurrenskraft.
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Mål 2: Kompetensförsörjning

En väl fungerande
kompetensförsörjning utifrån 
arbetsmarknadens behov
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning 
för Fyrbodals 14 kommuner. För att behålla och 
stärka tillväxten behöver både den privata och of
fentliga sektorn tillgång till rätt kompetens, inte 
minst i våra landsbygdsområden. Under 2019 
har fokus varit att öka det mellankommunala 
samarbetet, utveckla samsyn och gemensamma 
lösningar. Syftet är att öka människors möjlighe
ter till utbildning och arbete. 

Kommunalförbundet har sedan starten av Kom
petensplattform Fyrbodal arbetat genom avsikts
förklaring avseende utbildningsområdet, ett brett 
sammansatt delregionalt kompetensråd, college, 
branschråd, nätverksbyggande, för studier och 
projekt, omvärldsbevakning och informations
spridning. Det är många aktörer inom kompetens
försörjningsområdet där strukturer och regelverk 
är komplexa och där utmaningarna förändras över 
tid. För att ytterligare stärka arbetet startade pro
jektet Strategisk kompetens försörjning i Fyrbodal 
i februari 2019. Den särskilda satsningen ska 
pågå till januari 2021.

Kompetensråd och nätverk
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för 
samverkan och erfarenhetsutbyte. Under året har 
kompetensrådets sammansättning, uppdrag och 
mandat setts över. En avsiktsförklaring har teck
nats vilket ökat dialogen och handlingskraften. 

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med 
kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta 
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets, styr 
och referensgrupper delregionalt, regionalt och 
nationellt. Totalt har kommunalförbundet med
verkat i 38 sådana nätverk eller liknande struk
turer under 2019. Under året har arbetet med 
tydligare strukturer gällande uppdrag, roller och 
mandat påbörjats för de nätverk som kommunal
förbundet administrerar. Detta har lett till ökat 
engagemang och förståelse för behovet av sam
verkan. 

College och branschråd
College är ett funktionellt sätt att skapa ökad 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård 
och omsorgscollege har antalet certifierade ut
bildningar under året ökat med fem och ett lo
kalt college har certifierats. Det innebär att det 
i dagsläget finns tre lokala college och 20 certi
fierade utbildningar i Fyrbodal. Teknikcollege har 
under året arbetat med ansvarsfördelning, roller 
och uppdrag. I dagsläget finns certifierade utbild
ningar i fyra kommuner och under 2019 pågick 
en aktiv process att bli certifierade i ytterligare tre 
kommuner. 

Ett annat sätt att öka samverkan mellan ar
betsliv och utbildning är via branschråd. Under 
året har arbetet med branschråd för buss fortsatt 
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och nya branschråd har startat inom byggsektorn 
samt hotell och restaurang. En dialog har under 
året pågått med Gröna klustret Nuntorp om bil
dande av ett branschråd inom gröna näringar i 
Fyrbodal. 

Omvärldsbevakning
Kommunalförbundet har som uppdrag att om
världsbevaka och sprida information till kommu
ner och berörda i Fyrbodalregionen. Under året 
har detta skett genom mejlutskick, webb och 
sociala medier, informations och nätverksmö
ten samt genom årets kompetensförsörjningsdag. 
Ett arbete med att ta fram en kommunikations
strategi har påbörjats. 

Kommunalförbundet har också i uppdrag att 
ha en kontinuerlig dialog med projektfinansiärer 
samt vara en arena för framtagande och drivande 

av förstudier, utredningar och projekt. Under året 
har kommunalförbundet varit engagerad i fram
tagandet av projektansökningar gällande Tillits
lyftet, VIprojektet och Edit.   

Utbildning
Kommunernas demografiska utveckling, låga ut
bildningsnivåer och geografi gör tillgången och 
tillgänglighet till utbildning och kompetens
utveckling särskilt viktig. Under året har en kart
läggning av kompetensbehovet i Fyrbodals kom
muner påbörjats för att få en delregional bild av 
läget. En annan insats är stöd till kommunerna 
i bildande av kommunala lärcentra. Vidare har 
kommunerna, kommunalförbundet och Högsko
lan Väst startat en AIL lärarutbildning gällande 
årskurs 4–6. AIL står för Arbetsintegrerat läran
de.Planering pågår för nästa omgång, ny utbild
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ning för lärare årskurs 7–9 samt för förskollärare. 
Utbildningschefsnätverket har en nyckelroll i dia
logen mellan kommuner och Högskolan Väst. 

Validering mot yrkeskompetens underlättar 
matchningen på arbetsmarknaden och ökar möj
ligheten till att fler kommer i arbete. Under året 
har kommunalförbundet och Vård och omsorgs
college tillsammans med Validering Väst anord
nat tre kompetensutvecklingsseminarier för lära
re inom vuxenutbildningen i Fyrbodal. 

Samverkan skola och arbetsliv
Fyrbodals kommunalförbund arbetar med ett an
tal aktiviteter gällande samverkan mellan skola 
och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, 
nätverk för studie och yrkesvägledare, college 
och branschråd. Projektet Praktiksamordning i 
Fyrbodal har under tre år testat praktikverktyget 
praktikplatsen.se i flera skolformer. Från och med 
2020 övergår projektet i en verksamhet hos Fyr
bodals kommunalförbund.  

Ungdomar och nyanlända
För att öka andelen unga som fullföljer sina stu
dier i grundskolan och gymnasiet, studerar vidare 
eller kommer i arbete, har kommunalförbundet 
drivit projektet En skola för alla. En arbetsgrupp 
har bildats för implementering av projektets re
sultat samt för planering av fortsatta verksamhe
ter och projekt. Arbetet i nätverket för kommunalt 
aktivitetsansvariga har resulterat i en ansökan till 
Europeiska socialfonden, VIprojektet, för fortsat
ta satsningar.  

I Fyrbodalsregionen råder arbetskraftsbrist 
inom många branscher och där är de nyanlända 

en viktig resurs. Under året har kommunalförbun
det varit medarrangör vid en konferens för nyan
ländas företagande på landsbygden.

Kommunakademin Väst
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och 
Fyrbodals kommunalförbund trädde i kraft 1 janu
ari 2018 och omfattar kalenderåren 20182020. 
Avtalet förlängs om ingen av parterna skriftligen 
säger upp det. Kommunakademin Väst är en 
samverkansarena för att bedriva gemensam kun
skaps, kompetens och verksamhets utveckling 
som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, samt samhället i stort.

Under 2019 har verksamheten styrts av en 
verksamhetsplan och den analys som gjordes 
våren 2018. Arbetet har kännetecknats av stor 
aktivitet. Det har både handlat om att bygga en 
robust och hållbar verksamhet, där byggandet av 
en samverkans och kunskapskultur liksom syste
matiska och kvalitetsdrivna utvecklingsprocesser 
är centrala byggstenar och att genomföra aktivite
ter med förväntat effekt i närtid för att tillgodose 
mer avgränsade kompetensbehov som exempelvis 
ökad högskoleövergång, socialrätt, handläggning 
barn och unga samt bygglovets svåra frågor.  

Viktiga områden för Kommunakademin Västs 
ingående parter är att öka övergången till högre 
utbildning i Fyrbodalsområdet, att identifiera be
hovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla 
verksamheter i kommunal och privat sektor.

För Högskolan Väst avses att utveckla profilen 
för Arbetsintegrerat lärande, AIL, utveckla nya 
former av AIL och flexibel utbildning samt att 
stärka forskning och utbildning.

Mål 2: Kompetensförsörjning

Strategier inom mål 2 
1. Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens kompetens

behov genom samverkansarenor, omvärldsbevakning och förstudier/projekt på delregional och 
regional nivå.

2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal med rätt kom
petens på gymnasie och högskolenivå.

3. Stödja kommunernas arbete med att underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbets
marknaden.

4. Skapa förutsättningar för att öka utbildningsnivån genom att stödja samordning inom och mel
lan utbildningsområden.
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En väl utvecklad
infrastruktur
Under året har två projekt inom ramen för håll
bara transporter etablerats: ”Fossilfri Gränsregion 
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan 
land och stad”.

I Fossilfri Gränsregion byter medlemskommu
nerna succesivt ut sina fordonsflottor till fordon 
som drivs med el eller biogas. Projektet arbetar 
även med att försöka få till produktion av lokalt 
biogasbränsle från kommunernas hushållsavfall. 
Laddinfrastrukturfrågor väcker stort intresse lik
som förarbetet med fossilfria arbetsmaskiner. Ett 
arbete för krav på el eller biogas vid upphandling 
av transporttjänster liksom samlastning av gods
transporter till kommunerna har etablerats under 
året. Medlemskommunernas gemensamma arbe
te väcker uppmärksamhet och beskrivs som ett 
gott exempel i bland annat länsstyrelsens rappor
tering till nationell nivå. 

I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som ty
pisk pendlings och turistkommun samt Dals 
Långed, Bengtsfors kommun, valts ut för under
sökningar av resbehov och för att testa tjänster 
som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till 
pendelparkering med mera. Sådana försök görs 
alltmer i Sverige och internationellt, men enbart 
i stadsområden inte på landsbygder. Detta pilot
projekt är ett av de första i sitt slag. Målet är ökad 
tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen 
bil och minskad kostnad för hushållen. Medverkar 

gör Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun, 
Dalslands miljö och energiförbund och Västra 
Götalandsregionen. Under 2020 görs testerna, 
utvärdering och erfarenheterna sprids. 

När det gäller arbetet med den delregionala 
struktur bilden så har en processplan tagits fram 
av Samhällsplanerarnätverket. Parallellt med 
denna process har arbetet med den regionala 
strukturbilden fortsatt. Västra Götalandsregionen 
har genomfört flera möten med berörda tjänste
personer och politiker för att fånga upp behov 
och vilje inriktningar i Fyrbodal. Teamchef för 
Samhällsutveckling är med i båda arbetsgrupper
na och kopplar på så sätt samman processerna. 
Projektet fortsätter under 20202021.

Åtgärdsvalsstudier
Fyrbodals kommunalförbund har under året be
vakat planeringen av en rad kommande åtgärds
valsstudier:

• ÅVS 161 Rotviksbro  Skår ÅVS  
• ÅVS 172 Skällsäter  Stora Bön 
• ÅVS E45  Vänersborg  Mellerud 
• ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn

Förbundet har också i samband med det delregi
onala kollektivtrafikrådet genomfört en utbildning 
i verktyget Åtgärdsvalsstudier/fyrstegsprincipen.

Tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och 
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kollektivtrafik utgörs av tjänstepersoner som an
svarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrå
gor. Nätverket är beredande i infrastruktur frågor 
för direktionen, samt i kollektivtrafikfrågor för det 
delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal. Tjäns
temannanätverket har under året hanterat ett an
tal remisser. Några av de ärenden som nätverket 
hanterat är ”bristlista”, ny regional zonstruktur 
samt fördelning av pott för mindre vägnät och cy
kelpott.

Mindre vägnät
Kommunalförbundet har även varit med i det 
strategiska infranätverket.  I ärendet Komplette
ring/justering av delmålbild tåg 2028 har flera in
formationsmöten ägt rum, bland annat Tågmöte i 
Trollhättan, information på nätverksmöten och på 
det delregionala kollektivtrafikrådet.

Beslut om fördelning av pott för mindre vägnät 
är taget. I den regionala transportinfrastruktur
planen för 2018–2029 finns medel avsatta för 
potten. Kommunerna i Fyrbodal enades om åtta 
objekt som spelades in och Beredningen för håll

bar utveckling tog i november beslut om att föl
jande fem objekt ska prioriteras: 

1. Initial åtgärd: Väg 698, Bergs bro till 
Thomas betong, Uddevalla kommun, 
sido områdesåtgärder, kurvförbättring och 
breddning med mera.  

2. Väg 178/740, Orust kommun, 
cirkulations plats vid Tegneby  

3. Väg 162, Lysekils kommun, Gåseberg – 
Lyse, Sidoområdesåtgärder och eventuellt 
vänstersvängfält.  

4. Väg 172/166, Bengtsfors kommun, 
cirkulations plats i Bäckefors  

5. Väg 2206, DalsEd, Jaren – Norgegränsen, 
förbättrad vägstandard, siktförbättring, 
eventuell kurvrätning med mera samt 
hastig hetsdämpande åtgärder i Nössemark 

Cykelpott
Ärendet Cykelpott är initierat i kommunerna 
på tjänstemannanivå. Kommunalförbundet har 
skickat ut mallar för inspel av förslag till cykel
satsningar under perioden 2022–2025 inom ra
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Strategier inom mål 3 
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en ITinfrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Driva ett strukturbildsarbete som tydliggör de övergripande behov som finns av åtgärder i den 

funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns upptagna i de 

nationella och regionala infrastrukturplanerna 201829.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har bäring på kom

mande planomgång 20222033.

men för regional transportinfrastrukturplan. Ären
det kommer fortsatt att beredas under 2020.

Förbundsdirektören har under 2019 fått i upp
drag av arbetsutskottet att tillskriva Beredningen 
för hållbar utveckling en begäran om att återupp
ta ett tidigare ärende rörande driftbidrag för Troll
hättans Vänersborgs flygplats. Efter att ha åter
upptagit ärendet beslöt regionstyrelsen att höja 
driftbidraget till flygplatsen från 2,2 miljoner till 
4,2 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. 

Beslutet gäller som en temporär höjning och ska 
omprövas 2021.

Fyrbodals kommunalförbund medverkar i den 
regionala bredbandsarbetsgruppen UBit som ar
betar för att andelen hushåll och företag som har 
tillgång till god bredbandsuppkoppling ska öka. 
Digital infrastruktur med fiber och mobil täck
ning är en ytterst viktig grundpelare för att kunna 
leverera alla former av digitala tjänster till våra 
invånare. 

Mål 3: Infrastruktur



21

Mål 4: Landsbygdsutveckling

Hållbar landsbygdsutveckling 
med väl fungerande samspel 
mellan stad och land
Förbundsdirektionen har fattat beslut om fortsatt 
arbete med en strukturbild för Fyrbodals kom
munalförbund. En processplan har tagits fram 
av samhällsbyggnadsnätverket tillsammans med 
tjänstepersoner på kommunalförbundet. Under 
hösten anlitades en konsult som tillsammans 
med en tillförordnad processledare påbörjade ar
betet med att ta fram ett upplägg för de rådslag 
som ska genomföras under 2020.

Under året har förbundet bedrivit förstudien 
Utvecklings och konkurrenskraftig näringslivsut
veckling i Fyrbodal för att ta reda på delregionens 
samlade förutsättningar och möjligheter, när det 
gäller näringslivsstruktur, innovationskraft och 
förhållande till andra politikområden. Förstudien 
har kopplingar till strukturbildsarbetet, arbetet 
med kulturstrategiskt program och initiativen 
inom kompetensförsörjning. Flera intressanta 
mätetal som kan visa på utveckling i Fyrbodal har 
identifierats. 

Samarbete med Leader
Ett första möte har initierats mellan kommunal
förbundet och de två Leaderområdena Bohuskust 
och Södra Bohuslän. Avsikten med mötet är att 
se hur Leaders strategier kan kopplas närmare 
kommunalförbundets strategier och den regiona
la utvecklingsstrategin för att tillsammans åstad
komma större effekter i regional utveckling.

Under 2019 har kommunalförbundet ordnat 
återkommande träffar med Landsbygdsnätver

ket för att fånga upp frågor som kan leda till ett 
ökat samspel mellan städer och landsbygder. 
Nätverks träffarna har dock haft få deltagare var
för diskussion om att få upp landsbygdsperspek
tivet på agendan inom andra nätverk istället har 
förts.

I projekt Grön tillväxt trä har en majoritet av 
kommunerna och många företag medverkat i 
seminarier, studieresor och minimässor.  Flera 
byggnationer med trä i de bärande konstruktio
nerna har påbörjats. Samarbetet med Svinesunds
kommittén och norska parter har gett ovärderliga 
norska erfarenheter till aktörer i Fyrbodal och 
även gjort att vårt arbete väckt intresse långt ut
anför vårt område.  

Position Väst 
Position Väst har vidareutvecklat sitt värde
erbjudande inom trä. I samarbete med Steneby
skolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst 
med flera har en film producerats. Värdeerbjudan
det och filmen har använts vid marknadsföring, 
både i Sverige och internationellt, samt vid eta
bleringsärenden. Sju regionala etableringskontor 
däribland Position Väst har identifierat trä/skoglig 
bioekonomi som ett styrkeområde och under led
ning av Business Sweden inlett ett samarbete för 
positionering. 

Projektet “Tillverka i trä”, som omsluter 19 
miljoner kronor har etablerats på Innovatum till
sammans med över 30 medverkande företag,  
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Högskolan Väst, stiftelsen Steneby, HDK Stene
by, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg 
science park. Fokus under tre år är industrialise
ring och design av prefabricerade träkonstruktio
ner, möbler och köksinredning.    

Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel 
för förstudie om att etablera sig som mötesplats 
för skoglig utveckling för skogsägare och skogs
maskinföretag. Wargön Innovation har beviljats  
medel för att vara en del i och bidra till en cir
kulär bioekonomi och ökad konkurrenskraft som 
skapar nya jobb med koppling till västsvenska 
styrkeområden.

Framtagande av en regional skogsstrategi för 
Västra Götaland har påbörjats med länsstyrelsen 
som motor och Skogsstyrelsen, Västra Götalands
regionen, Lantbrukarnas riksförbund och Fyrbo
dals kommunalförbund i arbetsgruppen. Inspel 
har gjorts till det pågående arbete med regional 
utvecklingsstrategi för att försöka få skogsfrågor
na att hamna på den strategiska nivån i Västra 
Götalandsregionen. 

Havet som resurs
Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom 
energi, livsmedel, material och hälsa. Havet täck

er 71 procent av jordklotets yta men enbart en 
bråkdel är utforskad. Potentialen för tillväxt och 
utveckling av hållbara lösningar förenade med 
havet är betydande. Under ledning av Innovatum 
har en förstudie för ett tänkt samverkansprojekt 
med många parter påbörjats för att bättre nyttja 
den potential som finns inom marina livsmed
el och marin bioteknik. Arbetet har föregåtts av 
många förarbeten och målsättningen är att nya 
produkter ska produceras inom marina livsmedel 
och marin bioteknik genom innovativa nya affärs
modeller och företag samt att befintliga bolag får 
en möjlighet att växa såväl nationellt som inter
nationellt.  Vi medfinansierar och deltar i arbets
grupp och i referensgrupp.

Maritima näringar
Position Väst har tagit fram ett värdeerbjudande 
för det maritima området vilket har använts både 
vid mässor och vid möten med intresserade eta
bleringar samt vid besök av nyckelpersoner. Re
sultaten är att flera etableringsärenden pågår.

Nätverket Fiskekommunerna har under 2019 
verkat i enlighet med syftet ”att vara en påver
kansorganisation som främjar fiske, fisketurism 
och vattenbruk med angränsande näringar.” 
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I nätverket ingår nio kustkommuner samt Väs
tra Götalandsregionen. Den har en Ledningsgrupp 
där varje part deltar med en näringslivsutvecklare 
och politiker. 

Fiskekommunerna samverkar med andra orga
nisationer och nätverk för att nå sitt syfte. Det 
är dels politiker på nationell nivå som riksdags
ledamöterna inom riksdagens miljö och jord
bruksutskott och dels berörda tjänstemän inom 
bland annat Hav och Vattenmyndigheten och 
Jordbruksverket. Nätverket samverkar dessutom 
med ett flertal andra organisationer och nätverk.

Under 2019 har Fiskekommunerna svarat på 
sju remisser och yttranden samt producerat artik

lar till media som belyser svenskt hållbart fiske 
och vattenbruk. I samvekan med Jordbruksver
ket, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret 
genomfördes seminariet ”Värden för svenskt yr
kesfiske” i Göteborg.

Fiskekommunerna har varit initiativtagare 
till en utbildning där yrkesfiskare har berättat 
om hur man i samverkan med forskningen tagit 
fram regler för ett hållbart fiske i norra Bohuslän. 
Deltagare har varit från regionala och nationella 
myndigheter och organisationer inklusive riks
dagsledamöter. Utbildningarna har påverkat och 
givit större insikt om det kustnära yrkesfisket.

Strategier inom mål 4 
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom omvärldsbe

vakning, analyser och samarbeten.
3. Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med satsningar i 

nya bioekonomilösningar.
5. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar inriktade 

på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling.
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En stark
och attraktiv gränsregion
Det gränsregionala arbetet med att skapa gemen
sam statistik för området har påverkats av bildan
det av den nya fylkeskommunen Viken på den 
norska sidan av gränsen. Nordiska ministerrådet 
har kommunicerat att de norska myndigheterna 
ska påbörja arbetet efter att bildadet av den nya 
fylkeskommunen är klart.

Flera möten mellan Svinesundskommittén och 
kommunalförbundet har ägt rum. Diskussioner
na har resulterat i en muntlig överenskommelse 
om att förbundets ingång gentemot Svinesunds
kommittén består av det gränsregionala arbetet 
med att stärka besöksnäringen. 

Under hösten deltog Svinesundskommittén på 
ett möte med förbundsdirektionen för att redovisa 
projektet ”Gränsen som attraktion” och berätta 
mer om det arbete de bedriver.

Växande besöksnäring
Ett nytt besöksnäringsprojekt, ”Svinesundskom
mitténs arbete med gränsregional besöksnäring” 
har därför beviljats. Projektet syftar till att bidra 
till en ökning av antalet företagssamarbeten över 
gränsen och att bidra till att näringslivet i större 
utsträckning nyttjar gränsens potential och attrak
tivitet. Projektet ska utöka näringslivssamarbetet 
över gränsen inom besöksnäringen för att stärka 
förutsättningarna för innovation och resiliens i 
branschen. Syftet är också att skapa hållbar till
växt genom att utveckla och möjliggöra guidade 
turer i naturskyddade områden.

Projektet Framfor som kommunalförbundet 
varit med och finansierat avslutades under året. 
Näringslivsutvecklaren på förbundet har suttit 
med i styrgruppen under de tre år som projektet 
genomförts. Projektet konstaterar vissa specifika 
framgångsfaktorer bland gränsregionala små och 
medelstora företag som är applicerbara på andra 
företag i vår geografi.

Unga entreprenörer
Ung Företagsamhet har beviljats medel för att 
genomföra interregprojektet “Unga möjlighe
ter” som fokuserar på att stärka och utveckla 
de entreprenöriella förmågorna bland våra unga. 
Kommunal förbundet har en plats i styrgruppen 
för projektet för att kunna följa projektets utveck
ling och resultat.

Projektet Kraftledningar som Innovatum är 
projektägare till på svensk sida har beviljats. 
Projektet har initierat i samverkan med Teknik
college. Teamchef för samhällsutveckling sitter 
med i styrgruppen för projektet. 

Teamchefen för Samhällsutveckling ingår 
även i den regionala arbetsgruppen Väreg för att 
komma med inspel från Fyrbodal inför den nya 
programperioden. Fyra möten har ägt rum under 
året. En remiss från näringsdepartementet har 
hanterats inom ramen för detta. 

Inom Position Västsamarbetet används be
greppet ”Tillväxtzonen mellan Göteborg och 
Oslo” konsekvent i marknadsföring både inom 
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och utom Sverige. Vi har dock inte deltagit i nå
got övergripande varumärkesarbete för regionen 
Göteborg/Oslo/Öresund. 

Genom projektet ”Grön tillväxt trä” har ett 
samarbete med norska aktörer och Svinesunds
kommittén kunnat etableras där kommuner och 
företag i Fyrbodalsregionen fått ta del av omfat
tande norska erfarenheter av träbyggnation. Dess
utom har ett samarbete kring kommunikation av 
gränsregionen för att attrahera internationella in
vesterare etablerats där Rethinking wood ramar 
in den attraktiva gränsregionens erbjudanden. Vi 
har arrangerat minimässor, seminarier, studiebe
sök till både norska och svenska objekt, majorite
ten av medlemskommunerna har ställt krav som 
lett till byggen med trästommar eller har påbör
jat ett strukturerat arbete för att lära mer om hur 
byggande kan ske med bärande konstruktionerna 
i trä. Ett utvidgat samarbete med Paper province, 
det stora värmländska skogs och trä klustret och 
fler områden i Norge har påbörjats.

Utökad samverkan
På den norska sidan av gränsen saknas en mot
svarighet till vårt Position Västkontor. Vi har inte 
heller tillgång till uppgifter om företagsetable
ringar på den norska sidan. Däremot har vi under 
året noga följt antal etableringsärenden och an
talet etableringar som Position Västkontoret han
terar. Vi har under året inte fått fler etableringar 
på vår sida gränsen än under tidigare år.  Arbetet 
med att öka samverkan för fler etableringar har 
dessutom försvårats med anledning av det un
der året pågående arbetet med att slå samman 
fylkes kommuner på andra sidan gränsen.  

Vi har däremot kunnat lägga en god grund för 
utökad samverkan för fler etableringar genom att 
ta fram fakta och marknadsföringsmaterial som är 
gränsöverskridande. Detta har gjorts som en del 
av Svinesundskommitténs interregprojekt ”Grön 
tillväxt trä”. Position Västkontoret har i samver
kan med aktörer på den norska och den svenska 
sidan tagit fram värdeerbjudanden som beskri
ver vår norsksvenska regions styrkor inom foku
sområdet trä. Dessa har använts vid marknads
föring i bland annat Hannover och Wien, samt 
på Position Västs webbplats. Materialet används 
även vid konkreta etableringsärenden av Position 
Västkontoret och enskilda kommuner. 

Rethinking wood 
Under ledning av Position Västkontoret har 
även en film, Rethinking wood, tagits fram om 
vår norsksvenska gränsregion. Styrkor inom trä
förädling, industriell utveckling med mera pre
senteras i filmen med hela den gränslösa regio
nen som avsändare. Filmen togs fram som en del 
av Svinesundskommitténs interregprojekt Grön 
tillväxt trä. Filmen och värdeerbjudandet har va
rit till stor nytta som marknadsföringsmaterial 
och som ett material att använda vid etablerings
ärenden. Ett antal etableringsärenden har hante
rats under året. Ett mindre, utländskt bolag inom 
träförädling, har etablerat sig. Etableringen of
fentliggörs under 2020. Utöver detta har Position 
Västkontoret marknadsfört delregionen på NXT 
Oslo, en mässa som riktar sig till norska bolag 
inom ehandel och logistik. Ett antal etablerings
ärenden som inkommit och som vi arbetar med 
har norska investerare/ägare. 

Strategier inom mål 5 
1. Genomföra samverkansinsatser för att underlätta för invånare och företag att leva och verka, 

studera, arbeta och bo samt bedriva verksamhet i gränsregionen FyrbodalÖstfold.
2. Verka för att ett gemensamt varumärke skapas för området Göteborg/Oslo/Öresund.
3. Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring i samverkan med andra aktörer, utifrån 

regionala och nationella strategier.
4. Bidra till ett ökat samarbete över gränsen mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivs

utveckling och miljö.
5. Utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.
6. Verka för framtagande av gränsöverskridande statistik nationellt.
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En aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla
Nätverket för kulturansvariga har regelbundna 
möten med fokus på frågor som pekats ut som 
särskilt aktuella. Utöver dessa teman och bered
ning av ansökningar av tillväxtmedel har nätverket 
formulerat en uppdragsbeskrivning som förtydli
gar roll och uppdrag. Årets teman har varit offent
lig konst och gestaltad livsmiljö, föreningsliv och 
studieförbund, platsutveckling, tillväxtmedel, ny 
delregional verksamhetsplan och genomförande 
av ny regional kulturstrategi.

Kulturstrategen har varit delaktig i framta
gandet av det nya styrdokumentet Kulturstrategi 
Västra Götaland 20202023 genom att vara med 
vid ett flertal samråd och dialogtillfällen, däref
ter förankrat och behandlat remissen med kultur
ansvariga och politiskt. Under hösten påbörjades 
diskussionerna om genomförandet av den antag
na strategin. 

Långvariga samarbeten
Under vår och höst utlystes sökbara tillväxtmedel 
till kulturprojekt. De beviljade projekten stärker 
samverkan mellan olika aktörer inom Fyrbodals
regionen. I nästan alla projekt är målsättningen 
att få till långvariga samarbeten och utbyten mel
lan det privata och offentliga, ideella föreningar 
och professionella kulturutövare. Utgångspunk
ten är alltid kulturrelaterad och eller kopplad till 
besöksnäring. Flera av projekten och förstudierna 
påbörjas i början av 2020. Alla 14 kommuner i 
Fyrbodal berörs av de fördelade medlen.

Fyrbodals kommunalförbund har lång erfaren
het av att arbeta strategiskt med frågor som rör 
området Gestaltad livsmiljö. I november arrange
rades årets seminarium under paraplyet Attrakti
va kommuner med temat Den offentliga konsten i 

samhällsbygget. Programmet vänder sig till politi
ker och tjänstepersoner i medlemskommunerna, 
men även arkitekter, byggherrar och konstnärer 
verksamma i Fyrbodalsregionen. Det kom även 
externa deltagare. Med det breda programmet ef
tersträvas att flera olika funktioners kompetens 
höjs inom ämnet. Den nationella politiken Gestal
tad livsmiljö ger oss kraft och stöd att fortsätta 
utvecklingsarbetet. 

Konst i offentlig miljö
Nätverkstan Kultur har under hösten gjort en 
kartläggning och uppföljning av arbetet inom pro
jektet Konst i offentlig miljö / Offentlig miljö som 
konstform (avslutat 2012) och hur kommunerna 
arbetar efter styrdokumentet Fyrbodalmodellen i 
dag. Utredarens rapport och analys ska vara fär
digställd och bli presenterad för kulturansvariga i 
början av 2020, men delar av arbetet presentera
des på ovan nämnda seminarium. Utifrån under
laget får vi möjlighet att forma en fortsatt gemen
sam strategisk utveckling inom frågorna som tar 
avstamp i Gestaltad livsmiljö.

Kommunalförbundet har beviljat projektmedel 
till två projekt inom ramen för strategin att öka 
kunskapen om kultur som innovationsdriven till
växtfaktor. Stadsvandring med AR är ett projekt 
som länkar samman kulturarv med digitalisering 
och destinationsutveckling. AR står för Augmen
ted reality / Förstärkt verklighet. Inom förstudien 
Kultur möter Innovation kommer Innovatum ut
veckla en metod som möjliggör ett närmare sam
arbete mellan konstnärer och kreatörer inom 
pågående innovationsprojekt. Arbetet påbörjas 
2020. 

Fyrbodals kommunalförbund har bildat en 
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arbets grupp för frågor som rör arbetet med kultu
rella och kreativa näringar, KKN. I arbetsgruppen 
ingår representanter från fyra medlems kommuner, 
processledaren vid Mötesplats Steneby och 
tjänste personer vid kommunalförbundet.

Deltagarnas olika professioner täcker in en 
bred kompetens inom både kultur och näringsliv. 
Gruppen har påbörjat arbetet med att identifie
ra vilka insatser som behövs för att kommunerna 
och stödsystemen riktade till näringslivet ska vara 
bättre rustade för att möta dessa branschers spe
cifika behov. Arbetsgruppens uppdrag är att bely
sa de frågor och utmaningar som rör branscherna 
inom KKN och att se på vilka sätt vi gemensamt 
kan stärka deras förutsättningar att leva och ver
ka i Fyrbodalsregionen. 

Kulturella och kreativa näringar
En gång om året bjuder kommunalförbundet in 
de två nätverken för kultur och näringsliv till en 
gemensam dag kring frågor som rör kulturella och 
kreativa näringar. Dagen belyste både kommu

nal och delregional destinationsutveckling samt 
Fyrbodals resursbaser och utvecklingsnoder, där 
KKNfältet tar en allt tydligare och mer fram
trädande plats.I förstudien “Utvecklings och 
konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodal” pekas 
Mötes plats Steneby och Not Quite ut som två 
av de betydande utvecklingsnoder som finns i 
Fyrbodals regionen. 

Kulturstrategen har varit med vid möten och 
workshops om framtiden för Gerlesborgsskolan i 
Tanum och Not Quite i Fengersfors. Resultatet 
som eftersträvas av dessa samtal är att verk
samheterna ska komma vidare i sin utveckling 
samt nå stabilitet, så att de kan fortsätta vara de 
betydelse fulla platser och kluster för fri konst och 
kultur som de är. Kulturstrategen har blivit inbju
den att delta i styrgruppen för projektet Artifex 
som erbjuder företagsstöd inom design, kultur 
och konsthantverk. Extra givande är att projektet 
spänner över delregionerna Fyrbodal och Skara
borg med sina hantverksnoder i Steneby/Dals 
Långed, Tibro och Mariestad.

Strategier inom mål 6 
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.
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Fyrbodals kommunalförbund fokuserar på följan
de områden när det gäller socialtjänst, vård och 
omsorg:
• Forskning och utveckling, FoU
• Nätverk och kompetensutveckling
• Regional samverkan och stödstruktur, RSS
• Vårdsamverkan

Forskning och utveckling
Kommunalförbundet är både kunskaps konsument 
och kunskapsproducent. FoUSocialtjänst arbe
tar genom tre FouRum, där representanter från 
socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena 
vård och omsorg, individ och familjeomsorg och 
funktionhinder/ socialpsykiatri möts och initierar 
kunskapsutveckling. Deltagarna i FouRum kan 
också representera medlemskommunerna i del
regionala och regionala sammanhang, som berör 
missbruk, socialpsykiatri och unga lag överträdare.

En FoUstrateg och en vetenskaplig ledare 
kopplar ny forskning till verksamheterna genom 
utvecklingsarbete, FoUcaféer, inspirations dagar, 
utredningar och uppdragsutbildningar. En sats
ning på att öka antalet anställda med magis
ter och masterkompetens i kommunerna har 
gjorts under året. Ett forskningsprojekt med tema 
Barna husets insatsmodell har inletts. Kommunal
förbundet är med och initierar forskningsprojekt/
forskarcirklar utifrån praktiska och forsknings

mässigt relevanta frågeställningar för att främja 
en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Socialtjänstövergripande utvecklingsarbete 
har varit till stöd i området öppna jämförelser 
och systematisk uppföljning. Stöd har givits till 
innovationsledning och gemensam idéhantering, 
genom projektet ICare4Fyrbodal. Ett exempel är 
hantering av överblivna inkontinenshjälpmedel.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat 
kompetensutvecklingsplaner som en kompetens
resa för områdena barn och unga samt missbruk 
och ekonomiskt bistånd. En nätverksledare har 
på uppdrag av IFOcheferna, varit ledare för sju 
olika kunskaps och ämnesnätverk. Nätverksleda
ren har också genomfört inspirationsdag och haft 
tematräff om arbetstyngdsmätning.

Individens behov i centrum
Inom vård och omsorgsområdet har strategin för 
baspersonalens kompetens och titulatur börjat 
införas i sju kommuner. Individens behov i cen
trum är ett arbetssätt som införs inom vård och 
omsorg med stöd av ett nätverk med utvecklings
ledare från kommunalförbundet. En FoUcirkel 
om ”att leda på natten” har avslutats där delta
gare från alla kommuner i Fyrbodal har ingått.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har 
arbetat med kompetensutvecklingsplaner för 
funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirations

Invånarna ska erbjudas en god, 
jämlik och kunskapsbaserad 
socialtjänst, vård och omsorg
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dagar har genomförts. FoUrum ska utvecklas ge
nom fokus på erfarenhetsutbyte och omvärldsbe
vakning. 

Nätverk
Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlems
kommunernas socialchefer. Nätverksarbete är 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjud
er kollegialt stöd till deltagarna. Många som del
tar i nätverk är ensamma i sin yrkesroll i hem
kommunen och att delta i nätverk med andra i 
samma yrkesroll är viktigt både för att utveckla 
sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter. 

Under året har de flesta nätverken inom so
cialtjänstens område arbetat med sitt syfte och 
uppdrag. Det finns en utsedd socialchef som kon
taktperson till de flesta nätverk och nätverkens 
uppdrag ska vara förankrade. Utvärdering av nät
verkens arbete sker kontinuerligt och en del nät
verk avslutas och andra startar upp. 

Ett nytt nätverk som startats under året är nät
verket för digitalt stöd och ikt inom funktionshin
der och socialpsykiatri, DIKT. En del nätverk har 
arbetat på att erbjuda möten på distansteknik i 
stället för fysiska möten. Omvärldsbevakning och 
informationsdelning kan då ske med större aktua
litet. En behovsanalys för digitalisering har gjorts 
i några nätverk och en handlingsplan är framta
gen. 

Kunskap och innovation
Kommunalförbundet medverkar till att kommu
nernas socialtjänst och hälso och sjukvård arbe
tar kunskapsbaserat och innovativt. Under året 
har kommunerna genomfört aktiviteter kopp
lade till verksamheternas behov av kompetens 
och innovationskunskap. Genom iCare4Fyrbo
dal har både ledare och medarbetare genomfört 
utvecklings program med innovativa metoder för 
att söka nya lösningar på utmaningar. 

Nya nationella riktlinjer, vård och insats
program inom socialtjänsten och den kommunala 
hälso och sjukvården har presenterats på semi
narier och arbetsmöten. Kommunerna har avsatt 
två procent av statliga medel för psykisk hälsa 
till en gemensam kunskapssatsning om missbruk 
och psykisk ohälsa. 

Vi jobbar aktivt med vardagslärande, det vill 
säga att skapa struktur för att satsningar på 

kompetens utveckling ska tas tillvara i kommunen 
när man kommer tillbaka till jobbet. Hur den in
dividuella kunskapen blir organisationens och ger 
ett förändrat handlande som kommer brukarna 
till godo. 

Digitaliseringssamordnare på kommunal
förbundet har mött kommunernas efterfrågan om 
information om digitalisering, en digitaliserings
dag har också genomförts. 

Kunskapsutveckling och samordning av stat
liga satsningar görs genom kommunalförbundet. 
Under 2019 har bland annat planerandet och 
uppstart av resurscenter för hedersrelaterat våld 
och förtryck i Fyrbodal kunnat genomföras med 
statliga medel fördelade av länsstyrelsen.

Vårdsamverkan
Krav på samverkan ökar och ger effekt. 
Kommunal förbundet ingår i Vårdsamverkan Fyr
bodal, delregional arena för samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frå
gor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Grup
per och områden som särskilt uppmärksammas 
är personer med sammansatta behov av vård och 
omsorg, barn och unga, personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende samt information 
och kommunikation mellan vårdgivare. 

Kommunalförbundet identifierar och utreder 
verksamhetsområden där kommunerna kan sam
verka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga 
insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssä
kert sätt. Bland annat har den nya lagen om trygg 
och säker utskrivning från slutenvård inneburit 
att kommunerna visat intresse för att se över möj
ligheter till samverkan för vissa grupper av pa
tienter. Förstudie om Mini Maria Fyrbodal har lett 
till att vi 2020 kan börja bygga upp organiserad, 
integrerad verksamhet för ungdomar i Fyrbodal 
med psykisk ohälsa och samtidig missbrukspro
blematik. Kommunerna har fått stöd i beslutspro
cessen avseende optioner för framtidens vårdin
formationsmiljö genom verktyg för nyttoanalys 
och informationsmöten. 

Regional samverkan
Kommunalförbundet deltar och agerar i olika ut
redningar och arbetsgrupper där samverkan mel
lan de båda huvudmännen är viktig, till exem
pel gällande ungdomsmottagningar och Västra 
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Götalands regionens barnprogram för att barnsäk
ra omställningen till nära vård.

Kommunalförbundet utgör Regional samver
kan och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för 
Fyrbodalsregionen. RSS syftar till samverkan och 
stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst och 
närliggande hälsooch sjukvård. Vid regional och 
nationell samverkan ökar möjligheten att använ
da resurser på ett effektivt sätt och kunskaps
utvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad 
praktik på regional och lokal nivå anpassat till 
regionala och lokala prioriteringar. Kommunal
förbundet deltar bland annat i Sveriges kommu
ner och regioners utvecklingsprojekt att bryta 

långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande.
Kommunalförbundet som RSS är en del av 

partnerskapet tillsammans med Sveriges kom
muner och regioner och Socialstyrelsen. Partner
skapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för 
socialtjänst och näraliggande hälso och sjukvård. 

Kommunerna är genom kommunal förbundet 
delaktiga i nationella nätverk inom områdena 
missbruk, individens behov i centrum, ehäl
sa, sociala barnavården, funktionshinder, äldre
omsorg och kommunal hälso och sjukvård samt 
systematisk uppföljning. Flödet av information 
och kunskap mellan nationell, regional och lokal 
nivå är en stor utmaning i kommunalförbundets 
arbete.

Strategier inom mål 7 
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet mellan 

kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av statliga sats

ningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och 

innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbju

da invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.
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God och jämlik hälsa
för barn och unga
Inom målområdet sker arbetet på Fyrbodals 
kommunal förbund främst genom Hälsokällan, en 
verksamhet som finansieras av kommunerna och 
Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och 
förebyggande arbete för att främja barn och ung
as hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention och är främst kopplat till det 
psykosociala området, där utgångspunkten är att 
verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna 
för att uppnå de mål som satts är nätverksträffar, 
processtöd, konferenser och utbildningar. Mål
gruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn 
och ungas närhet. Fokusområden för Hälso källan 
utgår ifrån verksamhetsplanen (20182021) och 
är våldsförebyggande, fullföljda studier, integra
tion, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och 
relationer. 

Fokusområden
Fyrbodals kommunalförbund har under året ar
rangerat ett flertal utbildningar inom följande 
fokus områden: 
• Samspel, sexualitet och relationer, till exem

pel ICDP/Vägledande samspel och Grupp
ledarutbildning BVC.

• Psykisk hälsa, till exempel DISA – Din inre 
styrka aktiveras och Brännpunkt mitt bpsam
tal.

• Integration, till exempel jämlikhet, jämställd
het och mänskliga rättigheter

Kommunalförbundet har även utgjort pro
cesstöd inom fokusområdet Fullföljda studier, 
inom det ESF-finansierade projektet En skola för 
alla. Dessutom har Hälsokällan och kommunal
förbundet tillsammans med kommunerna i Fyr
bodal och Västra Götalandsregionen arrangerat 
en konferens med fokus på att främja skolnärva
ro och förebygga skolfrånvaro. En konferens som 
samlade nästan 300 deltagare.

Nätverk
Kommunalförbundet har under året ansvarat för 
följande nätverk för professionella som möter 
barn, ungdomar och föräldrar:

• Skolnärvaro/skolfrånvaro 
• Hedersförtryck 
• Föräldrar nya i Sverige (brobyggare/ 

kulturtolkar) 
• Socialpedagoger i skolan  
• ICDP Nivå 2 
• ICDP Utbildare
• Familjecentraler 
• Kommunalt aktivitetsansvar
• Projektenheter En skola för alla
• ABC/KOMET 
• Samspel, sexualitet och relationer
• Jämlikhet och jämställdhet – nätverk för 

studiehandledare och språkstödjare

Samverkan med Västra Götalandsregionen och 
länsstyrelsen har skett i olika sammanhang 
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och aktiviteter. I projektet ”En skola för alla” 
har samverkan skett med samtliga kommunal
förbund inom Västra Götalandsregionen samt 
Samordnings förbundet Väst. Hälsokällan har 
även startat upp ett samverkansråd kring rörelse i 
samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund 
och Västra Götalandsregionen.

Kommunalt aktivitetsansvar
Inom ramen för strategin att få fler unga vuxna 
i studier eller arbete har Fyrbodals kommunal
förbund under året drivit nätverket Kommunalt 
aktivitetsansvar samt deltagit i projektet En skola 
för alla. Kommunalförbundet har startat en ar
betsgrupp för fullföljda studier med representan
ter från nätverket för utbildningschefer.

När det gäller strategin om att alla barn och 
ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter har kommunalförbundet bland 
annat genomfört:

• Slutkonferens för projektet Vägledning för 
livet.

• Projektet En skola för alla.
• Projektet Barns integritet, ett metod

utvecklingsprojekt i samarbete med för
skolor i området. 

• Utbildningar inom fokusområde samspel, 
sexualitet och relationer – diskriminerings
grunder, normer och demokrati med ut
gångspunkt i barnkonventionen 

• Utbildningar med utgångspunkt i det 
nationella projektet kring hedersför
tryck, som har koppling till både vålds
förebyggande arbete och integration. 
Utbildning har getts till aktörer inom 
skola, socialtjänst, arbetsmarknad, 
integrations enheter och hälso och sjuk
vård. Även ungdomar, främst inskrivna 
på språkintroduktions program, i flera 
kommuner har fått utbildning om mänsk
liga rättigheter och att förebygga heders

problematik. Samverkan i detta projekt 
har skett på lokal, regional och nationell 
nivå.

• Utbildningar, nätverk och utvecklings
arbete inom fokusområde integration.

• Processtöd vid uppstart av en familje
central och förarbete och processtöd med 
en ungdomscentral i området.

• Processtöd i skolans utvecklingsarbete 
med likabehandling och värdegrund.

Mål 8: Barn och unga

Strategier inom mål 8 
1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och likvärdi

ga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.
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RESULTATRÄKNING TOTAL 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter (not 1)

Medlemsavgifter basverksamhet 9 273 806 8 966 268
Extern finansiering projekt och övrig verksamhet 21 858 047 21 506 196
EU-bidrag projekt och övrig verksamhet 5 185 142 3 669 015
Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet 5 904 693 6 402 985
Övriga intäkter 426 522 169 730

42 648 211 40 714 194

Kostnader (not 1)

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -6 421 542 -7 446 995
Administration, marknadsföring, möteskostn -5 013 084 -4 931 569
Faktiska resekostnader, utlägg -379 104 -326 232
Möteskostnader politiker och tjänstemän -83 482 -105 673
Konferensarrangemang -1 780 812 -1 236 335
Personalkostnader (not 2) -27 712 526 -24 260 249
Bilersättning och traktamente -375 130 -413 682
Politiska ersättningar -355 223 -352 217
Lämnade bidrag -2 696 -798 990

-42 123 599 -39 871 941

Resultat före avskrivningar 524 611 842 253

Avyttring inventarier 0 0
Avskrivningar inventarier (not 3) -69 104 -73 905

Resultat efter avskrivningar 455 507 768 348

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 15 611 14 683
Räntekostnader -4 967 -500

10 644 14 183

ÅRETS RESULTAT (not 13) 466 151 782 530
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VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter (not 1)

Medlemsavgifter 9 273 806 8 966 268
Ersättning för uppdrag 800 6 000
Övriga intäkter 74 953 69 544

9 349 559 9 041 812

Kostnader (not 1)

Konsultkostnader, tjänsteköp -112 374 -369 967
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 824 047 -1 754 048
Faktiska resekostnader, utlägg -25 659 -24 494
Möteskostnader politiker och tjänstemän -83 482 -105 673
Personalkostnader (not 2) -6 399 633 -5 463 007
Bilersättning och traktamente, förmånsbil -118 742 -136 857
Politiska ersättningar ordf. och revisorer -355 223 -352 217
Lämnade bidrag -1 261 0

-8 920 422 -8 206 263

Resultat före avskrivningar 429 137 835 548

Avyttring inventarier 0 0
Avskrivningar inventarier (not 3) -69 104 -73 905

Resultat efter avskrivningar 360 033 761 643

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 15 611 14 683
Räntekostnader -4 967 -500

10 644 14 183

ÅRETS RESULTAT 370 677 775 826
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VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Extern finansiering 12 481 589 11 909 729
EU-bidrag 5 185 142 3 669 015
Ersättning för uppdrag 1 150 728 989 348
Övriga intäkter 341 381 97 084

19 158 840 16 665 177

Kostnader

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -4 588 959 -5 116 561
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 797 218 -1 242 333
Konferensarrangemang -1 393 305 -721 389
Resekostnader -146 275 -167 493
Politiska ersättningar 0 0
Personalkostnader (not 2) -10 363 282 -8 644 356
Bilersättning och traktamente -137 365 -149 340
Lämnade bidrag -1 435 -617 001

-18 427 840 -16 658 472

Resultat före avskrivningar 731 001 6 704

Avskrivningar inventarier (not 3) 0 0

Resultat efter avskrivningar 731 001 6 704

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT (not 13) 731 001 6 704
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VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET 2019-01-01 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Extern finansiering 9 376 458 9 596 467
EU-bidrag 0 0
Ersättning för uppdrag 4 753 165 5 407 636
Övriga intäkter 10 188 3 102

14 139 811 15 007 206

Kostnader

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -1 720 209 -1 960 467
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 391 819 -1 935 188
Konferensarrangemang -387 507 -514 946
Resekostnader -207 170 -134 245
Politiska ersättningar 0 0
Personalkostnader (not 2) -10 949 611 -10 152 885
Bilersättning och traktamente -119 022 -127 485
Lämnade bidrag 0 -181 989

-14 775 338 -15 007 206

Resultat före avskrivningar -635 526 0

Avskrivningar inventarier (not 3) 0 0

Resultat efter avskrivningar -635 526 0

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT -635 526 0
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier (not 3) 124 205 193 308

124 205 193 308

Finansiella anläggningstillgångar (not 4) 2 767 000 2 767 000
Aktier och andelar 2 767 000 2 767 000

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 8 851 721 4 087 506
Momsfordran 228 772 0
Övriga kortfristiga fordringar 32 891 406 824
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader basverksamhet (not 9) 650 692 341 701
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader övrig verksamhet (not 10) 3 157 342 5 921 774
Upplupna intäkter projektverksamhet (not 11) 8 814 128 10 660 354

21 735 545 21 418 159

Likvida medel
Kassa, postgiro och bank (not 12) 29 636 365 24 954 069

SUMMA TILLGÅNGAR 54 263 114 49 332 536

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Balanserat resultat -3 146 779 -2 364 249
Årets resultat -466 151 -782 530

-3 612 930 -3 146 779

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -3 046 250 -2 014 862
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 003 053 -968 230
Regionala tillväxtmedel (TVP) (not 5) -33 085 335 -32 139 782
Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet (not 6) -828 153 -777 291
Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet (not 8) -4 486 503 -4 258 892
Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet (not 7) -8 200 889 -6 026 700

-50 650 184 -46 185 757

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -54 263 114 -49 332 536

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat 466 151 782 530

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar inventarier 69 104 73 905

535 255 856 435
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar -317 387 -5 348 043
Förändring av kortfristiga skulder 4 464 427 9 324 197

4 147 041 3 976 155

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 682 296 4 832 590

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier 0 0
Försäljning av inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 682 296 4 832 590

Likvida medel vid årets början 24 954 069 20 121 479
Likvida medel vid årets slut (not 12) 29 636 365 24 954 069

SOLIDITET (not 16) 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital/Tillgångar 7% 7%
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Projektverksamhet 2019 Kostnader Intäkter Acc. kostn. Acc. intäkter

Pågående projekt
Miljösamverkan - årsavgift -316 000 316 000 -2 464 034 2 502 873
EBP - Äldre H-042, H-057 -514 089 514 089 -3 079 715 3 079 715
SKL - Prio -309 890 309 890 -1 371 893 1 371 893
F&U Utvärderingsvekstad -188 018 188 018 -259 170 259 170
Våldsprojektet 0 0 -647 473 647 473
Nätverksledare IFO -916 875 916 875 -2 290 397 2 290 397
BBIC 2017-2018 -2 251 2 251 -147 685 147 685
Våld i nära relationer 2017-2018 -12 519 12 519 -843 083 843 083
VGR/GITS -872 086 872 086 -1 214 288 1 214 288
Integritet i förskolan -608 727 608 727 -685 206 685 206
MiniMaria -8 8 -8 8
Suicidprevention -8 8 -8 8
Utv. Seminarieverksamhet 2013-14 -162 740 162 740 -938 664 938 664
Kulturkollo 2018 0 0 -645 772 645 772
Kultursamverkan Fyrbodal -1 709 1 709 -95 639 95 638
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal -5 352 5 352 -5 352 5 352
Näringslivsutveckl. Fyrbodal -652 652 -872 593 871 940
Biogas 2020 -2 2 -747 223 747 223
Företagsakuten 0 0 -383 632 383 632
Strukturbild Fyrbodal -224 076 224 076 -1 716 331 1 716 331
Företagsklimat Fyrbodal -1 346 360 1 346 360 -2 360 753 2 360 753
Framtidsentreprenörer Fyrbodal -82 667 -511 326 -593 993 0
Framtidsentreprenörer TVV -193 385 788 055 -1 919 500 2 514 170
Grön Tillväxt Skog -717 424 717 424 -1 127 735 1 127 735
Genomförandeplan VG 2020 -600 600 -58 453 58 453
Rural mobilitet -541 593 541 593 -541 593 541 593
Fossilfri gränsregion 2030 -1 446 506 1 446 506 -1 446 506 1 446 506
Trämanufaktur -78 363 78 363 -78 363 78 363
Uppdrag ALMI-företagscoaching -776 761 776 761 -776 761 776 761
Utv- & konkurrenskraftig närngslivsutv -269 242 269 242 -269 242 269 242
Teknikcollege Fyrbodal -469 787 469 787 -3 945 042 3 945 042
Vård- och omsorgscollege -694 030 694 030 -2 723 393 2 723 393
KOBRA -184 184 -1 287 266 1 287 266
SSC - Scandinavian Science Cluster 0 0 -1 963 000 1 963 000
Kompetensplattformsarb. Fyrbodal -3 101 517 3 101 517 -8 922 436 8 922 436
Avtal vuxenutbildning -224 321 224 321 -598 055 598 055
Praktiksamordning Fyrbodal -1 113 057 1 113 057 -3 525 581 3 525 581
En skola för alla -2 827 548 2 827 548 -4 465 822 4 465 822
Gemensam portal för Samhällsorientering F -105 817 105 817 -105 817 105 817
Plattform för nyanländas etablering 0 -8 827 -2 398 599 2 389 772

Projekt som förvaltas av förbundet
Kompletteringspremier KPA 0 0 -21 088 21 088
Fiskekommunerna del 2 (Ö-023) -269 230 269 230 -991 885 991 885
Projektekonom (P-003) 0 0 -6 996 6 996
Vattenrådet -7 989 7 989 -7 989 7 989

Projekt som slutredovisats under 2019
Vägledning för livet 8 908 -23 452 -692 993 678 448
College VG -8 329 380 258 -1 629 930 2 001 858
Hela Gröna Vägen -17 551 399 318 -3 682 348 4 064 114

Projekt som avslutats under 2019
EBP-äldre H-029 -9 484 9 484 -7 707 630 7 707 630
Anhörigstödsnätverk 0 0 -33 299 33 299
Ägarskifte Micro 0 0 -919 171 919 171
Finansieringsrådgivning 0 0 -393 120 393 120
Fiskekommunerna (Ö-020) 0 0 -343 305 343 305

Saldo -18 427 840 19 158 840 -73 945 827 74 715 014
Resultat 731 001
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Övrig verksamhet 2019 Kostnader Intäkter
Hälsokällan -1 809 999 1 762 501 P
Forskning och utveckling (FoU) -2 395 386 2 395 386 P
Socialstrateg/Bbic/IBiC -295 407 295 407 P
IT-samverkan II -1 526 041 1 526 041 P
Hedersvåld -468 189 468 189 P
Kulturberedning -639 259 639 259 P
Affärsdriven miljöutveckling -764 615 764 615 P
Position Väst -2 819 802 2 819 802 P
Antagningskansliet -2 233 130 2 233 130 P
Samhällsorientering -107 295 107 295 P
Kurser och konferenser -1 716 215 1 128 187 P

Saldo -14 775 338 14 139 811

Resultat -635 526

A=avslutat
P=pågående
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat
anges nedan.

Intäkter
Intäkter 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 förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier 10 år
Datorer Direktavskrivning från 2013

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar
med en ursprunglig löptid på högst tre månader.
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Not 1 Budgetavstämning basverksamhet
Avvikelse 

INTÄKTER TKR Budget Utfall budget
1901-1912 1901-1912 1901-1912

Medlemsavg. kommunbidrag 9 180 9 273 93
Övriga intäkter 70 76 6
Ränteintäkter 40 15 -25

SUMMA INTÄKTER TKR 9 290 9 364 74

KOSTNADER TKR
Personalkostnader
Löner basanställda inkl soc.avg  -5 330 -5 249 81
- personalförsäkringar -720 -784 -64
- löneskatt på pensioner -180 -190 -10
- försäkringskostnader Pacta, OF -35 -46 -11
Friskvård -15 -8 8
Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc -180 -119 61
Politiska ersättningar ordf. och revisorer -365 -355 10
Möteskostnader politiker och tjänstemän -100 -83 17
Konsultkostnader -100 -112 -12

Administrativa fasta kostnader
- hyra, städ, reparation o underhåll -530 -395 135
- kopiering, skrivare -20 -27 -7
- IT, drift, hemsida, intranät -190 -326 -136
- företagsförsäkring -15 -12 3
- telefon (mobil och data) -45 -26 19

Administrativa rörliga kostnader
- larmhållning -15 -9 6
- porto och förbrukningsmat inkl datorer -80 -145 -65
- repr., möteskostn. resekostn personal -85 -73 13
- pren tidn, litteratur -25 -16 9
- övr personal kostn -70 -103 -33
- utbildning, intern utveckling -75 -20 55
- extern revision och rådgivning -70 -101 -31
- informationsmaterial, annonser m m -50 -46 4
Avskrivningar -100 -69 31
- övriga kostnader -50 -136 -86
VästKom -550 -546 4

SUMMA KOSTNADER TKR -8 995 -8 994 1

RESULTAT TKR 295 370 75
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Not 2 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro

MEDELANTALET ANSTÄL 19-12-31 18-12-31 Antalet anställda är beräknat utifrån

Män i basverksamhet 0,95 2,20 antalet heltidstjänster.

Kvinnor i basverksamhet 6,65 4,40
Män i övrig verksamhet 3,00 1,80
Kvinnor i övrig verksamhet 16,80 13,60
Män i projektverksamhet 4,05 2,35
Kvinnor i projektverksamhet 8,80 7,70

40,25 32,05

Tillsvidareanställda basverksa 7,10 6,60
Tillsvidareanställda övrig verks 14,90 14,40
Tillsvidareanställda projektverk 5,75 4,80
Visstidsanställda 12,50 6,25

40,25 32,05

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

19-12-31 18-12-31
Förbunds Bas Projekt Övrig Förbunds Bas Projekt Övrig 
direktör personal personal personal direktör personal personal personal

Löner/andra ers. 1 073 864 3 492 790 7 064 794 7 495 774 595 420 2 941 602 6 407 582 7 241 992
Utbildning 0 19 991 0 3 500 0 33 091 0 0
Övr personalkostn. 0 102 975 0 0 0 57 548 3 634 1 931
Soc. avgifter 345 152 1 095 464 2 119 722 2 354 523 364 744 1 470 603 2 233 140 2 908 963
varav pension 367 726 416 231 599 011 763 770 175 844 416 643 453 552 816 252

1 786 741 4 711 220 9 184 516 10 617 567 960 164 4 502 843 8 644 356 10 152 885

Under 2019 har tidigare tjänsteköp upphört eller ersätts av anställning i kommunalförbundet. 

UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO 19-12-31 18-12-31
Sjukfrånvaro för män 0,55% 0,55%
Sjukfrånvaro för kvinnor 2,87% 4,78%
Sjukfrånvaro för anställda 2,28% 3,66%
yngre än 30 år 1,04% 0,00%
mellan 30 - 49 år 0,71% 0,25%
äldre än 49 år 3,33% 5,27%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro 2,28% 3,66%
Långtidssjukfrånvaro 58,53% 78,55%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron
är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

44



Not 3 Inventarier
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472
Inköp 0 0
Försäljning inventarier 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472

Ingående avskrivningar -1 688 164 -1 614 259
Årets avskrivningar -69 104 -73 905
Återförd avskrivning försålda inventarier 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 757 268 -1 688 164

Utgående planenligt restvärde 124 204 193 308

Inventarier skrivs av på 10 år
Datorer direktavskrivs från 2013

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

Antal Namn Bokfört värde Eget kapital-
andel

17 000 Gryning Vård AB 17,0% 17 000 19 382 374
250 Mediapoolen Västra Götaland AB 16,7% 250 000 1 182 729
13 Innovatum AB 1,3% 2 500 000 233 432

2 767 000 20 798 535

Not 5 Regionala tillväxtmedel (TVP)

Fyrbodals kommunalförbund (FK) erhåller årligen medel från VG-regionen för genomförandet av
det delregionala tillväxtprogrammet på uppdrag av VG-regionen.
Kostnader och intäkter har tidigare år redovisats i resultaträkningen i projektredovisningen
men redovisas från 2007 endast i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt 
uppdrag för FK.
Medlemskommunernas motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008
i förskott.

45



Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter basverksamhet
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen
semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter.

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter projektverksamhet
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag
som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt.

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag
som erhållits vid verksamhetsstart.

Not 9 Förutbetalda kostnader basverksamhet
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal.

Not 10 Upplupna intäkter övrig verksamhet
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som 
rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader.

Not 11 Upplupna intäkter projektverksamhet
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej
utbetalda EU-bidrag.

Not 12 Likvida medel
Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP)
rekvireras från 2008 i förskott.

Not 13 Resultat projektverksamhet
Tre projekt har slutredovisats under 2019 och genererat ett överskott på 731 tkr. 

Not 14 Soliditetstal
Direktionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10%
men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen
finner angelägna.
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Ekonomisk redovisning 2019-01-01 – 2019-12-31 

Uddevalla den 2 april 2020 

Direktionen 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Martin Carling  Paul Åkerlund        Ingemar Samuelsson 
Dals Eds kommun Trollhättans stad       Uddevalla kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Mats Abrahamsson Kent Hansson         Liselott Fröjd 
Sotenäs kommun Strömstad kommun       Tanums kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Christer Hasslebäck Peter Eriksson        Anders Arnell 
Uddevalla kommun Trollhättans stad  Orust kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Tobias Bernhardsson Stig Bertilsson    Jan-Olof Johansson 
Färgelanda kommun Bengtsfors kommun        Lysekils kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Gunnar Lidell  Benny Augustsson       Jan Hognert 
Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun       Munkedals kommun 

……………………………  ………………………… 
Michael Karlsson Morgan E Andersson 
Åmåls kommun Melleruds kommun 

X13AO
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Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020‐04‐02 
Diarienummer: 2019 ‐ 998 

Paragrafer: 18‐33 
Sida 4 (18) 

 

Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
 

§ 19 

Årsredovisning och bokslut 2019 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på  

ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal 

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala 

resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen 

som visade 621 tkr.  

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter. 

 

 

Direktionen beslutar 

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande 

undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen. 

 

 

   



























 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KS 2020/00266  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2021 
med plan 2022-2023 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2020-03-31 §7 om 

medlemsavgift för 2021. Begäran omfattar totalt 77 553 tkr, varav 72 916 

 tkr avser löpande verksamhet och 4 637 tkr avser pensionskostnader. Därutöver 

tillkommer 2 900 tkr i långsiktig pensionsavsättning. Uddevalla kommuns andel av 

verksamheten uppgår till 64,15%, vilket innebär att Uddevalla kommuns totalkostnad 

uppgår till 51 611 tkr, varav medlemsavgift 46 776 tkr, pensionskostnad 2 975 tkr och 

pensionsavsättning 1 860 tkr. Mitt Bohusläns äskande innebär en uppräkning av 

medlemsavgiften med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna. Avgiften för pensioner 

baseras på beräkningar från pensionsadministratören KPA.  

  

Medlemsavgiften plus det långsiktiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av 

kommunstyrelsens budget som finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

flerårsplanen för 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohusläns protokoll 2020-03-31 § 7     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Räddningstjänstförbundets budget för 2021 om 77 553 tkr 

  
att godkänna Uddevalla kommuns medlemsavgift inklusive pensionskostnad 2021, som 

uppgår till 49 751 tkr, 

  

att godkänna Uddevalla kommuns avsättning till långsiktigt pensionsåtagande om 1 860 

tkr avseende 2021. 

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-08 Dnr KS 2020/00266 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2021 

med plan 2022-2023 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2020-03-31 §7 om 

medlemsavgift för 2021. Begäran omfattar totalt 77 553 tkr, varav 72 916 

 tkr avser löpande verksamhet och 4 637 tkr avser pensionskostnader. Därutöver 

tillkommer 2 900 tkr i långsiktig pensionsavsättning. Uddevalla kommuns andel av 

verksamheten uppgår till 64,15%, vilket innebär att Uddevalla kommuns totalkostnad 

uppgår till 51 611 tkr, varav medlemsavgift 46 776 tkr, pensionskostnad 2 975 tkr och 

pensionsavsättning 1 860 tkr. Mitt Bohusläns äskande innebär en uppräkning av 

medlemsavgiften med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna. Avgiften för pensioner 

baseras på beräkningar från pensionsadministratören KPA.  

 

Medlemsavgiften plus det långsiktiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av 

kommunstyrelsens budget som finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

flerårsplanen för 2021-2023.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohusläns protokoll 2020-03-31 § 7      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Räddningstjänstförbundets budget för 2021 om 77 553 tkr 

 

att godkänna Uddevalla kommuns medlemsavgift inklusive pensionskostnad 2021, som 

uppgår till 49 751 tkr 

 

att godkänna Uddevalla kommuns avsättning till långsiktigt pensionsåtagande om 1 860 

tkr avseende 2021 

   

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-08 Dnr KS 2020/00266 

  

 

 

 

Skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 







 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

 
1 

 

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 2020-03-23 Dnr 2020-000239 

 

Medlemsavgift 2021 samt planeringsunderlag 2022-2023 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 
Beräkning är gjord i enligt med överenskommelse mellan medlemskommunerna och utifrån 

medlemskommunernas direktiv på medlemsrådet 2020-03-24. 

 

Medlemsavgift (drift) 
Indexeringar för medlemsavgift (drift) har gjorts med index i Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 

2018-2023, 2020-02-13 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 KPA i december 2019 och regleras slutgiltigt 

vid årsbokslutet 2021 utifrån de faktiska kostnaderna och avsättningar. 

2021 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 2,8 %  

70 930 245 kr * 1,028 = 72 916 292 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun  46 775 801 kr 

 Lysekils kommun  15 837 419 kr 

 Munkedals kommun  10 303 072 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) 
KPA:s beräkningar 2019-12-31: 

Pensionskostnader 4 637 000 kr  

Pensionsavsättning 2 900 000 kr 

Pensionsåtagande 7 537 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 2 974 706 kr 

 Lysekils kommun 1 007 180 kr 

 Munkedals kommun    655 224 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun  1 860 311 kr 

 Lysekils kommun     629 867 kr 

 Munkedals kommun     409 761 kr 
 

 

Sammanställning 2021  

 Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 46 775 801 (drift) + 2 974 706 (pensioner)  =  49 750 320 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =    1 860 311 kr 

 Lysekils kommun   
Medlemsavgift 15 837 419 (drift) + 1 007 180 (pensioner)  = 16 844 535 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      629 867 kr 

 Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 303 072 (drift) + 655 224 (pensioner)  = 10 958 254 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      409 761 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 2022 - 2023 medlemsavgift och pensionsåtaganden 

Förbundets behov av medlemsavgift 2022 och 2023 utifrån i dagsläget kända faktorer. 

2022 
Medlemsavgift (drift) 

PKV 2,6 % 

72 916 292 kr * 1,026 = 74 812 115 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun 47 991 972 kr 

 Lysekils kommun 16 249 191 kr 

 Munkedals kommun 10 570 952 kr 
 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

KPA:s beräkningar 2019-12-31: 

Pensionskostnader 4 832 000 kr  

Pensionsavsättning 3 026 000 kr 

Pensionsåtagande 7 858 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 3 099 796 kr 

 Lysekils kommun 1 049 534 kr 

 Munkedals kommun    682 777 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun 1 941 006 kr 

 Lysekils kommun    657 189 kr 

 Munkedals kommun    427 536 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 
 

 

 

2023 
Medlemsavgift (drift) 

PKV 2,8 % 

74 812 115 kr * 1,028 = 76 906 855 kr 

Medlemsavgift (drift) 

 Uddevalla kommun 49 335 747 kr 

 Lysekils kommun 16 704 169 kr 

 Munkedals kommun 10 866 939 kr 
 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

KPA:s beräkningar 2019-12-31: 

Pensionskostnader 5 041 000 kr  

Pensionsavsättning 3 196 000 kr 

Pensionsåtagande 8 237 000 kr 

Medlemsavgift (pensioner) 

 Uddevalla kommun 3 234 268 kr 

 Lysekils kommun 1 095 063 kr 

 Munkedals kommun    712 396 kr 
 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

 Uddevalla kommun 2 050 213 kr 

 Lysekils kommun    694 164 kr 

 Munkedals kommun    451 590 kr 
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Medlemsavgift 2021 samt planeringsunderlag 2022-2023 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (2020-03-24) 

- Cirkulär 20:8 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023  

- PKV (2020-02-13) 

- KPAs beräkning (2018-12-10), uppdaterad och reviderad i och men ny pensionsförvaltare 

  

 

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 2021, i enlighet med förslag, hos medlemskommunerna. 
 

 Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 46 775 801 (drift) + 2 974 706 (pensioner)  =  49 750 320 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =    1 860 311 kr 

 Lysekils kommun   
Medlemsavgift 15 837 419 (drift) + 1 007 180 (pensioner)  = 16 844 535 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      629 867 kr 

 Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 303 072 (drift) + 655 224 (pensioner)  = 10 958 254 kr 

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      409 761 kr 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 

 

Bernt Eriksson 

Förbunds-/räddningschef 

 

http://www.mittbohuslan.se/






















 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KS 2020/00322  

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla Kommun och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende genomförandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder samt möjliggöra för 

en ny förskola. 

Exploateringsförslaget upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar för åtgärder och 

kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland 

annat villkor för marköverlåtelser som skall ske mellan kommunen och exploatören 

samt exploatörens rätt att utföra skredsäkring. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll, 2020-04-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Plankarta 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1, 

  

att avtalet skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

  

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

och beslut i ärendet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-05-18 Dnr KS 2020/00322 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Telefon 0522-69 6061 
anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla Kommun och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende genomförandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder samt möjliggöra för 

en ny förskola. 

Exploateringsförslaget upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar för åtgärder och 

kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland 

annat villkor för marköverlåtelser som skall ske mellan kommunen och exploatören 

samt exploatörens rätt att utför skredsäkring, 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll, 2020-04-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Plankarta 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

 

att avtalet skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Avdelningschef 

Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

$ 205 Dnr SBN 2020/00255

Exploateringsavtal för Ryd ingsberg 1

Sqmmonfollning
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla kommun och bostadsstiftelsen
Uddevallahem avseende genomftirandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl.
Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet ftir bostäder samt möjliggöra ftir
en ny ftirskola.
Exploateringsavtalet upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar ftir åtgärder och
kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland
annat villkor ftir marköverlåtelser som ska ske mellan kommunen och exploatören samt
exploatörens rätt att utftjra skredsäkring.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 2020- 03 -26
Exploateringsavtal for Rydingsberg
Plankarta

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden ftireslår kommunfullmiiktige att besluta

att godkiinna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1

att avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordftirande och kommundirektör

jlusreeeT 20zo - 0t{_ 1g
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2020-03-26 Dnr SBN 2020/00255 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 

Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla kommun och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende genomförandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder samt möjliggöra för 

en ny förskola.  

Exploateringsavtalet upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar för åtgärder och 

kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland 

annat villkor för marköverlåtelser som ska ske mellan kommunen och exploatören samt 

exploatörens rätt att utföra skredsäkring.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Exploateringsavtal för Rydingsberg  

Plankarta  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta  

 

att godkänna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

 

att avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

 

   

 

 

 

 

Aya Norvell Frida Läckström 

Tf. förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
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Grund karta fram ställd  ge nom  utd rag ur 
Ud d e valla Kom m uns d igitala baskarta.
Kartstandard  e nligt HMK-K.2.2.6.1 
Fullständ ighe t:            standard  2  
Läge snoggrannhe t:    standard  2 
Aktualite t:                    standard  1

Cam ia Karlsson 
Kart- oc h m ätningsinge njör
Ud d e valla Kom m un

Ud d e valla 2018-03-06Upprättad

Skala 1:1000
Koord inatsyste m
I plan                    : SWEREF 99 12 00
I höjd                    : RH 2000

PLANBESTÄMMELSER
Följand e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d anståe nd e  be te c kningar.
Endast angive n använd ning oc h utform ning är tillåte n.
Där be te c kning saknas gälle r be stäm m e lse n inom  he la planom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskapsgräns
Ad m inistrativ gräns
Ege nskapsgräns oc h ad m inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturom råd e , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

S Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Marke n får inte  förse s m e d  byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Ø P

ØP Körbar förbind e lse  får inte  anord nas, PBL 4 kap. 9 §
Omfattning

Utformning
)—+0,0 Högsta noc khöjd öve r angive t nollplan är angive t värd e  i m e te r, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd

Mark

Utförande
b1 Endast 50 % av m arkytan får hård göras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ge nom förand e tid e n är 15 år., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1 Markre se rvat för ge m e nsam he tsanläggning. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Ändrad lovplikt

Huvudmannaskap
Huvud m annaskap kom m unalt för allm än plats, PBL 4 kap. 7 §

n2 Marke n är avse d d  som  öve rsväm ningsyta, PBL 4 kap. 10 §

a1 Startbe ske d  får inte  ge s för byggnad förrän m arke ns läm plighe t för be byggand e  har 
säke rställts avse e nd e  risk för bloc kne d fall har kom m it till stånd. Kvarte rsm ark, 
PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Gälland e  tom tind e lning upphävs, för Kv Ryd ingsbe rg 1485K-202/1960

m 1 Minst hälfte n av bostadsrum m e n i bostadsläge nhe t ska vändas m ot tyst e lle r
ljud d äm pad sid a, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

b2 Grund läggning e nd ast på pålar till fast botte n, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n3 Marke ns höjd får inte  änd ras m e r än 0,5 m , PBL 4 kap. 10 §

n1 Be fintliga träd  får e nd ast fällas om  d e t är sjukt e lle r utgör e n säke rhe tsrisk, PBL 4 kap. 10 §

e  0 Största e xploate ring är angive t värd e  i kvad ratm e te r bruttoare a, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

BESD

Bostäd e r, Te knisk anläggning, Skola, Vård , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

GATA1 Huvud gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Bostäd e r, Te knisk anläggning, Skola, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

a2 Marklov krävs äve n för fällning av träd . Kvarte rsm ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.













 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2020/00353  

Detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola 

Sammanfattning 

Avsikten är att möjliggöra för cirka 270 bostäder i två till sex våningar samt en ny 

förskola. Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan, 

gällande stadsplan anger allmänt ändamål. Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har 

bedömts klara av den ökade belastningen avseende trafik och buller, efter samrådet 

beslutades det i Samhällsbyggnadsnämnden om återremiss för att utföra en grundligare 

trafikutredning med trafikmätning, denna visade att belastningsgraden är/förblir 

godtagbar på vägarna och att bulleriktvärden kan efterlevas vad gäller befintlig och ny 

bebyggelse. 

Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2016-04-13, §78. Samråd, 

granskning och granskning 2 har genomförts under 2018 respektive 2019. 

På grund av ändringar i planförslaget sedan granskningen genomfördes en granskning 2, 

ändringarna berodde främst förskolefastighetens omfattning som omformats för en 

lämpligare lösning vad gäller förskolegård och dagvattenlösning. Inga ändringar i 

planhandlingarna har skett sedan granskningen vad gäller trafik och buller. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Plankarta daterad 2020-02-11 

Planbeskrivning daterad 2020-02-11 

Samrådsredogörelse, daterat 2019-05-24 

Granskningsutlåtande, daterat 2019-11-01 

Granskningsutlåtande 2, daterat 2020-02-11 

Utdrag ut Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 §78 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-18§ 256 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-20§ 247 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-12§ 271 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna granskningsutlåtande 2 samt 

  

att anta den granskade detaljplanen.  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-18 Dnr KS 2020/00353 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola 

Sammanfattning 

Avsikten är att möjliggöra för cirka 270 bostäder i två till sex våningar samt en ny 

förskola. Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan, 

gällande stadsplan anger allmänt ändamål. Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har 

bedömts klara av den ökade belastningen avseende trafik och buller, efter samrådet 

beslutades det i Samhällsbyggnadsnämnden om återremiss för att utföra en grundligare 

trafikutredning med trafikmätning, denna visade att belastningsgraden är/förblir 

godtagbar på vägarna och att bulleriktvärden kan efterlevas vad gäller befintlig och ny 

bebyggelse. 

Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2016-04-13, §78. Samråd, 

granskning och granskning 2 har genomförts under 2018 respektive 2019. 

På grund av ändringar i planförslaget sedan granskningen genomfördes en granskning 2, 

ändringarna berodde främst förskolefastighetens omfattning som omformats för en 

lämpligare lösning vad gäller förskolegård och dagvattenlösning. Inga ändringar i 

planhandlingarna har skett sedan granskningen vad gäller trafik och buller. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Plankarta daterad 2020-02-11 

Planbeskrivning daterad 2020-02-11 

Samrådsredogörelse, daterat 2019-05-24 

Granskningsutlåtande, daterat 2019-11-01 

Granskningsutlåtande 2, daterat 2020-02-11 

Utdrag ut Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 §78 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-18§ 256 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-20§ 247 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-12§ 271 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna granskningsutlåtande 2, samt 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att anta den granskade detaljplanen  

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-18 Dnr KS 2020/00353 

  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 BEHOVSBEDÖMNING  

2017-11-14  ARB 606  

 

HANDLÄGGARE 
Daniel Andersson 
TELEFON   
0522-697323 
 
 

Behovsbedömning för detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl 
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska kommuner för alla detaljplaner 
göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller ej. 
 
De kriterier som ska tillämpas för behovsbedömningen finns i bilaga 2 och 4 till MKB-
förordningen. Dessa handlar bland annat om riskerna för hälsa eller för miljön, det berörda 
områdets sårbarhet på grund av till exempel överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på 
skyddad natur, kulturarv etc. Om planens genomförande enligt dessa kriterier kan antas leda 
till en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalken genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling kan främjas. 
 
PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att pröva exploatering av bostäder i omfattningen 270 bostäder samt 
förskola. 

Det aktuella området är förenligt med Översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 
Område för föreslagen detaljplan 
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BEDÖMNING ENLIGT MKB-FÖRORDNINGENS BILAGA 2 OCH 4 
Nedan redovisas en bedömning utifrån förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4. Utvärderingen används också för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan 
som behöver beskrivas vidare, även om planens genomförande inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära, 
och ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att övervägandena i behovsbedömningen 
behöver omvärderas. 
 
 
Platsen  
Gällande regleringar och skyddsvärden 
 
 
Berörs området av 3-4 kap MB?  
(särskilda hushållningsbestämmelser, 
riksintresse för natur-, 
kulturminnesvård och rörligt 
friluftsliv) 
 
 
Berörs området av 7 kap MB? 
(Natur/kulturreservat, 
biotopskydd, strandskydd, 
vattenskydd el dyl) 
 
 
 
Berörs området av 
internationella konventioner?  
(Natura 2000, UNESCO 
Världsarv etc) 
 
 
 
 
 
Berörs området av 
byggnadsminne eller 
fornminne? 
 
 
 
 

JA NEJ Beskrivning/komentar 
 X  

 X  

 X  

X  Utanför tänkt detaljplan återfinns 
fornminne i form av fornborg, arkeologisk 
förundersökning har visat på att inga 
fornlämningar finns inom planområdet. 
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Berörs området av överskridande 
av miljökvalitetsnormer?
 
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 
2010:477)  

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660)  

• olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 
 
 
 
Innehåller området höga 
naturvärden eller nyckelbiotop?  
(Utpekat i naturvårdsprogram) 
 
 
 
 
 
Är området ekologiskt känsligt, 
belagt med andra restriktioner? 
(förorenad mark) 
 
 
 
 
 
Är området opåverkat eller har 
det särskilda värden ur 
boendesynpunkt? (oexploaterat, 
bullerfri zon, närrekreation) 
 
 
 
Är området påverkat av 
skyddsavstånd? (riktvärde för 
skyddsavstånd till ny och befintlig 
bebyggelse) 
 
 
 
 
Slutsats  
Arkeologisk utredning har visat att 
planområdet inte omfattar några 
fornlämningar, planområdet är i övrigt 
ej negativt berört av ovanstående 
punkter. 

 

 

 

 

 

 

 X De MKN som berörs är: 
 
- 

 X  

 X  

X  Området är delvis idag oexploaterat, 
närrekreations-stråk avses bevaras. 

 X  
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Planen 

 

Förändringar i samband med ny detaljplan 
 
 
 
Förändrad markanvändning? 
 
 
 
 
 
Ökad exploateringsgrad? 
 
 
 
 
 
 
Behov av följdinvesteringar? 
(Infrastruktur, vägar, VA, energi) 
 
 
 
 
 
Krav på följdändringar av 
omgivande pågående 
markanvändning? 
(t ex bef Stormarknader, industri, 
övriga anläggningar) 
 
 
Medverkar planen till att MKN 
överskrids eller att avsteg görs 
från riktvärden? 
(luftföroreningar, buller) 
 
 
 
Kräver föreslagna verksamheter 
eller planens genomförande 
anmälan eller tillstånd enl. MB? 
 
 
 
 
Kan ett genomförande av planen 
medföra så negativa effekter att 
förebyggande åtgärder eller 
kompensationsåtgärder behöver 
vidtas? 
 

X  Berörd fastighet är idag planlagd som A-
område, avses ändras till bostäder samt 
förskola.  

X  Ja, ca 270 bostäder samt ny förskola.  

X  Ja, GC-väg byggs ut. 

 X  

 
 

X Ökat buller/koldioxidutsläpp till följd 
av ökat antal bostäder. 

 
 

X - 

 X Eventuellt åtgärder längs 
Äsperödsvägen/Sigelhultsvägen, 
åtgärder mot buller. 
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Bidrar planen till uppfyllelse av 
nationella, regionala eller lokala 
miljömål?(Lokala miljömål i 
fetstil) 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

 
3. Bara naturlig försurning 

 
4. Giftfri miljö 

 
5. Skyddade ozonskikt 

 
6. Säker strålmiljö 

 
7. Ingen övergödning 

 
8. Levande sjöar och vattendrag 

 
9. Grundvatten av god kvalitet 

 
10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 
11. Myllrande våtmarker 
 
12. Levande skogar 

 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 
 
 
16. Ett rikt växt och djurliv 
 
 

JA Nej Beskrivning 

 X Ökat bilberoende. 

 X Ökat bilberoende, dock ytterst marginellt.  

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

- - Berörs ej. 

X  Tillskott av attraktiva bostäder.  

- - Berörs ej. 
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Bidrar planen till uppfyllelse av 
andra relevanta planer och 
program? (energiplan, avfallsplan 
etc) 

 
 
 
Överensstämmer planen med 
intentionerna i kommunens 
ÖP/FÖP 
 
 
 
 

 
Slutsats 
Överlag överensstämmer föreslagen planering väl överens med kommunens intentioner och har mycket 
marginell negativ inverkan på närmiljön, desto större positiv inverkan i egenskap attraktiva boenden i relativt 
centrumnära läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - Berörs ej. 

X  Ja 
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Påverkan 
Konsekvenser för miljön 
 (1=inga 2= till viss del 3=betydande) 
 
  
Planens negativa inverkan på 
marken? (Instabilitet, 
sättningar, erosion, rasrisk etc) 
 
 
 
Planens negativa inverkan på 
luft eller lokalklimat? 
(Föroreningar, luft, lokalklimat, 
vind) 
 
 
 
 
Planens inverkan på global 
klimatförändring? (Utsläpp av 
koldioxid och andra 
klimatgaser) 
 
 
Planens negativa inverkan på 
vatten? (Förändringar för yt- eller 
grundvattnets kvalitet eller 
mängd, infiltration strömningsriktningar 
etc) 
 
 
 
Planens negativa inverkan på 
växt- eller djurliv? (Påverkas 
hotade arter, antalet arter, 
arternas sammansättning) 
 
 
 
 
Planens negativa inverkan på 
landskapsbilden? (Utsikter, 
utblickar, landmärken) 
 
 
 
Planens negativa inverkan på 
omgivningen i övrigt? (Stadsbild, 
grannar, verksamheter, jordbruksnäring) 
 
 

1 2 3 Beskrivning/kommentar 
X   Utfört utredning visar på att exploatering 

kan ske utan negativ inverkan på mark. 
Viss bergförstärkning krävs. 

 X  Ökat bilberoende, dock finns 
busshållplats ca i nära anslutning till 
området. 

 X  Se ovan. 

 X  Exploatering medför ökat 
dagvattenflöde, åtgärder ska vidtas 
för att säkerställa att detta inte 
innebär ett problem. 

X   - 

  X Positiv inverkan, planerad bebyggelse 
kommer utgöra en vacker del av 
stadsbilden. 

  X Se ovan. 
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Konsekvenser för människors  
hälsa  
  
 
Planens genomförande ger störningar i 
form av ljud? (människor exponeras för 
störande buller)  
 
 
 
 
Planens genomförande ger 
störningar i form av ljus? 
 
 
 
 
 
Planens genomförande ger 
störningar i form av vibrationer? 
(människor exponeras 
för markvibrationer) 
 
 
 
Planens genomförande innebär 
risker? (Explosion, brand, 
strålning, utsläpp, förhöjda 
risker vid transporter av farligt 
gods, översvämningar) 
 
 
 
 
Konsekvenser för hushållningen 
med mark, vatten och andra 
resurser 
 
Innebär planen att en långsiktigt 
hållbar resursanvändning inte 
främjas? (uttömmande av 
resurser såsom dricksvatten, 
grus-, och bergstäkte, jordbruk etc) 
 
 
Ger planen negativ inverkan för 
rekreation och rörligt friluftsliv? 
(närströvområden, parker, 
grönstråk, utflyktsmål, 
vandringsleder, frilufts- och 
idrottsanläggningar) 

 
(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 

 
 
 
 
 
(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 

1 2 3 Beskrivning/kommentar 
X   - 

X   Området ligger i anslutning till 
idrottsplats, tänkt exploatering 
medverkar inte till negativ inverkan för 
grönstråk etc.  

1 2 3 Beskrivning/kommentar 
 X  Ökad biltrafik innebär ökat buller, tänkt 

exploatering klarar riktvärden genom 
tyst sida. 

X   - 

X   - 

X   - 
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Ger planen negativ påverkan på 
kulturhistoriska värden? 
(arkeologi, fornlämningar, 
jordskogsbruks- 
eller 
industrihistoriska värden) 
 
 
 
Sociala konsekvenser 
(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 
 
 
 
Kommer planen att förstärka 
sociala barriärer? (ensartade 
områden vad gäller etnisk 
tillhörighet, ålder ekonomi etc)  
 
 
 
Kan planen innebära 
konsekvenser för barn och unga som 
särskilt bör beaktas? 
 
 
 
 
Kan planen innebära 
konsekvenser för 
funktionshindrade som särskilt bör 
beaktas?           
 
 
 
 
Kan planen innebära 
konsekvenser för 
trafiksäkerheten som särskilt 
bör beaktas? 
 
 
 
 
Kan planen innebära 
konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv som 
särskilt bör beaktas? 
 
 
 

  

X  
 

 Arkeologisk förundersökning visar att 
det ej finns kulturhistoriska värden inom 
planområdet, fornborg finns i anslutning 
till område, denna påverkas ej negativt 
av exploatering. 

1 2 3 Beskrivning/kommentar 
 X  Området kan få en socialt ensartad 

karaktär, dock kan stora delar av 
lägenheterna upplåtas som hyresrätter. 

X   - 

X   - 

X   Ökad trafik på 
Äsperödsvägen/Sigelhultsvägen, 

X   - 
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Sammanvägning av platsen, 
planen och påverkan 
 
Utvärdering 
 
 
Innebär förslaget tydliga 
motsättningar mellan olika 
intressen? 
 
 
Är det sannolikt att allvarliga 
negativa effekter uppkommer? 
 
 
 
Är osäkerheten av bedömningen 
av effekter stor? 
 
 
 
Är effekterna vanliga, varaktiga 
eller bestående? 
 
 
Kan ett genomförande av planen 
innebära betydande negativ 
effekt inom enskilda områden på 
miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten 
eller andra natur resurser? 
 
 
Ger ett genomförande av planen 
som helhet negativ effekt på 
miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten 
och andra naturresurser? (då 
den kumulativa effekten av flera 
mindre effekter kan ge stora 
negativa effekter utan att de var 
för sig behöver innebära 
betydande miljöpåverkan) 
 
 
  

JA NEJ Beskrivning/kommentar 

 X - 

 X - 

 X - 

X  Delvis oexploaterad mark exploateras, området 
som sådant är dock redan ianspråktaget. 

 X - 

 X - 
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Behovsbedömning 
 
Kan ett genomförande av planen 
innebära en betydande påverkan 
på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser? Behövs en 
miljöbedömning i 
planprocessen? 
 

 
 
 
 
Samlad slutsats
Ett genomförande av detaljplanens syfte bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 

JA NEJ Beskrivning/kommentar 
 X . 
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UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 606 

 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2019-05-24 tillhörande förslag 
till detaljplan för 

 
Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla kommun 

 

 
 

Förslag till detaljplan för bostäder och förskola 
 
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2017-12-18, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna 

av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-18, § 256 att samråd om 

detaljplanen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala 

och  regionala  instanser  m.fl.  under  tiden  2018-03-16  –  2018-04-13. 

Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som 

gränsar direkt till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden 

fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga för 

nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 

Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2018-04-03 
 

 
 

Det är två stadsplaner som gäller inom området för den nya planen. Det är 14-UDD 

29/1957 och 14-UDD- 139/1958. Det är lämpligt att den nya planen täcker över hela 14- 

UDD-139/1958 för att inte lämna kvar små snuttar av den gamla stadsplanen. 
 

På bilden ”situationsplanen, tänkt exploatering” är det inritat väg för den befintliga 

gångvägen till det övre bostadsområdet. I detaljplanen är det naturmark och kan inte 

användas till tillfartsväg för fastigheten. Väg till detta område ska ske inom 

kvartersmarken eller får dagens grusväg bli lokalgata. 
 

Det hade vara mer tydligt med en fastighetskonsekvenskarta hur mark ska regleras. 
 
En fastighet för förskola ska avstyckas från Rydingsberg 1 och väg till denna fastighet 

från lokalgatan bör vara gemensam för styckningslotten och Rydingsberg 1. Alltså en 

gemensamhetsanläggning bör redovisa på plankartan. 
 

Var går allmänna ledningar till förskolan? Går de direkt från gatan in till förskolan eller 

över Rydingsberg 1? Behövs område för servitut eller u-område? Den samfällda marken 

Äsperöd s:2 överförs till Äsperöd 1:35. 
 

Finns det exploateringsavtal med exploatören? Kvarteret Rydingsberg utökas i och med 

planändringen. Borde det inte stå något om det? Se ovan angående: återstår av planen 

14-UDD-139/1958, rosa område är kvar av planen på bilden nedan. Dessa områden bör 

redovisas i planen som lokalgata och Natur. · Väg inom Naturområde 
 

Vägen längs med kvartersmarken för skola bör vara g (blå området på bilden). 

Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter. 

 
Kommentar: Plankarta redigeras så den täcker in den äldre stadsplanen, situationsplanen är i 

samrådshandlingarna ej uppdaterad, vägen avses kvarstå som huvudsaklig gång-och cykelväg enligt vad 

plankartan redovisar, detta revideras. 

 
Plankartan kompletteras med gemensamhetsanläggning för att säkra infarten för förskolan. Förstudie för 

förskola har visat att allmänna ledningar så som VA, el och fjärrvärme går direkt från gata till förskola, under 

dagens lekyta, i detaljplan prickmark, Det ska upprättas ett exploateringsavtal innan detaljplan antas. 

Planhandlingarna revideras i enlighet med Lantmäteriets övriga synpunkter. 
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2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2018-04-13 

 
Dagvatten. En dagvattenutredning är framtagen för planområdet: Uddevallahem - 

Rydingsberg 

2017-10-31. Vår bedömning är att man kan skapa en bra hantering av dagvattnet i 

området under förutsättning att man följer de utredningar och åtgärder som föreslås i 

dagvattenutredningen. 
 

 
 

Buller. Enligt bullerutredningen går det inom planområdet att uppfylla gällande 

riktvärden för trafikbuller utomhus. De rekommendationer som anges i utredningen bör 

följas. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på ny skolgård bör följas. 

Lokaliseringen medför ökad trafik längs Sigelhultsvägen. Bullerökningen för befintliga 

bostäder längs nämnda väg är redovisad separat. Bullernivån överskrider 

idag 60dBA ekvivalentnivå. Framtida nivåer beräknas inte överskrida 65dBA, som är 

praxis för åtgärder i befintlig äldre miljö. Dock borde en kostnadsanalys göras över 

vad det skulle kosta att åtgärda inomhusnivåer längs Sigelhultsvägen, för att väga 

samhällsnyttan av sådana åtgärder. 

 
Biotopskydd. Inom planområdet finns en trädallé, den nämns även i en bildtext i 

planbeskrivningen. 

Det är otydligt om det är delar eller hela allén som man tänker bevara. Det är viktigt att 

man i planbeskrivningen tydliggör vad man avser med trädallén. Planbeskrivningen 

framhåller även att "Planområdet har idag inga, särskilt värdefulla, naturvärden...//" 

vilket inte helt stämmer eftersom trädalléer har ett generellt biotopskydd enligt 

miljöbalken. 

För trädalléer gäller i första hand att påverkan på dessa miljöer ska undvikas. Om det 

krävs påverkan måste dispens sökas hos Länsstyrelsen och man bör då även föreslå 

kompensationsåtgärder. 

 
Förorenad mark. Av planbeskrivningen framgår inte om det funnits någon verksamhet 

som kan medföra risk för eventuell förorening. Planbeskrivningen bör kompletteras med 

en beskrivning av eventuell verksamhetshistorik samt vid behov en översiktlig beskrivning 

av eventuell föroreningsproblematik. Beskrivningen bör vara så utförlig att en 

bedömning av eventuellt behov av undersökningar kan göras. Om ingen verksamhet har 

bedrivits som kan medföra förorening bör detta framgå av planbeskrivningen. Under 

2009 

genomfördes en inventering av PCB i byggnad på fastigheten. Enligt inventeringen 

fanns ingen PCB i inventerad fastighet 

 
Kommentar: 

 
Dagvattenutredningen avses kompletteras för att tydligare redogöraför att därmed kunna 

säkerställa åtgärder inom plan för god dagvattenhantering. 

För inga fastigheter överskrids 65 dBA ekvivalentnivå. Hela trädallén avses bevaras, detta regleras 

och markeras i plankartan. Pla nbeskrivningen redigeras utifrån kommentar om biotopskydd. 

Planbeskrivningen kompletteras med verksamhetshistorik, det finns ingenting som tyder på att förorenade 

verksamheter skett på platsen och därmed finns inget behov av att utföra markföroreningsundersökningar. 
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3. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 2018-03-27 

 
Socialtjänsten har tagit del av förslag till detaljplan, socialtjänsten ser behov av 

nyetablering för en ny gruppbostad och en ny servicebostad. Gruppbostad med 8 

lägenheter i ett och samma våningsplan, en servicebostad i ett annat hus med 8-1O 

lägenheter. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnad ser behovet av gruppbostad/servicebostad, verksamhet har pågått inom 

området tidigare, gällande stadsplan medger detta och ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt 

kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 
 

4. Västvatten, 2018-04-12 
 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Reserverat för dagvattenhantering/fördröjning bör reserveras i plankartan. 

 
Enligt planbeskrivningen skall förskolan styckas av från Rydingsberg l. Den avstyckade 

fastigheten får ansöka om kommunalt VA. Därefter kan en VA-uppgift upprättas och 

förmedlas gällande fastighetens förbindelsepunkt och VA-anslutning. Anläggningsavgift 

debiteras enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. 

 
I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran mot detaljplanen. 

 
Kommentar: Ytor reserverade för dagvattenhantering avsätts i plankartan, förskoletomten ansöker om 

kommunalt VA. 
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5. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2018-04-19 

 
Av samrådshandlingarna framgår inte vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. Likaså behövs trafiksäkra 

vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 

Samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur stor befolkningsökningen, i 

synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas bli i samband med 

tillskapande av fler bostäder. Detta för att kunna bedöma konsekvenser för Barn och 

utbildning. 

Barn och utbildningsnämnden är av den principiella uppfattningen att alla 

samrådshandlingar om bostadsutbyggnad bör innehålla uppgifter om vilken skola som 

kan bli aktuell och/eller om ny förskola eller skola kan komma att krävas och i så fall 

förslag på lämplig plats. 

Förstudie för ny förskolebyggnad med utökad tomt (ökning från 5000m2 till 5850m2) 

finns framtagen. Denna beställdes av Barn och utbildning 2015-03-27. Den 

behovsinventering om redovisas i den nyligen framtagna lokalförsörjningsplanen visar 

att behovet i området är större än de tillkommande två avdelningarna vid Äsperöds 

förskola. Den tomtarea som Barn och utbildning blivit tilldelad påvisar att sex 

avdelningar med två byggalternativ (en- eller tvåplan) är lämpligast. 

Med hänsyn till behovet av förskola och skola i området föreslår barn och 

utbildningsnämnden att hela området i planen markeras som B och S, dvs. som 

område för bostäder och/eller förskola/skola. Det ger utrymme för flexibilitet i 

planeringen. 

 
Kommentar: Ökad befolkningsmängd är svår att definitivt mäta, detta beror på många faktorer 

exempelvis om det byggs större eller mindre lägenheter, detaljplan styr ej den regleringen. Exploateringen 

medför med största sannolikhet en efterfrågan av förskola och skola i närheten. Detta finns och det ges i 

plan möjlighet att utöka befintlig förskola. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kringområdet 

kommer att genomföras. 

 
I detaljplan möjliggörs för en större förskola inom området, Förstudie (2015-03-27) har varit till grund för 

planhandlingarna. Samhällsbyggnad är medveten om behovet av förskoleplatser, vad gäller byggrätt 

föreslås en generös byggrätt i byggnadsarea och höjd, området är begränsat av förskoletomten, i väst 

genom den skyddsvärda trädallén, i norr genom byggrätt för bostäder, i syd genom bilväg och öst genom 

gång och cykelväg. 

 
Förskola möjliggörs i hela planen genom att S läggs till i B-området. 

 

 
 
 

6. Samhällsbyggnad, Tekniska, Uddevalla kommun 2018- 
04-13 

 
För att förskolan ska få tillräckligt stor friyta, behovet är ca 1000 kvm/ avdelning, 

behöver mark öster om förskolan, nu markerad som naturmark behöva ändras till 

kvartersmark för förskola. 

Allmänheten kan ha ett intresse av att röra sig i området och kan finna andra vägar att 

gå runt den framtida nya förskolan. Grindar kan vara en lösning för att öka 

tillgänglighet. Kommunen har ett stort behov av större förskoletomter. 
 

 
Kommentar: Gång och cykelvägen har ett högt bevarandevärde och att ta denna i anspråk och blockera 

allmänheten är ej en optimal lösning, marken blir även snabbt delvis kuperad här. Behovet av förskolor är 

stort och stora förskoletomter är önskvärt. Tomten är redan maximalt utökad utifrån de geografiska ramar 
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som finns. I anslutning till förskoletomten finns dock mycket naturmark att tillgå. 
 

 
 

7. Samhällsbyggnad, Tekniska, Uddevalla kommun 2018- 
04-13 

 
Avgränsningar mellan natur- och kvartersmark 

I västra delen av planområdet, inom området med beteckning Natur, finns ett antal 

gamla och stora ekar, inringade i bilden nedan. Trädkronorna sträcker sig långt in på 

den planerade kvartersmarken för bostäder. Med nuvarande gräns mellan natur- och 

kvartersmark skulle trädkronorna behöva beskäras kraftigt, mycket nära trädstam, för att 

ge plats åt nya byggnader. Tekniska avdelningen anser att naturmarken ska utökas 

österut så att träden och dess kronor kan bevaras. 

I nordöstra delen av planområdet behöver gränsdragningen mellan natur- och 

kvartersmark justeras. Där befintlig gångstig ansluter från grusvägen börjar ett vackert 

rekreationsområde där träden har stor betydelse för miljön. Tekniska avdelningen anser 

att området närmast gångstigen bör bevaras som naturmark. Då kan den stora ek, 

inringad i bilden nedan, som finns inom den planerade kvartersmarken bevaras inom 

naturmark. Planerad naturmark väster om grusvägen kan istället ingå i kvartersmark för 

bostäder. Utmed grusvägen i östra delen av planområdet kan kvartersmark för förskola 

utökas närmare grusvägen. 

 
På sid 2 anges att den tillkommande trafiken bedöms vara marginell. Detta är 

missvisande. På Äsperödsvägen innebär exploateringen att trafikmängden mer än 

fördubblas och på Sigelhultsvägen blir det en betydande ökning jämfört med idag. 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgifter om nuvarande och framtida 

trafikmängder. 

 
En bullerutredning är gjord för Sigelhultsvägen. Utredningen visar ljudnivåer endast i 

intervaller och det saknas uppgift om beräknade värden vid fasad. Det gör att det blir 

svårt att utläsa hur stor förändringen blir för respektive fastighet. Det kan ändå 

konstateras att den ekvivalenta ljudnivån ökar för fastigheterna på Sigelhultsvägen. Hur 

detta ska hanteras behöver redovisas. 

 
Även på Äsperödsvägen finns fastigheter som berörs av den ökade trafiken som 

exploateringen genererar. Bullerutredning för dessa fastigheter saknas. 

 
Grusvägen i östra delen av planområdet kommer att finnas kvar som en väg på 

naturmark, som förbinder Äsperöd med området norr om planområdet. Motordriven 

fordonstrafik kommer inte tillåtas på vägen, men den kommer inte heller att skyltas som 

gång- och cykelväg. Därför blir det missvisande att benämna den som gång- och 

cykelväg i planbeskrivningen. På illustrationen på sid 9 visas att vägen används för att 

nå parkering inom planområdet. Med nuvarande planbestämmelser blir detta inte möjligt 

då kvartersmarken gränsar till naturmark. Tekniska avdelningen anser att all 

trafikförsörjning inom bostadsområdet ska ske via den interna körvägen som ansluter 

till Äsperödsvägen i två punkter. 

 
I planbeskrivningen nämns inget om förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. På 

Äsperödsvägen saknas cykelbana. Här behöver en utbyggnad av gång- och cykelbana 

göras. Förslaget till detaljplan möjliggör detta genom att befintlig gatumark i södra 

delen av planområdet utökas. På Sigelhultsvägen finns en gång- och cykelbana som dock 

är mycket smal. På vissa delar av sträckan är det möjligt att bredda gång- och 
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cykelbanan inom nuvarande gatuutrymme. På andra delar är detta inte möjligt med 

hänsyn till gällande fastighetsgränser. På en del av sträckan finns dock planstöd för att 

utöka gaturummet och på så sätt öka bredden på gång- och cykelbanan. 

 
Genomförandebeskrivningen behöver kompletteras med de trafiksäkerhets- och 

bulleråtgärder som kommunen ser behov av. Åtgärderna är: 

 
-ny gång- och cykelbana utmed Äsperödsvägen 

-förbättring av befintlig gång- och cykelbana utmed Sigelhultsvägen 

-bullerskyddsåtgärder för berörda fastigheter 

-åtgärder i korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen för att förbättra säkerhet 
 

 
Kommentar: Plankartan redigeras för att bespara ekarna i anslutning till mark för bostäder, 

förskoletomten utökas mot gång-och cykelvägen, plankartan redigeras för att bevara rekreationsområdet i 

områdets nordöstra del, förändringarna kan göras då de inte står i märkbar kontrast till bostadsområdets 

intentioner, tvärtom är det positivt att kunna bevara träd och rekreationsområden där möjligt. 

 
Det som syftas avseende marginell ökning är bullersituationen, detta förtydligas i planbeskrivning, 

nuvarande och framtida trafikmängder redovisar i genomförd bullerutredning men läggs in i 

planbeskrivning. 

 
I utförd samt kompleteande utredning redovisas förändring avseende buller i fasad i respektive fastighet, 

nuläge och framtida prognos detta i ekvivalent och maximal dBA, dock saknas Börsåsvägen vilket 

kommer att kompletteras. 

 
Planbeskrivningen revideras avseende benämning på Gång- och cykelbanan, trafikförsörjning kommer att 

ske inom bostadsområdet. Planbeskrivningen revideras av de förbättrande åtgärder som möjliggörs för 

gång-och cykeltrafiken och genomförandebeskringen kompletteras med nämnda trafiksäkerhets- och 

bulleråtgärder som nämns. 
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REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

8. Länsstyrelsen, 2018-04-11 
 
I det fortsatta arbetet behöver kommunen analysera olika förslag på placering och 

utformning av bostadsbyggnaderna så att ekvivalent ljudnivå 60 dBA innehålls vid 

bostadsfasaderna. I likhet med vad kommunen anger krävs det vidare utredning av 

dagvattenhanteringen. I denna behöver det framgå hur dagvattenhanteringen kan lösas 

för att minska föroreningar som når Bäveån. Länsstyrelsen rekommenderar även att 

åtgärder som behövs för att undvika en översvämning från ett 100-årsregn ska 

säkerställas i planen. Geotekniska säkerhetsfrågor samt bergförstärkningsåtgärder 

behöver också fortsatt beaktas. 

 
Hälsa och säkerhet. Geoteknik. Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts 

(SGI) yttrande i sin helhet som fortsatt behöver beaktas. SGI påpekar att det framgår av 

geotekniskt PM att större uppfyllnader över 0,5 meter bör undvikas för att inte äventyra 

stabiliteten. I utredningen saknas en stabilitetsanalys för givet planändamål, dvs 

planerad byggnation, samt vilka markuppfyllnader som kan tillåtas med hänsyn till den 

geotekniska säkerheten, vilket behöver kompletteras. Även den geotekniska säkerheten 

för befintliga byggnader och anläggningar inom planområdet ska uppfylla dagens krav. 

Stabiliteten för denna bebyggelse behöver därför kontrolleras/verifieras för dagens 

förutsättningar. 

 
Den geotekniska utredningen påvisar att det krävs förstärkningsåtgärder i bergslänter 

inom planområdet. Det är viktigt att vidare kontroll av förstärkningsbehovet genomförs i 

det fortsatta planarbetet så som rekommenderas i den geotekniska utredningen. 

 
Bergförstärkningsåtgärder behöver säkerställas i planen. Åtgärder som behöver utföras 

på tomtmark kan villkoras genom särskild planbestämmelse enligt 4 kap. 14 § punkt 4 

PBL. Åtgärder som behöver utföras på allmän platsmark och eventuellt utanför 

planområdet behöver i första hand utföras innan planen antas. I andra hand kan 

bindande avtal tecknas som säkerställer borttagandet av eventuellt lösa block, innan 

planen antas. Att så har skett behöver framgå av planens genomförande. 

 
Buller. Bostäder planeras utifrån att tyst sida kan anordnas. Länsstyrelsen anser att 

bostäder i det här läget, där det inte är tät stadsbebyggelse bör utgå ifrån målet att färre 

människor ska utsättas för skadligt buller. Ambitionen bör vara att riktvärden för buller 

enligt 3 paragrafen i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 

kunna uppnås. Kommunen behöver visa att 2 kap. 6 a § PBL har beaktats. Att föreslagna 

bostadsbyggnader har lokaliserats, utformats och placerats på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller. Finns det exempelvis möjlighet att byggnader som innehåller garage 

kan bilda bullervallar mot den trafikerade vägen? Kan parkeringsytor läggas närmast 

vägen så att byggnaderna kan dras in från vägen? Således behöver kommunen i det 

fortsatta planarbetet analysera olika förslag på placering och utformning av 

bostadsbyggnaderna så att ekvivalent ljudnivå 60 dBA innehålls vid bostadsfasaderna. 

 
Miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering. Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning 

inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. I 

dagsläget saknas denna bedömning. Kommunen måste därför visa hur planerade 

åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN för Vatten. 
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Kommunen ska visa på vilka grunder bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd av 

uppgifter från dagvattenutredningen eller annat underlag som berör vattenkvalitén. 

Om vattenförekomstens status/potential är sämre än god måste kommunen visa att den 

planerade dagvattenhanteringen medför en förbättring jämfört med nuläget. Är statusen 

god måste kommunen visa att föreslagen dagvattenhantering inte medför en försämring. 

Det framgår av handlingarna att det krävs vidare utredning av dagvattenhanteringen och 

föreslagna lösningar som även behöver säkerställas i planen. Länsstyrelsen önskar en 

utveckling av hur kommunen löser dagvattenhanteringen för att minska föroreningar som 

når Bäveån. Det behöver förtydligas om dagvatten kommer att påverka 

miljökvalitetsnormerna i Bäveån och vid behov utveckla resonemanget med förslag på 

åtgärder. 

 
Skyfall. Extrem nederbörd eller skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och 

som förväntas bli vanligare och intensivare i framtiden. Länsstyrelsen, liksom Boverket, 

anser att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100- årsregn, ska beaktas och vägas in i 

bedömningen av markens lämplighet. Planens eventuella påverkan på områden utanför 

planområdet behöver också ingå. 

Området är sluttande och omgärdas från tre håll av hårt sluttande berg. En översiktlig 

dagvattenutredning har gjorts för planområdet. Den föreslår vissa åtgärder som bör 

vidtas för att åstadkomma en fördröjning. Dagvattenutredningen tar också upp 

dagvattenhantering vid skyfall. Samrådshandlingen tar upp att byggnation ska förses 

med gröna tak och att maximalt 50% av kvartersmarken inklusive vägar får hårdgöras. 

Där anges också att det krävs en vidare utredning med föreslagna lösningar för 

dagvattenförsörjningen som kan säkerställas i planen. 

Länsstyrelsen rekommenderar att åtgärder som behövs för att undvika en 

översvämning från ett 100-årsregn säkerställs i planen. 

 
Trafik. Det framgår av Trafikverkets yttrande att föreslagen detaljplan har marginell 

påverkan på den statliga infrastrukturen och har därmed inget att erinra i detta skede. 

 
Barnperspektivet. Beskrivning av lekplats och utevistelse saknas i planförslaget. Är 

tanken att symbiosen med förskolan ska motsvara lekytor? Det bör framgå hur barn kan 

ta sig till och från skolan och området på ett trafiksäkert sätt. Är den befintliga gång- och 

cykelvägen så bra att den går att använda året om? 

 
Skuggning. Länsstyrelsen noterar att det finns ett stort berg i väster om planområdet. 

Kommunen bör beskriva på vilket sätt berget påverkar skuggning av bostäderna. Betyder 

skuggningen att bostäderna kommer att behöva mer energi för uppvärmning än normalt? 

På vilket sätt påverkas utevistelse av skuggningen på uteplatser och balkonger? 

 
Natur. Skogsstyrelsen likt Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att naturområden 

finns avsatta inom detaljplanen och att bärande och blommande träd kommer att sparas. 

Dessa träd, såsom de i fruktlunden, är på flera sätt viktiga för naturmiljön. 

 
Försvarsmakten. Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 
Koppling till miljömålen Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt 

verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt 

dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 

vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet 

och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma 

föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 
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Synpunkter enligt annan lagstiftning. Av genomförd arkeologisk utredning framgår att 

det inom planområdet inte förekommer några tidigare okända fornlämningar. 

Länsstyrelsen har därmed ur antikvarisk synpunkt inget att erinra. 

 
Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 

Kommentar: Föreslagen utformning av området har bearbetats för att finna den bästa utformningen utifrån 

god stadsbyggnad, buller, trafik och övriga faktorer, bland annat har våningsantal sänkts och 

trafikförsörjningen justerats, utifrån denna utformning har bullerutredning utförts och visar på att 

exploateringen klarar riktvärdena genom nyttjande av tyst sida. 

 
Utredning visar att bullret vid fasaderna i ny exploatering mot Äsperödsvägen kommer uppgå till ekvivalent 

nivå av 59-63 dBA i fasad, det är marginellt under och överstigande riktvärdet 60 dBA, det har i 

utformningen av området arrangerats så att tysta sidor och gårdar möjliggörs. Länsstyrelsen visar på goda 

förslag för att möjligen sänka bullernivåerna ytterligare, dock anser Samhällsbyggnad att föreslagen 

exploatering ger en god lösning utifrån de faktorer som skall beaktas. 

 
Samhällsbyggnad delar synen på att så få människor som möjligt ska utsättas för buller och att det buller 

som finns i möjligaste mån ska begränsas, dock är det ofrånkomligt att exploateringar i denna 

storleksordning genererar trafik och att trafiken genererar buller. 

Genom det stora behovet av bostäder och framför allt hyresrätter har detta område funnits lämpligt för 

exploatering och utredning visar att en acceptabel nivå kan uppnås. 

 
Den geotekniska utredningen visar att exploatering är möjlig, detaljstudier bör ske i ett senare skede när 

byggnaders placering står helt klart. 

 
Dagvattenutredning revideras utifrån beräknande på 100-årsregn och planhandlingar revideras efter detta. 

Dagvattenutredning revideras rörande rening av dagvattnet. 

 
Det finns ej redovisad lekplats i förslaget, det har istället diskuterats samnyttjande av lekytor med förskolan, 

det är ett positivt och effektivt nyttjande av marken. 

 
I anslutning till förskolan finns övergångsställe med god sikt och hastigheten är 30km/h, befintlig gång-och 

cykelväg kommer att förbättras för att säkerställa en säkrare trafikmiljö. 

 
Underlaget kompletteras med skuggstudie. 
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9. Trafikverket, 2018-03-23 

 
Trafikverket anser att föreslagen detaljplan har marginell påverkan på den statliga 

infrastrukturen och har därmed inget att erinra i detta skede. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

 
 

10. SGI, Statens geotekniska institut, 2018-04-10 

 
I planbeskrivning framgår det att WSP har utfört en geoteknisk utredning som påvisar att 

det krävs förstärkningsåtgärder i bergslänter inom planområdet västra och norra delar, i 

övrigt att stabiliteten tillfredställande. 

En vidare kontroll av förstärkningsbehovet rekommenderas i den geotekniska 

utredningen. SGI delar denna bedömning förutsatt att kontrollerna genomförs i det 

fortsatta planarbetet. Därtill att på plankartan säkerställas behovet av 

bergförstärkningar. Vi förutsätter att dessa införs i planen på ett plantekniskt lämpligt 

sätt. 

Enligt [2] har stabiliteten undersökts i 3 sektioner, A till C. sektionerna är placerad i 

planområdet västliga del där förutsättningarna bedöms vara ogynnsamma. Utredning 

detaljeringsnivå, bedömd utifrån antalet utförda sonderingar och laboratorieförsök, 

anser SGI uppnår detaljerad utredning. Utförda beräkningarna visar att stabiliteten är 

tillfredsställande på befintliga förhållanden. Vidare framgår det av geoteknisk PM att 

större uppfyllnader över 0,5 meter bör undvikas för att inte äventyras stabiliteten. SIG 

saknar i utredningen en stabilitetsanalys för givet planändamål, dvs planerad 

byggnation, samt vilka markuppfyllnader om kan tillåtas med hänsyn till den geotekniska 

säkerheten. Komplettering avseende detta rekommenderas. 

 
Noteras bör att även den geotekniska säkerheten för befintliga byggnader och 

anläggningar inom planområdet ska uppfylla dagens krav. Säkerhetskraven kan ha 

skärpts sedan befintlig bebyggelse uppfördes varvid stabiliteten för denna bebyggelse på 

nytt behöver kontrolleras/verifieras för dagens förutsättningar. Sammanfattningsvis ser 

SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 

ovanstående beaktas. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 

lämpligt sätt säkerställas 
i planen. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnad och exploatör är bekanta med de åtgärder som nämns, det anses dock att 

dessa kan utföras i det senare bygglovskedet, liggande geoteknisk utredning visar på att exploatering är 

möjlig, detaljstudier kring frågorna kan lämpligen ske vid bygglov när det står mer exakt klart hur 

byggnader placeras, bestämmelse om att så ska ske sätts in i plankarta. 
 

 
11. Skanova AB, 2018-03-20 

 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 

invända mot planförslaget. 

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område 

markerade. Föreslagen exploatering innebär att Skanovas anläggningar måste flyttas. 

Undanflyttning bekostas av fastighetsägare/exploatör. 

 
Kommentar: Noteras, fastighetsägare/exploatör informeras. 
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12. Skogsstyrelsen, 2018-03-26 
 
Att områden avsatta som naturområden inom detaljplanen finns och bevaras ser 

Skogsstyrelsen som positivt. Vi är också positiva till att bärande och blommande träd 

kommer att sparas. Dessa träd, såsom de i fruktlunden, är på flera sätt viktiga för 

naturmiljön. 

 
Kommentar: Noteras, Samhällsbyggnad delar synen på blommande träd och dess bevarandevärde. 

 

 
13. Bohusläns museum, 2018-03-28 

 
Kulturhistorisk bakgrund. Planområdet ligger inte inom någon uttagen kulturmiljö eller 

inom något riksintresse för kulturmiljövården. 

 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv. Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett 

bebyggelseperspektiv. 

 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv. Inga kända fornlämningar ligger inom 

planområdet. Strax öster om området ligger en fornlämning som utgörs av en fornborg 

Uddevalla 35:1. Söder om planområdet ligger en fyndplats för en flintdolk Uddevalla 

155:1 vilken är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. 

En arkeologisk utredning utfördes i november 2017 inför planerad exploatering. Sentida 

fyndmaterial från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal påträffades i de schakt och provgropar 

som grävdes. Hela området var omdanat på grund av anläggandet av servicehemmet. 

Bohusläns museum förordade inga ytterligare arkeologiska insatser (Redovisning av 

utförd undersökning dnr17/0323). Mot bakgrund av ovan har Bohusläns museum inget 

att erinra mot ärendet sett ur ett fornlämningsperspektiv. 

 
Sammanfattning. Efter avslutad arkeologisk utredning 2017 visade det sig att inget av 

antikvariskt intresse fanns inom planområdet därmed har Bohusläns museum har inget 

att erinra emot ärendet. 
 

 
Kommentar: Noteras, fornborgen har varit i beaktande under framtagandet av detaljplanen. 

 
 
14. Svenska kraftnät, 2018-04-04 

 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 

15. Försvarsmakten, 2018-04-03 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 

16. Vattenfall Eldistribution AB , 2018-03-27 
 
Inget att erinra. 

 

 
Kommentar: Noteras. 
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17. Västtrafik, 2018-04-13 
 
Västtrafik ser positivt på en utbyggnad i anslutning till redan befintlig kollektivtrafik. 

Genom att utveckla verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges 

förutsättningar för att resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock viktigt att 

säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig till och från hållplatserna, här är 

det viktigt med tydliga gång- och cykelstråk. 

Vi vill också påpeka att kollektivtrafiken borde beskrivas under egen rubrik. 
 

Kommentar: Noteras, förbättringsåtgärder för gång och cykelstråk finns planerade. Kollektivtrafik 

beskrivs som en egen rubrik 
 

 

18. Hyresgästföreningen 2018-04-1 
 
Hyresgästföreningen har tagit del av planbeskrivning mm rörande förändring av 

detaljplanen. 

Vi tycker det är positivt att området utvecklas. Potentialen är stor och detta tillskott är 

välkommet! 

Eftersom det i planen finns med att uppföra förskola förutsätter vi att flerbostadshusen 

planeras även för större lägenheter där barnfamiljer kan bo. Det finns ett stort behov av 

4- 5- och även 6-rumslägenheter, men bara om de byggs så att vanligt folk har råd att bo. 

 
Med den föreslagna planen finns stora möjligheter att få en blandad bebyggelse och 

blandad åldersstruktur hos de boende. Vår förhoppning är att det byggs både for 

seniorer och juniorer. Kollektivtrafiken som är en annan viktig del av människors 

möjlighet att bo och arbeta i olika delar av vårt samhälle. Denna är idag utbyggd i 

området och potentialen för att öka finns. Våra ambitioner är att verka för att det byggs 

flerbostadshus som många har råd att bo i. 

Hyresrätten är en förutsättning for en flexibel arbetsmarknad. Vi anser att 

planförändringen direkt bidrar till detta. Vi har inget att erinra mot detaljplanens 

utformning. 
 

 
Kommentar: Noteras, Samhällsbyggnad delar synen på potentialen i området, detaljplanen styr inte 

fördelningen av storlek på lägenheter men samhällsbyggnad delar synen på en positiv variation av 

upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 
18.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Ovanstående godkänner förslaget utan erinran i separata yttranden. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
 
 
25.  

 
 är högt trafikerad idag, något måste ändras vad 

gäller trafiken, detta är ett problem idag och kommer att bli ett ännu större problem i 

framtiden om detta byggs! Gångtrafik, barn och ungdomar plus lekplats. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 

26.  2018-03-28 
 
Vi är oroliga för ett ökat trafikflöde och buller, samt att gångvägen mellan 
Äsperödsvägen och Oddevold/Thorden blir förstörd. 

 
Kommentar: Se sid 22 

 
 

27.  2018-04-03 
 
Efter bygget av fastigheterna på Östberget har trafiken på nedre delen av 

Siglehultsvägen ökat markant. Detta medför köbildning och därmed buller. Ytterligare 

byggnation kommer att förvärra situationen. 

 
Kommentar: Se sid 22 

 
 
 

28. , 2018-04-03 
 
Vi undrar om ni kommer att besiktiga vårt hus. Vi bor mittemot Rydingsberg. 

 
Kommentar: Se sid 22 
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29. Gemensamt yttrande 2018-04-10, Fastighetsägare och boende 37 underskrifter 

fördelat på nedanstående fastigheter/adresser. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Vi som har undertecknat denna skrivelse har följande synpunkter på Detaljplan 

Rydingsberg l. 

 
I Plan och bygglagen 2010:900 står i l§ ... bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till ... en god och långsiktig hållbar 

livsmiljö. 

 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö ... 

Detta är Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Detta uppnås inte med den ökade 

trafikmängd som uppstår när Rydingsberg l m.fl. är byggt enligt den föreslagna 

detaljplanen. 

Redan nu är bullret på fastigheterna längs sigelhultsvägen i kvarteren Barkhögarna, 

Kvarnsågen, Kvarnen och Yxan för höga. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader anger att buller från vägtrafik från och med l juli 2017 inte bör 

överskrida 60 dBA vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA samt 70 dBA 

maximalljudnivå vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. För 

bostäder byggda före 1997 är Mark- och miljööverdomstolens praxis att utgångspunkten 

bör vara de riktvärden för buller från vägtrafik som framgår av 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53 dvs bullernivån utomhus vid fasad inte överstiga 

55 dBA. Maxnivån vid uteplats i anslutning till bostad bör inte överstiga 70 dBA. 

 
Buller är ett oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Studier visar att långvarig 

exponering för vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar dessutom 

orsakas sömnstörningar. Enligt Bullerutredning sigelhultsvägen är bullret nu 60 dBA 
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eller mer vid fasaderna som vetter mot vägen, 55 - 60 dBA vid fasaderna vinkelrätt mot 

vägen och 50 - 55 dBA bakom husen. 

 
I prognosen 2040 sträcker sig dessa värden ännu längre in på fastigheterna. Maximal 

bullernivå 80 dBA eller mer når en bra bit förbi fasaderna vinkelrätt mot sigelhultsvägen 

och 70 - 80 dBA når om på baksidorna av husen och en bit in i trädgårdarna. Prognosen 

2040 för maximala värden är ungefär motsvarande. Dagens buller gör att det inte går att 

samspråka med en person man står bredvid när en bil kör förbi. 

Vill man säga något till en person på andra sidan gatan måste man gå över gatan för att 

denne skall kunna höra vad man säger. 

Det framgår av ovanstående att bullernivåerna redan nu är högre än det de bör vara och 

vid den ökade trafik som blir vid byggandet av bostäder och förskola Rydingsberg l gör 

förhållandet ännu värre. Utöver buller är antalet bilar som passerar på sigelhultsvägen 

på gränsen av vad vägen kan klara av. Flera bostäder och en utökad förskola gör att 

trafiken ökar ytterligare. Tyvärr är det få som respekterar hastighetsbegränsningen på 30 

km som finns. Det krävs därför en ny avfart för Äsperödsområdet innan man kan bygga 

och då finns det också möjlighet att bygga bostäder bakom RosenhälL 

 
Kommentar: Se sid 22 

 
 
 
30. , Kvarnen 2, 2018-04-10 

 
Vi ställer oss positiva till byggnation av bostäder och förskola på Rydingsberg 

1 m.fl. med förbehåll om att trafiken behöver ledas om från Sigelhultsvägen. Redan 

idag är Sigelhultsvägen tungt trafikerad och bullernivåerna är höga. Kommunens egen 

bullerutredning visar att nivåerna idag överskrider referensvärdena 

men mest påtagligt är den vardagliga effekt som bullret har då det t.ex. är svårt att prata 

med varandra i trädgården när bilar passerar. Även om bullret, mätt i decibel, inte ökar 

nämnvärt med en ökad trafik på Sigelhultsvägen så kommer det ökade antalet bilar att 

göra att bullret ökar i frekvens och i längd. Samtalen i trädgården eller på altanen 

kommer att avbrytas oftare och avbrotten kommer att vara längre. På detta sätt kommer 

bullret att upplevas som än mer besvärande. 

Utöver problemet med bullret finns också utmaningar med trafiksituationen. På morgonen 

och eftermiddagen är det ofta länga köer, inte ovanligt att det är kö frän korsningen 

Västgötavägen/Sigelhultsvägen och ända upp till Österängens vårdhem. Trafiken på 

vägen är tät och påverkar boendes möjligheter att köra ut på Sigelhultsvägen vid 

rusningstrafik något som förväntas förvärras i och med att de nya bostäderna ska byggas 

och trafiken ökar. Vi hävdar att det är av yttersta vikt att kommunen tar fram en lösning 

för leda bort trafiken frän Sigelhultsvägen som annars kommer att få en ohållbar 

trafiksituation. 
 

Kommentar: Se sid 22 
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32. ,  2018-04-10 

 
Då vi är ägare av fastigheten yxan 6 funderar vi på hur man tänker sig en trafikökning 

på sigelhultsvägen. Enligt mätningar som vi fått från kommunen Passerar här ca 5000 

bilar per dygn. Skulle man då öka med ytterligare ca 1500 bilar är vi uppe ca 6500st. 

Bullernivån skulle då öka markant. Den är redan idag mycket hög ca 80 dBA. Dessutom 

ökar utsläppen då bilar måste stanna då de ej kommer ut vid Västgötavägen. Köerna är 

idag redan långa. Kommer man sedan att bygga bakom Rosenhäll blir det ytterligare 

besvärligt. Dessutom finns det planer på ytterligare hus på Östberget som också har sin 

utfart på Sigelhultsvägen. 

 
Mitt förslag är att först utreda hur man kan tänka sig att få en bra trafiksituation. 

Exempel en väg över vid lammert då man kan utnyttja utfarten vid Byggmax. Förutom 

nämnda saker förekommer det skakningar i husen. 

Dessutom är det svårt att ta sig ut vid vissa tidpunkter. Det förekommer också sprickor i 

asfalten. (gatan fick ny beläggning ganska nyligen). Detta beror till viss del på den tunga 

trafiken. 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
33. , 2018-04-10 

 
Vi har redan oacceptabelt hög ljudnivå. Bygg först tillfartsväg till Rydingsberg 1 m.fl. 

Därefter bostäder och förskola. Se även Handling ”angående detaljplan Rydingsberg 1 

m.fl.” med namnunderskrifter. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
34. 2018-04-10 

 
Vi kommer inte att acceptera 250 lägenheter på Rydingsberg om det inte blir nya 

tillfartsvägar orsak Sigelhultsvägen är redan tungt belastad av bullrande trafik, smal 

väg, många utfarter, cyklister, gående, skolbarn och redan dålig respekt för 30 km som 

skulle öka, plus föroreningar och skakningar i hus. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
35.  2018-04-11 

 
Då kartan och verkligheten inte överensstämmer brukar de flesta anpassa sig efter 

verkligheten. Om en anpassning till verkligheten skett ifråga om detaljplanen för 

Rydingsberg l m fl med en maximal utbyggnad med 240 nya bostäder är svaret 

uppenbarligen nej. Här verkar andra parametrar vara styrande vilket redan antyds på 

kommunens hemsida. "Vi (styrelsens majoritet?) tycker att det ska bli riktigt roligt att få 

utveckla denna delen av Uddevalla där det idag saknas hyresrätter!"' 

Aha! Är det avsaknaden av hyresrätter och ett ideologiskt synsätt som ligger till grund 

för den uttalade glädjen och angelägenheten att maximalt "utveckla" området. Äsperöd, 

ett område med enbart bostadsrätter och egnahem har ju genom åren varit en nagel i 

ögat på och som tidigare uttalats av ledande politiker inom Uddevalla kommun. 
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Skall Äsperöd då vara ett "fredat" område? Naturligtvis inte! Att området utvecklas, 

gärna med hyresrätter, kan säkert vara positivt. Men varför överexploatera och ödelägga 

området genom att till vilket pris som helst klämma in så stort antal hyresrätter som 

möjligt? Varför inte istället på ett realistiskt sätt utveckla området genom att förädla 

områdets nuvarande befintliga bebyggelse, försiktigt kompletterat med en viss 

nybyggnation. Detta är fullt möjlig och skulle tillföra området något positivt. 

Förvånande är också det nya synsättet på trafikbelastningen gällande sigelhultsvägen 

och Äsperödsvägen. För många år sedan ville en odlare nyttja området vid Rosenhäll 

vilken kommunen då avslog med hänvisning till att befintligt gatunät inte var lämpligt 

och inte tålde en då befarad trafikökning. Sedan dess har inga förändringar av gatunätet 

skett, däremot har trafiken ökat, inte minst genom kommunens egna trafik till och från 

Rosenhäl l. Som ett exempel på nuvarande trafiksituation kan nämnas de som skall ut på 

Äsperödsvägen från Börsåsvägen redan idag varje gång lever med "hjärtat i 

halsgropen". Så ytterligare ett bostadsområde med det maximalt planerade antalet 

lägenheter kommer knappast att gynna trafiksituationen eller som det mycket riktigt står i 

planen "Planförslaget kan även komma att bidraga till en ökat resande med bil vilket inte 

förordas men i flesta fall av nya exploateringar är ofrånkomligt." Förhoppningar om 

bilpoler och främjande av cykeltrafik är om ack så goda men likafullt förhoppningar. 

Dessutom måste frågan ställas med tanke på kraven på en hälsosam miljö, om 

lämpligheten av en ytterligare ökad biltrafik utanför en förskolas utegård. 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
36.  2018-04-12 

 
Trafiken på Västgötavägen och vidare in på Sigelhusltsvägen är i dagsvägen helt 

hysteriskt trafikerad. Det är dagligen trafikstockningar i korsningen 

Västgötavägen/Sigelhultsvägen, att ytterligare utöka trafikflödet med boende m-m på 

Äsperöd vore förödande för oss som bor längs Sigelhultsvägen. Det är 50 km förbi vårat 

hus som är nr 10 och det är få som håller den hastigheten känns det som. Våran högsta 

önskan är att Sigelhultsvägen ska bli en 30 väg då det ändå blir 30 längre bort på denna 

väg. Det känns inte det minsta säkert att låta våra barn ens gå längs vägen när barnen 

ska gå till Äsperödsskolan måste dom först gå ca 100m västerut för att komma till ett 

övergångsställe för att sen gå tillbaka mot skolan fast på andra sidan då vi inte har 

någon GC-väg på våran sida. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 

37. , Kvarnsågen 2, 2018-04-12 

 
Vi är Positiva till att Uddevalla utvecklas och att mer bostäder byggs överlag. Men när 

det ska ske så får ansvariga se till att förutsättningarna för nybyggnation är uppfyllda. I 

nuläge är trafiksituationen på Sigelhultsvägen inte bra. Det är köbildning både morgon 

och eftermiddag långa perioder. Hur ambulans, brandkår och polis och likande ska 

kunna ta sig fram vid dessa tidpunkter förstår vi inte. Gör om och gör rätt. Ordna med 

alternativ väg till Äsperödsområdet, därefter är det fritt fram att bygga både här och 

öster om Rosenhäll. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
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38. , 2018-04-13 

 
För hårt trafiktryck på befintlig väg, det är redan svårt att ta sig ut på västgötavägen 

vissa tider! Tycker ej det är vackert med höghus, förstör den vackra utsikten mot bergen. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
39. , 2018-04-13 

 
Vi bor nära området där byggnationen kommer att ligga och även nära Äsperödsvägen. 

Vår tomt ligger strax intill en slänt. Vi känner stor oro över rasrisk och risk för 

sättningar i vårt hus på grund av ökande rörelser och sprängningar i marken vid 

byggandet av detta bostadsområde och när trafiken kommer att öka under byggandet 

(tung trafik) och efter inflyttning av boende (ökat antal personbilar som dagligen 

trafikerar Äsperödsvägen). Ev. provtagning/mätning av huset (före, under och efter 

byggnation) och ev kostnader för fel som uppstår anser vi att Uddevalla kommun eller 

Uddevallahem ska betala. Det ska inte vi betala. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 
40. , 2018-04-13 

 
Vill framföra följande synpunkter ang detaljplan för Rydingsberg l 

Trafiksituationen är idag redan ansträngd på Sigelhultsvägen. 

Innan nya bostäder/förskola skall uppföras bör därför trafiksituationen förbättras, t.ex 

genom en ny tillfartsväg. 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 

41. , 2018-04-16 

 
Vägar. Är sigelhultsvägen kapabel att bära all den trafik som kommer att trafikera 

området, både byggtrafik under eventuell byggtid samt boende for 240 lägenheter till. 

Jag tänker mest på 30-sträckan. Marken där är inte bästa skick pga. rasrisk ner i 

Bäveån. Vissa förstärkningar har gjorts men räcker det? Eller ska trafiken ledas runt 

Tureborg? Det är dåligt med parkeringsplatser på detaljplanen eller förutsätts det att 

många kommer att åka buss eller cykla? Cykelbanor saknas. Värde. Då Äsperöd i 

huvudsak består av bostadsrätter och småfastigheter finns det en överhängande risk att 

värdet på dessa kommer att sjunka då tillgången på bostäder är begränsat. Nu kommer 

det en möjlighet att finna en bostad utan egen insats (bara hyra) vilket kan göra att 

tillgången blir större än efterfrågan. Detta, enligt grundläggande nationalekonomi, gör 

att priserna på bostadsrätter och småfastigheter kommer att gå ner i området. 

 
Buller. Vad jag förstår kommer bygget att ske under tre etapper. Vi som bor närmast 

kommer att störas alldeles för mycket i vår vardag. Intressant är att i 

plan/detaljritningarna finns inga mätningar gjorda for fastigheterna på Börsåsvägen 

avseende trafikbuller. 
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Fossum. Jag förutsätter att promenadvägen till Thordensgården via Annexet inte kommer 

att varken försvinna eller trafikeras av tung trafik om bygget blir av. Promenadvägen 

nyttjas av väldigt många personer. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 
 
 
 

42. , 2018- 
04-13 

 
Som fastighetsägare utav Yxan 5 på sigelhultsvägen 26 så lämnar vi följande erinran till 

detaljplan Rydingsberg 1 m fl. Detta dokument ska läggas ihop med det dokument som vi 

tillsammans med övriga fastighetsägare på sigelhultsvägen och angränsande vägar 

skrivit under. 

Själva bygget av bostäder och förskola i sig har vi inget att erinra oss mot. Kommer 

säkerligen bli bra. Men trafiklösningen som är presenterad, eller rättare sagt inte 

presenterad alls, är under all kritik. Det står i rapporterna och i utredningarna som 

kommunen låtit göra att sigelhultsvägen redan idag är hårt ansträngd och bullernivåerna 

är extrema idag, över 80 dB vid och runt om alla hus på 30 

sträckan samt på utsidan husen längs med övriga delar av sigelhultsvägen som går ihop 

med Västgötavägen. Detta är extremt högt buller och långt över de lagstadgade 

nivåerna. Detta innebär att det redan nu utan att någon trafikökning sker krävs 

åtgärder/för att minska trafiken eller göra l andra åtgärder. Dessa åtgärder behöver 

preciseras innan man överhuvudtaget kan gå vidare med något förslag på byggnation 

som ökar på trafiken ännu mer. 

l Fördjupad översiktsplan anges en ny vägdragning öster om planområdet, detta då man 

såg att trafiklösningen att all trafik ska ledas på sigelhultsvägen inte är hållbar, speciellt 

som man i översiktsplanen öppnar upp för att området vid Äsperöd kan byggas ut med 

både flerbostadshus, villor och förskola. Dagens trafiklösning är redan så ansträngd att 

den redan idag behöver åtgärdas för att människor ska må bra och att de lagkrav som 

finns ska uppfyllas. Detta medför att det inte finns något annat val än att en ny väg måste 

byggas öster om planområdet. Och ett beslut om en sådan väg och sådana åtgärder 

måste fattas innan man kan fatta beslut om detaljplan och byggnation vid Rydingsberg 1, 

då det är en förutsättning för att byggnation överhuvudtaget kan ske. 

 
Underlaget för hur mycket trafik som kör på sigelhultsvägen stämmer inte, detta då det 

gjordes utredningar 2010 hur mycket trafik som få kördes, och det var då uppe i 5000 

bilar per dygn. Trafiken har sedan dess ökat. Så att man i alla beräkningar utgått från att 

det kör 3700 bilar per dygn ger missvisande siffror och det medför att även prognoserna 

som hela detaljplanen baseras på är felaktigt. Det har heller inte utförts, vad vi som bor 

på sigelhultsvägen sett, några trafikmätningar de senaste 2 åren vilket är underligt. Så 

vad baserar kommunen siffran 3700 bilar per dygn på Sigelhultsvägen, som har skickats 

till WSP per mail. När och hur har utredningar gjorts som visar på antalet 3700 bilar per 

dygn? Detta då det redan 2010 var uppe i 5000 bilar per dygn och trafiken har 

inte minskat utan snarare ökat. Trafikmätningar måste göras och då ska man mäta en 

vardag och ej under storledigheter då det enda som är av intresse är vad som är 

normalitet och max. Detta medför då även att prognosen för hur många bilar som man 

beräknar ska köra på vägen 2050 är felaktig. Fråga finns även om luftmiljö (höga 

avgaser), påverkan på husen (vibrationer) samt att själva vägen klarar av en ökning av 

trafik, detta då själva vägen (Sigelhultsvägen) spruckit och detta inte så långt efter den 

var nyligen asfalterad vilket torde innebära att underbyggnaden är bristfällig. När tung 

trafik kör på sigelhultsvägen så skakar husen vilket iaf borde utredas vidare innan man 

går vidare med något. 
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Ställer oss även frågande till att man bedömt att ingen miljökonsekvensbeskrivning 

behöver göras samt att man gjort en bedömning att byggnationen inte beräknas ge någon 

betydande miljöpåverkan. Har man då endast tagit med i beaktande själva byggnationen 

av bostadsområdet? Utredning som visar på dels varför man inte gjort en 

miljökonsekvensbeskrivning samt hur man kommit fram till slutsatsen att det inte finns 

några indikationer att miljön beräknas påverkas efterfrågar vi då det inte hänvisas till att 

någon utredning ens är gjord. En riskfaktor är att man inte haft rätt underlag för hur 

mycket trafik det är i dagsläget och då blir hela underlaget felaktigt. Se vad som skrivits 

om trafikmängd ovan. Löser kommunen frågan om hur trafiken ska ledas öster om 

planområdet och åtgärder för att lösa den akuta bullersituation som finns idag på 

Sigelhultsvägen, 80 dB är långt över de lagstadgade nivåerna, så kan en detaljplan för 

Rydingsberg 1 m.fl först bli aktuell efter det. 
 
 

Kommentar: Se sid 22 



22 (25) 
 

Gemensam kommentar till yttrande 25 till 42: 

 
Ovanstående yttranden berör sammanslaget samma punkter och har därför bemötts i gemensam kommentar 

nedan. 

 
Trafik 

Trafiksituationen på Västgötavägen/Sigelhultsvägen/Äsperödsvägen är väl känd hos Samhällsbyggnad, 

gatorna är idag utsatta för hård belastning. Ur perspektivet biltrafik är området Äsperöd en återvändsgata 

utan vilket möjlighet att köra från området annan väg än den man kom in vilket är en olycklig lösning och 

ger negativ belastning ur trafikaspekt. 

 
Det går ej att frånse att en exploatering i den ordning som nu prövas kommer bidra till ett ytterligare ökat 

trafikflöde på berörda vägar. 

 
För att avhjälpa detta finns det budgeterat för trafikförbättrande åtgärder på berörda sträckor, för att förbättra 

situationen för oskyddade trafikanter skapas en ny gång- och cykelbana utmed Äsperödsvägen, förbättring 

av befintlig gång- och cykelbana utmed Sigelhultsvägen samt åtgärder i korsningen 

Sigelhultsvägen/Västgötavägen för att förbättra säkerhet och framkomlighet. 

 
Vad gäller den faktiska trafikmängden kommer denna i mesta möjliga mån att begränsas genom möjlighet 

till bilpool i nyexploaterat område, det är även mycket nära till hållplats och kollektivtrafik vilket förutses 

kommer att nyttjas. 

 
Det finns idag goda möjligheter till kollektivtrafik i området generellt. Den rådande trafikbelastningen är 

känd, den beror främst på nyttjandet av personbil som primärt transportmedel och för att avhjälpa situationen 

bör fler nyttja kollektivtrafiken som färdmedel och avlasta trafiken i området. 

 
Ett ökat antal boende i området ger ökat underlag för kollektivtrafik vilket i förlängningen kan bidra till 

tätare avgångar och att fler väljer att nyttja kollektivtrafiken framför egna bilen, detta avhjälper 

trafiksituationen avsevärt. 

 
Den avlastningsväg som finns utpekad i fördjupad översiktsplan finns i nuläget inte budgeterad, utpekandet i 

fördjupad översiktsplan innebär att det finns en ambition att genomföra vägen men detta ligger inte inom 

ramen av det pågående planarbetet. Vid en eventuell exploatering i enligt området utpekat i Översiktsplanen 

är denna väg en nödvändighet. Tills vidare har det bedömts att befintligt vägnät med nämnda 

förbättringsåtgärder klarar den ökade belastningen då planområdet är den del av befintligt Äsperöd. 

 
Siffrorna som presenteras i bullerutredning baseras på prognoser och tidigare utförda mätningar, det är 

vedertagen metod vid framtagande av buller och trafikutredningar. 

 
Behovet av bostäder i kommunen är stort, i synnerhet hyresrätter, förtätning av olika slag är att föredra då 

det ej medför att jungfrulig mark, t.ex. jordbruksmark eller naturmark, tas i anspråk samt att befintlig 

infrastruktur kan nyttjas. Detta medför en ökad belastning på befintlig infrastruktur men är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att tillskapa välbehövda bostäder utan att skapa allt för stora motstående intressen. 

Motstående intressen är regel i detaljplaner, i denna detaljplanen är trafiksituationen/buller det enskilt 

största motstående intresset. Samhällsbyggnads ambition är att ha så få motstående intressen och efter bästa 

förmåga bemöta/lösa dessa som finns under planprocessens gång. 

 
Samhällsbyggnad delar synen på en låg hastighet som fördelaktigt på sträckan, Samhällsbyggnad kan dock 

inte garantera att trafikanter håller den angivna hastigheten. Det är dock inte aktuellt med 30km/h på längre 

sträcka än vad som finns idag. Gatan ingår som en del i kommunens övergripande vägnät. Farthinder på 

Sigelhultsvägen kan komma att bli aktuellt men i dagsläget finns detta inte planerat. 

 
Detaljplanen kommer som nämnts ofrånkomligen att medföra ökat trafik och ökat buller, det finns dock 

budgeterade lösningar för att i möjligaste mån avhjälpa situationen, behovet av bostäder är stort och 

tillskapandet av nya bostäder måste prioriteras. 
 

 
Buller 

Bullersituationen är väl känd hos Samhällsbyggnad, berörda vägar är väl trafikerade vilket medför 

bullerproblematik. Bullerutredningar i detaljplaner tas fram primärt för att se hur tänka exploateringar 

påverkas av befintligt buller, med bakgrund av den redan kända bullersituationen har här utredningen även 

breddats för att se den påverkan exploateringen medför för befintliga fastigheter längs berörda vägar. 
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Genomförd utredning visar att bostäder längs berörda vägar idag är bullerutsatta och att exploateringen 

kommer att medföra ett marginellt ökat buller. Hur buller praktiskt upplevs är en relevant fråga men 

mätningar och utredningar i dBA är det underlag som vi kan nyttja och det är den måttstock som ska nyttjas 

för att studera nivåer i förhållande till riktvärden. 

 
Beräkning visar att nuläget innebär en situation där närliggande fastigheter har en bullernivå som 

överskrider ekvivalent ljudnivå 60 dBA, den tillkommande trafiken kommer generera en ökning av detta 

buller men marginellt och en fråga om ett par dBA. 

 
Naturvårdsverkets riktlinjer Riktvärden för buller från väg-och spårtrafik vid befintliga bostäder anger att 

ekvivalent ljudnivå vid fasad i befintlig miljö byggd före 1997 ej bör överskrida 65 dBA, utredning visar att 

Inga befintliga fastigheter får en nivå överskridande 65 dBA. Dessa fastigheter har idag en ekvivalent nivå 

av ca 60-64 dBA vilket efter en exploitering lägger sig I fältet 60-65 dBA. Naturvårdsverkets riktlinjer anger 

att där ekvivalent bullernivå för befintlig bebyggelse uppförd innan 1997 överskrider 65 dBA ska 

skyddsåtgärder övervägas.  

 
Bullerutredning visar att maximal nivå uppgår till kring 80 dBA för befintliga bostäder längs 

Sigelhultsvägen, det är dock den ekvivalenta nivån som bedöms och ställs i relation till riktvärdena. 

Bostäder och verksamheter längs exempelvis Bohusbanan, andra trafikerade vägar och andra bullerkällor 

har maximala nivåer som långt överskrider 80 dBA men det är den ekvivalenta nivån som bedöms även i 

de fallen. 

 
Börssårsvägen togs inte med i första bullerutredningen då prioritet låg på Sigelhultsvägen och tänkt 

exploatering. Utredningen kommer att kompletteras med nuläge och redovisad påverkan på Börsåsvägen. 

 
Buller/vibrationer under byggtiden 

Gällande buller under byggtiden ska exploatör vid byggnation följa Naturvårdsverkets riktlinjer för 

byggbuller. Vad gäller vibrationer och sprickbildningar ska nybyggnation inte orsaka skada på kringliggande 

fastigheter, skulle detta mot förmodan hända gäller Skadeståndslag (1972:207). Föreligger risk för 

sprickbildning bör kontakt tas med byggherren som kan utföra en förbesiktning på berörd fastighet. 

 
Vägen till Thordengården 

Det har säkerställts i plankarta att befintlig gång-och cykelväg mellan Äsperöd och Thordengården ska 

bevaras nuvarande syfte och sträckning. Det har i tidigt skede och i illustration i planbeskrivning redovisats 

som att denna ska nyttjas som bilväg för att försörja områdets norra delar. Detta är inte aktuellt, de norra 

delarna kommer bilvägen att nås genom trafik inom gulmarkerat område och gång-och cykelvägen bevaras. 

 
Parkering 

Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser inom planområdet, det är kvartersmark där exploateringen 

försörjer de boende med parkeringar med stöd av gällande parkeringsnorm för Uddevalla kommun, 

kringliggande vägar och parkeringar ska inte belastas av exploatering avseende parkering. 

 
Värde 

Detaljplan reglerar inte fördelningen bostadsrätter/hyresrätter och tar inte ställning kring ekonomiska 

värderingar i detta. Vad som är känt är att det finns ett stort behov av bostäder och det måste finnas yta för 

att uppföra dessa, Samhällsbyggnad arbetar parallellt med många detaljplaner för att tillskapa fler bostäder i 

kommunen, bostadsrätter, hyresrätter, flerbostadshus, villor med mera. Det görs ingen bedömning om 

värdeminskning/ökning för kringliggande fastigheter avseende ett uppförande av specifikt hyresrätter, 

bedömningen som gjorts är att det behövs planläggas för fler bostäder i kommunen och detta är en av 

detaljplanerna som arbetas fram för att kunna säkerställa detta. 

 
Det är viktigt att i dessa fall notera skillnaden mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset, det 

kan ske att enskilda personer får avslag på ansökningar och bygglov på grunder där det enskilda intresset 

belastar det allmänna, exempelvis trafikökningar. Genom planläggning för bostäder i denna storleksordning 

tillgodoses ett stort allmänt intresse snarare än ett gynnande av enskild som belastar exempelvis trafiknätet. 
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Betydande miljöpåverkan 

I alla detaljplaner görs en bedömning av kommunen om tänkt exploatering räknas medför betydande 

miljöpåverkan, om planen medför en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, 

detta samråds med Länsstyrelsen som här delar kommunens uppfattning. De flesta detaljplaner och 

exploateringar medför en naturlig miljöpåverkan, positiv eller negativ, betydande miljöpåverkan innebär 

dock att planen medför miljöpåverkan utöver vad som anses normalt och att åtgärder måste göras för att 

begränsa den påverkan. I denna detaljplan har det inte bedömts finnas faktorer som bidrar till en betydande 

miljöpåverkan i den bemärkelsen, bedömningen är plats och situationsspecifik, Denna detaljplanen, liksom 

de flesta andra, medför både positiva och negativa konsekvenser, det har bedömts att de positiva 

konsekvenserna är större än de negativa och att de negativa kan begränsas genom exempelvis 

trafikförbättrande åtgärder i befintligt vägnät. 
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SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till förändringar 

av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt kommentarer ovan 

samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 

Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i 

samrådsredogörelsen. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i 

plankarta och planbeskrivning. Berörda utredningar revideras och arbetas in i 

planhandlingar 
 
 
 
 
 
 

Plankarta 
 
 
 
 

• Plankartan revideras så att befintlig stadsplan täcks in. 

• Gemensamhetsanläggning läggs in över infarten till förskola 

• Till bostadsområdet läggs användningen ”D” och ”S”, vård 

och skola, in, nuvarande gällande stadsplan medger dessa 

användningar för området och det avses fortsätta möjliggöra 

det. 

• Tomt för förskola utökas mot gång-och cykelväg. 

• Plankartan revideras så att ekar i anslutning till mark för bostäder kan bevaras. 

• Bestämmelse om att geoteknisk utredning ska beaktas sätts in i plankartan. 

• 
 
Planbeskrivning 

 
 
 

• Kompletteras med skuggstudie. 

• Text om biotopskydd och verksamhetshistorik läggs in planbeskrivning 

• Text om kollektivtrafik läggs in, text om buller revideras. 

• Planbeskrivningen revideras avseende benämning på Gång- och cykelbanan. 

• Planbeskrivningen revideras avseende förbättringsåtgärder i befintlig trafikmiljö. 

• Text rörande miljökvalitetsnormer för vatten och påverkan på detta läggs in. 
 
 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 
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HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
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Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning
[X] Fastighetsförteckning
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[X] Trafikbuller, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18

[X] Trafikutredning ÅF Infrastructure AB 2019-04-05

[X] Bullerutredning ÅF Infrastructure AB 2019-05-22

[X] Arkeologi slutmeddelande, Länsstyrelsen 2017-11-15

[X] Dagvattten, WSP 2017-10-31, rev 2018-08-28

[X] Geoteknik inklusive Radon, WSP 2017-07-06

[X] Solstudie, OkiDoki! Arkitekter, 2018-08-16

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande.

Planbesked Samråd Granskning 2 Antagande Laga kraftGranskning
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MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 
kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Den räknat till-
kommande trafiken bedöms inte medföra överskridande av MKN, se Trafik, gator och 
parkering.
Möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienten Bäveån enligt 
MKN för vatten får inte riskeras i och med ett genomförande av planförslaget. Dessutom 
får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status utifrån Weserdomen framtagen av EU-
domstolen 2015.
Föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning av samtliga mängder 
utom kväve som årligen leds till recipienten från utredningsområdet. Detta är en logisk 
konsekvens av att förtäta ett område som tidigare utgjordes i hög grad av grönområden. 
För att minska mängden föroreningar som når recipienten kommer rening av dagvattnet 
att vara avgörande.

Genom att rena dagvattnet med föreslagna åtgärder i form av makadamdiken, växtbäd-
dar eller en kombination av dessa eller genom reningsanläggningar med motsvarande 
reningseffekt bidrar inte utredningsområdet till en ökad föroreningsbelastning på reci-
pienten. Planförslaget bidrar totalt sett till en minskad föroreningsbelastning på Bäveån 
och en förbättring av möjligheterna att uppnå MKN. Ingen enskild kvalitetsparameter 
bedöms försämras om föreslagna renande åtgärder genomförs.

Föreslagen markanvändning har ej har negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen 
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt-
ning enligt Länsstyrelsesamråd 2017-11-28.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och 
kring Äsperödshemmet samt att möjliggöra för en ny förskola.

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Planområdet är beläget ca 1,5 km från centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 
Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Marken ägs av Bostads-
stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla kommun.

BESLUT
Positivt planbesked gavs i Kommunfullmäktige 2016-04-13 § 78. 



Planens syfte och avgränsning har stöd i fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla 
antagen 1996 samt i fördjupad översiktplan Uddevalla stad som vann Laga kraft novem-
ber 2017.

Föreslagen detaljplan överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande över-
siktig planering som finns att tillgå.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Inom området gäller Stadsplaner 14-UDD-
29/1957, 14-UDD-139/1958. För området gäller tomtindelning 1485K-202/1960 vilken 
genom denna detaljplan upphävs.

DETALJPLANER
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Utrdag ur ”Användning av Mark och Vatten”, Fördjupning av Uddevalla kommuns 
översiktsplan. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött.

MILJÖMÅL
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 
och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar 
om allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 
försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt 
anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål 
ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst rele-
vanta för planförslaget.

Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny bebyggelse i anslutning till befintliga linjer 
och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt utökade gång-och cykelbanor.
Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala kollektivtrafiken ge-
nom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförlaget kan även 
komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall av nya 
exploateringen är ofrånkomligt. Fjärrvärme förespråkas av kommunen, området här anslu-
tet till det lokala fjärrvärmenätet- God bebyggd miljö: genom planerad exploatering tillska-
pas en berikande stadsbild.
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lokala 
miljömålen.
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BEHOVSBEDÖMNING

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden frånsett en biotopskyd-
dad allé, dess bevarande har säkerställts. Riksintressen är inte berörda. Planerad använd-
ning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämra människors 
hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i nämnvärd omfattning.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2017-11-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

Planområdet är beläget i Äsperöd med relativ närhet till centrum, inom området står idag 
ett antal byggnader, Äsperödshemmet, förskola, ett gruppboende samt ett antal komple-
mentsbyggnader, området har en viss parkkaraktär.  Planområdet är sluttande åt Äspe-
rödsvägen, från ca + 38 möh till ca + 23 möh och omgärdas av hårt sluttande berg i norr, 
öster och väster. 

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, en fornlämningar i form av en forn-
borg finns dock i anslutning till området. Med anledning av detta har en Arkeologisk 
utredning genomförts, Bohusläns museum november 2017, och i det har konstaterats att 
det inom planområdet inte finns några fornlämningar.

NATUR/REKREATION

Planområdet har idag vissa värdefulla naturvärden, inom planområdet finns ett antal träd 
som bör bevaras avseende rekreation och stadsbild, bland annat en lund av fruktträd i 
områdets västra del samt trädallén längs infartsvägen och ett större träd i områdets östra 
del, Trädallén är har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken, för åtgärd som kan skada 
träd i allén krävs dispens från biotopskyddet från länsstyrelsen. För åtgärd som kan skada 
det större skyddsvärda trädet som inte ingår i allén krävs sannolikt 12:6 samråd med läns-
styrelsen. Markarbeten, körning med tunga maskinen som riskerar skada träden bör undvi-
kas. Befintlig väg i östra delen av planområdet avses kvarstå som väg/gång- och cykelväg. I 
områdets västra del avsätts naturmark för att säkerställa kvarvarandet av befintlig gångstig.

SERVICE/ KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet är beläget på gångavstånd ca 1,5km från Uddevalla centrum med tillhörande 
servicefunktioner. Cirka 150 meter från planområdet återfinns Äsperödsskolan, förskola 
finns planerad inom planområdet.
Planområdet ligger i nära anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer och hållplatser, ge-
nom en expansion av bostäder i området ges underlag för förbättrad tur-täthet etc.

VERKSAMHETS HISTORIK

Inom planområdet har ingen förorenande verksamhet skett, marken är idag delvis ianspråkst-
age nav bebyggelse denna har och har ej haft miljöförorenande karaktär. Det bedöms därför  
inte föreligga risk för föroreningar i mark.
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Öster flygel av Äsperödshemmet, 
samt delar av den trädallé som avses 
bevaras.

Bevarandevärd fruktlund.

Vy från Äsperödsvägen.

Vy från Äsperödsvägen.

Utredning inklusive mätning har utförts, WSP 2017-07-06, och visar att planområdet ligger 
inom lågriskområde för radon, inga särskilda åtgärder krävs.

RADON

BULLER

Bullerutredning, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18, visar att planerad exploate-
ring kan klara riktvärden för buller, detta under förutsättning att så kallad tyst sida anord-
nas, det vill säga att bostäder skall vara genomgående med minst hälften av boningsrum-
men vända mot tyst sida. En ökad exploatering medför ökat trafik som medför ökat buller, 
befintlig trafik på Sigelhultsvägen överskrider redan ekvivalent ljudnivå 60 dBA, befintliga 
fastigheter längs Sigelhultsvägen bedöms få en mycket marginell ökning av buller (för att 
öka bullernivån med 3 dBa krävs en dubblering av trafiken). För förskolan används Natur-
vårdverkets riktlinjer, kartering av trafikbuller visar att riktvärdena bedöms kunna hållas.
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GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning, WSP 2017-07-06, har genomförts och visar på att bergförstärkning-
åtgärder krävs i delar av norra och västra området, i övrigt är stabiliteten över lag tillfred-
ställande. Markåtkomst för att åtgärd bergsförstärknignar säkerställs genom avtal mellan 
Exploatör och kommun, Situationen bör ses över ytterligare i ett senare skede när bygg-
nadernas lägen och golvnivåer samt yttre markutformning är framtagen. Bestämmelse för 
att säkerställa pålning och att uppfyllnader eller avschaktning ej sker i berörda delar med 
hänsyn till stabilteten säkerställs i plankarta.

Anslutning till området kan ske genom befintlig väg Äsperödsvägen, befintlig utfart kommer 
att nyttjas av bostäder såväl som förskola, ytterligare en utfart anordnas mot Äsperödsvägen. 
Parkering anordnas inom kvarteret, i nära anslutning till planerade bostäder finns god till-
gång på kollektivtrafik, i dagsläget 15-minuterstrafk. Det förordas även att det inom området 
arrangeras möjlighet för bilpool samt olika insatser som främjar cykeltrafik. Äsperödsvägen, 
och framförallt Sigelhultsvägen är idag hårt belastat men det bedöms att vägarna tål den öka-
de trafiken under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs, utanför detaljplan. 
I fördjupad översiksplan Uddevalla anges att en ny vägdragning kan tillskaps öster om pla-
nområdet vilket kan avlasta trafiken, denna vägdragning finns redovisad under Översiktiga 
planer, sid 3.
Sigelhultsvägen samt  korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen är idag trafikbelastad med 
bland annat köbildning som konsekvens under vissa tider på dygnet. Utredning har dock 
visat ”Kapaciteten vid korsningen är önskvärd vid nuläget och godtagbar med framtida ökad 
trafikmängd från planområdet.” och att olycksstatistiken är låg på vägen, ingrepp i gatan kan 
avhjälpa framtida risker, detta redovisas i bilaga Trafikutredning ÅF 2019-04-05. Bland annat 
breddning av cykelbana, förhöjd passage i korsning, nya vägmarkeringar och chikaner. 

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER

Planen medger relativt flexibla byggrätter då exakt utformning i dagsläget ej är fastställd, som 
grund till detaljplanen har ett förslag beställt av Uddevallahem och utfört av OkiDoki! Arki-
tekter (Vallastaden) upprättats och nyttjats. 

Detaljplanens ambition är att skapa en tilltalande stadsbild, i förslaget upprättat av OkiDoki! 
Arkiteter så nyttjas nivåskillnaderna på ett berikande sätt och nya kvarter tillskapas utifrån en 
rundgående väglösning. Grunden i förslaget är att befintliga Äsperödshemmet renoveras och 
byggs om/ut, och blir centrerat i i det nya området. Detaljplanen möjliggör fastigheter med 
varierande storlekar med gemensamma gator och teknisk försörjning. 

Befintlig förskola ersätts med en modernare mer funktionell förskola med utrymme för fler 
avdelningar, det skapas en tilltalande symbios mellan bostäderna och förskolan. Bebyggelsens 
höjder ligger under kringliggande berg i väster där fornborgen finns belägen.
Byggnation försätts med gröna tak och maximalt 50% av kvartersmarken inklusive vägar får 
hårdgöras. exempelvis parkeringytor kan anläggas som grusade ytor

Den av WSP framtagna bullerutredningen har efter nämndsbeslut kompletterats med ny 
bullerutredning ÅF 2019-05-22 omfattande även Sigelhultsvägen ut mot Västgötavägen, 
trafikmätning samt förslag på trafikförbättrande åtgärder. Denna visar att riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad 65 dBA klaras för befintliga bostäder och enligt riktvärden 
från Naturvårdsverket.
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TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata och husets entré 
ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs uppfyller de krav 
på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.

Illustration, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker) Illustration visar befintlig förskola, ej tänkt nybyggnation.

Situationsplan, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

Sektion, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

SOLSTUDIE

En solstudie har utförts för att studera de skuggningseffekter som respektive huskrupp 
genererar på övrig bebyggelse inom planområdet, resultatet visar att inga orimliga skugg-
ningseffekter uppstår vid exploatering och att förslaget är funktionellt ur aspekten skugg-
ning. Nedan redovisas utdrag ur solstudien som redovisar läget vid vårdagjämning.

Kl 09:00 Kl 12:00 Kl 15:00
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteck-
ningen.

Avtal och överenskommelser avses tecknas mellan kommunen och Uddevallahem som berörs av 
detaljplaneförslaget i den mån de skall tillföras eller avstå mark. Avtalen ska tecknas innan de-
taljplanen vinner laga kraft för att säkerställa att dessa blir genomförda när detaljplanen vinner 
laga kraft, samt för att tydliggöra planens konsekvenser för respektive fastighetsägare. Exploate-
ringsavtal tecknas med Uddevallahem som kommer kunna utveckla bostäder inom sin fastighet. 
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan vinner laga kraft. Exploatören förväntas bekosta 
samtliga åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån den nytta som exploatören 
har av planen. 

FASTIGHETSBILDNING 

Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar exploatör för samt kommunen inom förskole-
fastigheten. Fastighet för förskola avstyckas från Rydingsberg 1. Inom kvartersmark kan det bli 
aktuellt att inrätta anläggningar för exempelvis parkering eller sophantering. Gemensamhetsan-
läggning ska bildas för att lösa den gemensamma infarten för både Rydingsberg 1 och den nya 
fastigheten för förskolan. Kommunen avser att vara behjälplig med att upprätta överenskommel-
ser och ansöka om fastighetsreglering. Förrättningskostnader regleras utifrån nyttan i det speci-
fika fallet.

Kommunen äger merparten av den mark som i planen utgör allmän plats. Fastigheten Rydings-
berg 1 berörs av allmän plats i det västra planområdet. Rydingsberg l berörs även av allmän plats i 
även södra delen av planområdet (gata). Rydingsberg l ska förvärva kvartersmark som ägs av
kommunen för att genomföra planen. Huvudmannen för allmän plats är skyldig att lösa in allmän 
plats om fastighetsägaren begär det men har också rätt att lösa in marken. Angående värdet på 
den allmänna platsmarken i den nya detaljplanen bestäms intrångsersättningen jämfört fastighe-
tens marknadsvärde före och efter expropriation. Utöver det ska 25 procent på marknadsvärdet 
läggas till. Huvudmannen för allmän plats ansvarar för skötseln av densamma.
För att genomföra planen krävs att kommunal mark förvärvas av exploatören. Värdet på marken 
bedöms efter i detaljplanen angiven användning. Överföringen av marken sker genom fastighets-
reglering. Samtliga regleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser i vilken ersätt-
ning för marken regleras. Syftet med regleringarna är att fastigheten efter genomförandet överens-
stämmer med detaljplanen. Avtal ska tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft.

Gällande tomtindelning 1485K-202/1960 upphävs. Fastighetsbestämning av gränsen mellan Äs-
peröd och Halla-Stenbacken har genomförts under planprocessen. Fastighet för förskola avstyckas 
från Rydingsberg 1 och bildar en ny fastighet som ska överföras till kommunen. 
För att möjliggöra breddning av väg regleras mark i planområdets södra del från Rydingsberg 1 
till Äsperöd 1:35. Gemensamhetsanläggning tillskapas för att säkra förskolans infart mot Äspe-
rödsvägen, ansöks och bekostas av Uddevalla kommun. 

ALLMÄN PLATS OCH KVARTERSMARK
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HUVUDMANNASKAP, ANSVARSFÖRDELNING, EKONOMISKA FRÅGOR

Markägaren till Rydingsberg 1 förutsätts vara exploatör. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kommunen som huvudman ansvarar för 
framtida drift och underhåll. 
Exploatören svarar för genomförande av detaljplanen.
Planområdet är anslutet till kommunalt VA från Äsperödsvägen inklusive fjärrvärme. 

Teledistributör ansvarar för eventuell utbyggnad av telenät samt eventuell säkerställande av 
anläggningens bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. En ny byggrätt kommer 
beröra befintlig ledning, avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan teledistributör och 
exploatören. 

Bygglov söks hos Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättnings-
myndighet inom det aktuella planområdet.

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR

DAGVATTEN

Exploatören ansvarar för att ett fungerande dagvattensystem byggs ut. Detaljerna regleras i explo-
ateringsavtal som ska upprättas med exploatör före detaljplanen antas.  Dagvattenutredning har 
utförts, inför granskningsskedet har denna reviderats (2018-08-28). Bland annat har 100-årsregn, 
och rening av dagvattnet tagits i vidare beaktande, förslag på åtgärder presenteras i helhet i utred-
ningen tillhörande detaljplanen, bland annat har byggrätt norr om förskolefastigheten utgått till 
fördel för översvämningsyta. 
För att planförslaget totalt sett ska bidra till en minskad föroreningsbelastning på Bäveån och en 
förbättring av möjligheterna att uppnå MKN föreslås makadamdiken och växtbäddar vilka ska 
säkerställas genomföras genom marköverlåtelseavtal mellan kommun och exploatör. Syftet är att 
uppnå rening av dagvatten och om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhante-
ring inom utredningsområdet är det nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt 
på dagvattnet som de föreslagna lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa MKN 
påverkas negativt.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar femton år efter det att planen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 
utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”eko-
nomiskt garanterade”.
Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovs-
taxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i samband 
med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

Marköverlåtelser för respektive markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatör. Kommunen ska bekosta trafikförbättrande åtgärder i anslutning till planområdet.
Kommunen ansvarar för framtida driftskostnader och underhåll av allmän plats inom planom-
rådet. 



EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖR INOM OMRÅDET

Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörens fastigheter. Kostnader 
för planarbetet har reglerats i ett detaljplaneavtal. Exploatören ska bekosta de bulleråtgärder 
som krävs i anslutning till planområdet och som uppstår som en konsekvens av exploateringen, 
detaljer och kostnader kommer regleras i exploateringsavtal. Marköverlåtelser för respektive 
markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör. Exploatören svarar 
vidare för alla kostnader inom kvartersmark. 

MARKÅTKOMST VI BERGFÖRSTÄRKNING

Exploatören ska utföra bergförstärkning/ åtgärder för blocknedfall och då berörs en del av den 
kommunala fastigheten Äsperöd 1:35. Exploatören kommer få tillträde och åtkomst till marken 
för att utföra åtgärderna. Detaljerna för detta regleras i exploateringsavtal mellan parterna.
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Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning 2 i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
SAMHÄLLSBYGGNAD

Daniel Andersson
planarkitekt

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

januari 2018

juni 2019

november 2019

april 2020

juni 2020
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UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 606 

 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
GRANSKNING 2 
Granskningsutlåtandet är upprättad av Samhällsbyggnad 2020-02-11 tillhörande 
förslag till detaljplan för 

 
Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla kommun 

 

 
 

Förslag till detaljplan för bostäder och förskola 
 
 
 

HANDLÄGGNING GRANSKNING 
Planförslaget, upprättat 2019-10-30, har varit föremål för granskning 2 till 

kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se 

sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna 

av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

         Granskning 2      

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14, § 493 att godkänna 

granskningsutlåtande samt att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 2.  

Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser 

m.fl. under tiden 2019-11-29 till 2019-12-13. Fastighetsägare, respektive ägare och 

tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till planområdet meddelades 

att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i 

Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga 

för nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 

Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2019-12-06 
 

 

Detaljplaner 

Det är två detaljplaner som gäller inom området för den nya planen. Det är 14-UDD- 

29/1957, 14-UDD-139/1958. 

Det är lämpligt att den nya planen täcker över hela 14-UDD-139/1958 för att inte 

lämna kvar små snuttar av den gamla stadsplanen. 

Genomförandefrågor -Allmän plats och kvartersmark 

Rydingsberg l berörs även av allmän plats i även södra delen av planområdet (gata). 

Det bör stå istället att Rydingsberg l ska förvärva kvartersmark som ägs av 

kommunen för att genomföra planen istället för att det är exploatören. Detta är för att 

veta vad det gäller för genomförande för fastigheten. 

 

Plankartan 

Saknar lovpliktbestämmelse (lilla a) som jag nämnde om i tidigare yttrande: Enligt 

Boverket står det: Bestämmelser i detaljplan om att enstaka träd ska finnas kvar behöver 

kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs om trädet ska tas ned. 

Vegetationsbestämmelsen behöver då formuleras på ett sådant sätt att trädet ska finnas kvar 

men får tas ned om det föreligger särskilda omständigheter, till exempel säkerhetsskäl Det 

innebär att byggnadsnämnden kan ge marklov för att trädet ska få tas ner om någon av de 

omständigheter som bestämmelsen anger föreligger. 

Angående kvartersmarken BESD När det är en blandning av användningar som även 

innefattar allmänna ändamål som S och D kan det finns en inlösenrätt för kommunen (PBL 

6 kap 13 §). 

Inlösen omfattar hela användningsområdet och kan därmed också utgöra ett hinder 

mot att få till stånd bebyggelse för enskild användning (bostäderna). Det kan bli så att 

det inte går att bilda en fastighet för enbart det enskilda kvartersmarksändamålet, 

bostad, som blir frigjord ev. lösenrätt I vissa fall kan 3D-fastighetbildning vara möjlig. Om 

kommunen väljer att gå vidare med förslaget med kombinerade beteckningar ska detta 

redovisas med en bedömning att det blir en liten eller ingen risk. 

 
Kommentar:  

 

Planbeskrivning kompletteras efter Lantmäteriets yttrande, Plankarta omarbetas i avgränsning för att bättre 

täcka/överlappa äldre planer. n1 komplereras med bestämmelse om att marklovför fällning av träd krävs. 

Bestämmelse anger att träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk. Huvudsyftet för 

kvartersmarken bostäder är bostäder, det möjliggörs dock att användningen vård och skola kan nyttjas på inom 

kvartersmarken, idag gällande plan anger allmänt ändamål innefattande vård och skola, avsikten är att 

kvarhålla den möjligheten, vård och skola kan idag även bedrivas i privat regi. Det föreligger liten risk att 

intressekonflikt uppstår, Uddevallahem står som exploatör och 3D-fastighetsbildnign är möjlig.  

 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2019-12-13 

 
Bestämmelsen n1 bör kompletteras med förbud för att skada eller avverka träden samt krav 

på marklov för trädfällning. I behovsbedömningen anges att området inte har några 

biologiska- eller större naturvärden. I behovsbedömningen bör det istället anges att det finns 
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naturvärden i form av biotopskyddad allé samt träd som omfattas av definitionen av särskilt 

skyddsvärda träd och att det därför införts bestämmelser i planen för att skydda dessa. 

Planhandlingen bör förtydligas med en beskrivning om att de skyddade träden inte får 

skadas, och att skyddet gäller även trädets rötter och kronor. Det bör beskrivas att inga 

markarbeten, utfyllnader, körning med tunga maskiner etc får ske som skadar träden.  

För åtgärd som kan skada träd i allén krävs dispens från biotopskyddet från länsstyrelsen. 

För åtgärd som kan skada det större skyddsvärda trädet som inte ingår i allén krävs 

sannolikt 12:6 samråd med länsstyrelsen. Det är bra om detta förtydligas i handlingarna för 

att undvika att det missas.  

Kommentar: n1 komplereras med bestämmelse om att marklov för fällning av träd krävs. Text rörande 

behovsbedömning kompletteras samt införande om text rörande krav på dispens från Länsstyrelsens för 

åtgärder rörande allén. 

 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggavdelningen, 2019-08-27 
 

n1 – Bör kopplas till administrativt krav på marklov för fällning av träd. Illustrationen över 

byggnadshöjd är missvisande eftersom beräkningen av byggnadshöjden är mer komplex än 

så, så bilden stämmer inte riktigt. Tycker inte den behöver vara med här eftersom planen 

anger byggnadshöjd. Har man kollat parkeringskravet enligt p-normen så att parkeringar får 

plats eftersom man infört bestämmelsen att hälften av ytan ska vara grönyta? n3 – En halv 

meter kanske är lite snålt  

 

Kommentar: n1 komplereras med bestämmelse om att marklov för fällning av träd krävs. Illustrationen är 

en förklarande illustration primärt riktad till allmänhet och sakägare för att grovt förklara begreppen och är 

standard i layouten på utsända planer. Detaljplan anger högsta nockhöjd. 

Ny parkeringsnorm är under arbete och räknas antas under våren därav har det inte specificerat, exploatör 

ansvarar för att lösa parkering inom kvartersmark. N3 utgår från geoteknisk utredning och grundare sig i att 

säkerställa de geotekniska förutsättningarna, det har av Okidoki tagits fram skisser som redovisar att 

exploateringen kan genomföras med bestämmelse. 
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4. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 2019-12-02 

 
Socialtjänsten har inte några ytterligare synpunkter än de som lämnats vid tidigare samråd 

och granskning av detaljplan. Socialtjänsten ser behov av nyetablering får en ny 

gruppbostad och en ny servicebostad. 

Gruppbostad med 8 lägenheter i ett och samma våningsplan och en servicebostad i ett annat 

hus med 8-10 lägenheter. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnad ser behovet av gruppbostad/servicebostad, verksamhet har pågått inom 

området tidigare, gällande stadsplan medger detta och ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt 

kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 

 

5. Västvatten, 2019-12-02 

 

Uddevalla Vatten har tidigare yttrat sig i ärendet och har inga ytterligare synpunkter. 

 

Kommentar: Noteras 

 

 

6. Samhällsbyggnad, Tekniska, Trafik och förvaltning, Uddevalla kommun 2019- 

12-13 

 
För att kunna bevara de gamla ekarna i väster behöver området med beteckning Natur 

utökas ytterligare åt öster. Även om området Natur har utökats efter plansamrådet sträcker 

sig trädkronorna fortfarande långt in på kvartersmark med byggrätt. Träden kommer annars 

att behöva beskäras mycket kraftigt för att ge plats åt byggnader inom byggrätten. I övrigt 

inga synpunkter från Tekniska avdelningen. 

 
Kommentar: Ekarna står på planlagd naturmark, med 3-6 meter marginal till kvartersmark, kan de bevaras 

är detta att föredra, det finns intressekonflikt med tänkta byggrätter, finnes en lämplig lösning där de kan 

bevaras inom föreslagen byggrätt i samband med en exploatering så är detta positivt men utöver redan 

säkerställda bevarande överlåts detta åt exploatör. 
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7. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2019-12-03 
 

Av samrådshandlingarna framgår att befolkningsmängden är svår att mäta och att 

detaljplanen ej styr den regleringen samt att förändringen medför med största 

sannolikhet ökad efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. 

Förvaltningen vidhåller ändå att samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur 

stor befolkningsökningen, i synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas 

bli i samband med tillskapande av fler bostäder. Detta för att kunna bedöma kommande 

behov av platser får Barn och utbildning. 

Likaså nämns att förbättringar av trafiksäkerheten i kringområdet kommer att 

genomföras men förvaltningen vill ändå ytterligare påtala att allt som är möjligt görs för 

att skapa trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 

 

Kommentar: Ökad befolkningsmängd är svår att definitivt mäta, detta beror på många faktorer exempelvis 

om det byggs större eller mindre lägenheter, detaljplan styr ej den regleringen. Exploateringen medför med 

största sannolikhet en efterfrågan av förskola och skola i närheten. Detta finns och det ges i plan möjlighet att 

utöka befintlig förskola. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kringområdet kommer att genomföras. 

Förskola möjliggörs i hela planen genom att S läggs till i B-området. Gällande stadsplan medger detta och 

ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 

 

 

8. Kultur och fritid Uddevalla kommun 2019-12-19 

 

Kultur och fritid bedömer att ändringarna som gjorts inte påverkar de synpunkter som 

nämnden lämnade vid den tidigare granskningen i en större utsträckning. Detaljplanen 

är i denna version förändrad gällande planområdets sträckning österut. I den tidigare 

versionen sträckte sig planområdet fram till Rydingsbergsvägen, i denna version slutar 

planområdet en bit väster om Rydingsbergsvägen. Bakgrunden till ändringen är 

förskolans ytanspråk, enligt granskningsredogörelsen. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

9. Bohusläns museum, 2019-12-02 
 

Bohusläns museum har tidigare yttrat sig i ärendet 2018-03-29 d nr 18/0119. Arkeologisk 

utredning utfördes 2017 och resultatet visade att inga okända fornlämningar finns inom 

området. l slutmeddelande daterat 2017-11-15 har Länsstyrelsen framfört att efter avslutad 

arkeologisk utredning har Länsstyrelsen inget att erinra sett ut antikvarisk synpunkt. 

Mot bakgrund av ovan Bohusläns museum har inget att erinra emot ärendet. 
 

Kommentar: Noteras. 
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            REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

 

10. Länsstyrelsen, 2019-12-12 

 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande angående geoteknik 

som fortsatt behöver beaktas inför planens antagande. SGI påtalar att bebyggelsen inom de 

tre sydvästra fastigheterna kommer att påverka varandra stabilitetsförhållanden. Därmed 

behöver stabilitetsförhållanden utredas för ett möjligt exploateringsscenario med 

föreslagna marknivåer, men även ett scenario där delar av planen inte bebyggs. SGI anser 

även att en kompletterande beräkning behöver inkludera marken norr om sektion A för 

klarlägga om det finns potentiella glidytor med lägre säkerhetsfaktor än den som redovisas i 

PM Geoteknik, daterad 2017-07-06. Behov av eventuella åtgärder behöver säkerställas i 

planen. 

 

Bergteknik 

Länsstyrelsen noterar att det finns en planbestämmelse a1 som anger startbesked får inte 

ges för byggnad förrän markens lämplighetför bebyggande har säkerställts avseende risk 

för blocknedfall har kommit till 

stånd. 

Kommunen anger även att exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och 

Uddevallahem som säkerställer rådighet över marken för utförande förstärkningsåtgärder 

mot bergras och blockutfall i norra planområdet samt väster om planområdet Länsstyrelsen 

anser att förfarandet är tillfyllest för att säkerställa att risk för blocknedfall förhindras. Av 

underlaget har det inte framkommit att det föreligger något akut behov av att åtgärda 

instabila bergslänter, Länsstyrelsen förutsätter därför att så är fallet. Länsstyrelsen kan även 

konstatera att det inom kvartersmark för bostäder inte finns någon befintlig bebyggelse 

precis intill identifierade områden i norr och i väster där det finns behov av 

förstärkningsåtgärder. 

 

Övriga synpunkter på granskningshandlingen 

Skyfall 

Länsstyrelsen noterar att kommunen har sedan förra granskningen gjort justeringar på 

plankartan som underlättar och tydliggör skyfallshanteringen, vilket är tillfyllest. 

Länsstyrelsen noterar dock att en tidigare planbestämmelse som angav att tak får endast 

utföras med dagvattendröjande material och/eller fördröjande byggnadsteknik har tagits 

bort i granskning 2. Länsstyrelsen hade önskat för tydlighetens skull att det också framgick 

av planbeskrivningen att kommunen bedömer att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för 

att hantera konsekvenserna av ett skyfall. 

 

Biotopskyddad trädallé 

Det framgår av planbeskrivningen att det finns en trädallé längs infartsvägen till området 

som är biotopskyddad enligt miljöbalken. Det ser ut som ett av alléträden hamnar inom 

byggrätt för kvartersmark. Länsstyrelsen rekommenderar i första hand att trädet bevaras. Är 

detta inte möjligt krävs en prövning mot biotopskyddsbestämmelserna. Ansökan om 

dispens bör ske till Länsstyrelsen innan planen antas. Länsstyrelsen noterar även 

planbestämmelse n1 för trädallén befintliga träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör 

en säkerhetsrisk. Denna åtgärd innebär också att det krävs en prövning mot 

biotopskyddsbestämmelsema. 

 

Övrigt 

Trafikverket, Bohusläns museum och Försvarsmakten har inget att erinra mot planen. 



7 (13) 
 

 
 

Kommentar: Noteras, de geotekniska frågorna har bearbetats sedan granskning 2 i samförstånd med SGI, se svar till 

SGI. Yta för allé korrigeras och trädens kvarvarande säkerställs ytterligare.  

 

 

11. Trafikverket, 2019-12-02 

 

Kommunen har tagit fram förslag på detaljplan som syftar pröva områdets lämplighet för 

bostäder och förskola. Trafikverket yttrade sig i samrådsskede 2018-03-23 och i det första 

granskningsskedet 2019- 07-10 och hade då inget att erinra. 
 

 
Kommentar: Noteras. 

 

 
 

12. SGI, Statens geotekniska institut, 2019-12-11 
 
Under samrådet och granskningen framförde SGI synpunkten att geotekniks utredning ska 

kompletteras med stabilitetsberäkningar avseende planerade förhållanden inom 

planområdets sydvästra del för de laster som planen medger. I plankartans sydvästra del har 

istället planbestämmelsen, b2, införts som anger att grundläggning av byggnader ska göras 

på pålar till fast botten. SGI välkomnar denna planbestämmelse, vilken säkerställer att 

planerade byggnader inte kommer medföra ett lasttillskott på markytan. Inom samma 

områden har en planbestämmelse, n3, införts som anger att markens höjd inte får ändras 

mer än 0,5 m, vilket innebär att endast små förändringar av befintliga marknivåer tillåts. 

Vid närmare granskning av markytans nivåer inom de sydvästra fastigheterna förefaller det 

som att begränsningen av marknivåförändringar inte tillåter en horisontell 

grundläggningsyta då detta kommer kräva större marknivåförändringar. Detta gäller särskilt 

fastigheten längst söderut där marklutningen är större än inom de två andra fastigheterna. 

Bebyggelsen inom de tre sydvästra fastigheterna kommer påverka varandras 

stabilitetsförhållanden.  

De avschaktningar och uppfyllningar som görs inom den övre fastigheten kommer alltså 

påverka stabiliteten får de två nedre fastigheterna och vice versa. Med hänsyn till att 

respektive fastighetsägare endast har rådighet över sin egen tomt så anser SGI att 

stabilitetsförhållandena behöver utredas för ett möjligt exploateringsscenario med 

föreslagna marknivåer. Även ett scenario där delar av planen inte bebyggs ut behöver 

beaktas så att beräkningarna representerar ett kritiskt lastfall Krävs det restriktioner eller 

åtgärder får att marken ska bli lämplig att bebygga behöver de säkerställas i planen på ett 

plantekniskt godtagbart sätt. 

SGI noterar att kritisk glidyta i beräkningarna ligger när sektionens bakkant Markytans 

nivåer stiger norr om sektionen samtidigt som fastigheten ovanför saknar restriktioner 

avseende marknivåförändringar. SGI anser därför att en kompletterande beräkning behöver 

inkludera marken norr om sektion A för att klarlägga om det finns potentiella glidytor med 

lägre säkerhetsfaktor än den som redovisas i geoteknisk undersökning. 

 

Bergteknik 

Kommunen anger i granskningsutlåtande att exploateringsavtal kommer upprättas mellan 

kommunen och Uddevallahem som säkerställer rådighet över marken för utförande av 

förstärkningsåtgärder mot bergras och blockutfall norra planområdet samt väster om 

planområde. SGI anser att en bergteknisk utredning bör tydliggöra mer i detalj var i hela 

området instabila bergsslänter föreligger, vilka åtgärder som rekommenderas och tydliggöra 

vilka åtgärder som är akuta och därför behöver genomfåras innan planen antas. 

Utredningsområdet bör omfatta bergsslänter inom och i anslutning till planområdet som 
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kan innebära olycksrisker. Om det i övrigt krävs åtgärder i byggskedet behöver dessa 

säkerställas i planarbetet på ett acceptabelt sätt. 
 

Kommentar:  

 

Avtal mellan markägare Uddevalla kommun och Uddevallahem kommer upprättas för att säkerställa 

rådighet över marken för förstärkningsåtgärder mot bergras i berörda delar, norr och väst, avtalet kommer 

följa detaljplanen till antagande och därmed säkerställa att åtgärderna genomförs om planen antas och 

vinner laga frakt. Mark för förskola ligger inte inom riskområde för bergras, terrängen är jämförelsevis plan 

och det finns i dagsläget en aktiv förskola på platsen. 

 

Bestämmelse om att byggnader ska grundläggas genom pålning till fast mark där lera förekommer i sydväst 

har införts. Bestämmelse om att uppfyllnad/schaktning överskidande 0,5 m inte får ske i sydväst införs. 

Området i sydväst som benämns de tre fastigheterna är en och samma fastighet vilket inverkar positivt på 

ett genomförande avseende iordningställande enligt bestämmer. På begäran har skisser tagits fram (nedan) 

som visar på att en exploatering kan ske med föreslagna planbestämmelser, marknivåerna får enbart ändras 

i begränsad omfattning och byggnaderna ska pålas, stabilitetsberäkningar har utförts. Det har både i 

utredningar redovisats och i planbestämmelser säkerställts att ett genomförande av planen ska kunna ske på 

ett tillfredställande vis. 

 
Ovan redovisas sektion över planerad bebyggelse i sydväst som visar möjliggörandet av exploatering med 

bestämmelser, nedan redovisas utlåtande från geoteknisk konsult: 

 

”Där lös lera förekommer måste man utföra grundförstärkning för husen ändå vilket gör att vi inte behöver 

räkna med tillskottslast från husen som försämrar stabiliteten. Beträffande omgivande mark skall man 

fortfarande följa restriktionen att man inte får ändra marknivån mer än 0,5 m (som står i Geo PM)Av nu 

erhållet underlag med planerade marknivåer redovisade i 5 sektioner (A-E) daterade 2020-02-14 anser WSP 

att man uppfyller de krav som angivits i detaljplan när det gäller jordlagrens stabilitet. Marknivåerna 

kommer endast marginellt att förändras, vilket innebär en nivåförändring mindre än 0,5 m i den sydvästra 

delen av planområdet. ” 

Sålunda har det i utredningar studerats och i detaljplanen säkrats att ett genomförande av planen är möjlig 

utan risk för olämplighet för människor hälsa och säkerhet, skisser har presenterats för att visa på att 

exploatering går att genomföra med satta planbestämmelser. 
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13. Hyresgästföreningen 2019-12-09 
 
Vi tycker det är positivt att området utvecklas. Potentialen är stor och detta tillskottet är 
välkommet! Eftersom det i planen finns med att uppföra förskola förutsätter vi att 
flerbostadshusen planeras även för större lägenheter där barnfamiljer kan bo. Det finns ett 
stolt behov av 4- 5-rumslägenheter, men bara om de byggs så att vanligt folk har råd att bo. 
 
Med den föreslagna planen finns stora möjligheter att få en blandad bebyggelse och blandad 
åldersstruktur hos de boende. Vår förhoppning är att det byggs både för seniorer och 
juniorer. Våra ambitioner är att verka för att det byggs flerbostadshus som många har råd att 
bo i. Hyresrätten är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad. Vi anser att 
planförändringen direkt bidrar till detta. Vi har inget att erinra mot detaljplanens 
utformning. 
 

Kommentar: Noteras
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 
14.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ovanstående godkänner förslaget utan erinran i separata yttranden. 

 
Kommentar: Noteras.  

 

26.  2019-12-13 

 
Går inte att godkänna eller göra erinringar då planen är ”flexibel” och utformningen i 

dagsläget ”ej är fastställd”. Förslaget tyder dock på en kraftig överexploatering av området 

fortfarande gäller. 
 

Kommentar: Detaljplaner är relativt styrd genom att den avgränsat byggrätterna i maximal utbredning 

(prickad mark), byggbara kvadratmeter (bruttoarea) samt högsta nockhöjd, detta är det normala planmässiga 

utförandet för att tillskapa byggrätter genom detaljplan, den är dock flexibel i avseendet att den inte styr t.ex 

fönstersättning, materialval och taklutning, detta tillvägagångssätt används oftast centrum eller i andra 

stadsmiljöer där stora kulturvärden råder. Överexploatering är ett relativt begrepp, exploateringen kommer ha 

stor inverkan på platsen men det har vägts in att behovet av bostäder är stort och att marken kan inrymma 

föreslagen exploatering, se granskningsutlåtande (1)  rörande stadsutveckling. 

 
 

27. , 2019-12-10 

 
Hela trafiksituationen vid korsningen Västgötavägen är idag en katastrof. Det är redan 

alldeles för mycket trafik utmed Sigelhultsvägen och hastigheten är på tok för hög, en 

sänkning till 20 bort till Äsperödsbron är ett måste innan det sker en allvarlig olycka. Bygg 

en avfartsväg vid Ramserödsmotet för att avlasta Sigehultsvägen. OBS! Kom gärna och mät 

under en vecka på Sigelhultsvägen hur fort bilarna kör. 
 

Kommentar: Frågor rörande trafik/korsningen Västgötavägen/Sigelhultsvägen har besvarats i tidigare 

samrådsredogörelse/utlåtande. Kommunen reglerar bestämd hastighet på vägen, att den efterlevs är en 

polisiär fråga. 
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SAMMANFATTNING 
Det har under granskning 2 framkommit synpunkter som ger anledning till enklare 

förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 
 
 

Plankarta 
 
 

• Bestämmelse om marklov rörande skyddsvärda träd läggs till. 

 

• Plangränsen ändas för att överlappa del av gällande plan 14-UDD-139/1958.    

              (naturmark). 

 
 
Planbeskrivning 

 

• Text rörande ansökan om dispens för träden förs in i planbeskrivning. 

 

 
 

UNDERRÄTTELSE OM UTLÅTANDET  

Utlåtandet skickas för kännedom till:  
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VEM ÄR BERÄTTIGAD ATT ÖVERKLAGA ETT PLANANTAGANDE?  

Följande ska få en överklagandehänvisning om detaljplanen antas:  
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Mark- och miljödomstolen kommer att få en begäran om prövning om detaljplanen antas. 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 
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UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 606 

 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Granskningsutlåtandet är upprättad av Samhällsbyggnad 2019-11-01 tillhörande 
förslag till detaljplan för 

 
Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla kommun 

 

 
 

Förslag till detaljplan för bostäder och förskola 
 
 
 

HANDLÄGGNING GRANSKNING 
Planförslaget, upprättat 2018-06-28, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna 

av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

         Granskning  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 271 att godkänna 

samrådsredogörelsen samt att granskning av detaljplanen skulle ske. Planförslaget 

skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser  m.fl. under tiden  

2019-07-03 – 2019-09-04. Fastighetsägare, respektive ägare och 

tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till planområdet meddelades 

att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i 

Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga 

för nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 

Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2019-08-14 
 

 
 

Detaljplaner 

Det är tre detaljplaner som gäller inom området för den nya planen. Det är 14-UDD- 

29/1957, 14-UDD-139/1958 och 1485-P88/31. 

Det är lämpligt att den nya planen täcker över hela 14-UDD-139/1958 för att inte 

lämna kvar små snuttar av den gamla stadsplanen. 

 

Genomförandefrågor - Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsförteckningen ska uppdateras. Äsperöd s:4 saknas i berörda fastigheter 

inom plan och Äsperöd s:3 ska tas bort för den är avregistrerad. 

Äsperöd s:4 och 1:9 bör fastighetsbestämmas för att veta utbredningen inom 

planområdet Grundkartan stämmer troligtvis inte med fastigheternas läge. Detta blir 

en ekonomisk konsekvens som kommunen får bekosta. 

 

Genomförandefrågor-Avtal och överenskommelser 

Avtal med delägande fastighet i Äsperöd s:4, Norsen 6, ska även tecknas. 

 

Genomförandefrågor -Allmän plats och kvartersmark 

Rydingsberg l berörs även av allmän plats i norra och södra delen av planområdet 

(natur resp. gata). 

Angående värdet på allmän platsmarken i den nya planen bestäms intrångsersättningen 

jämfört fastighetens marknadsvärde före och efter expropriationen. Utöver det ska 25 

procent påslag av marknadsvärdet läggas till. 

Det bör stå istället att Rydingsberg 1 ska förvärva kvartersmark som ägs av kommunen för 

att genomföra planen. 

Det är en fastighet som ska avstyckas från Rydingsberg l och inte tomt. Samt ska 

även mark överföras från Äsperöd 1:35 och s:4. 

Gemensamhetsanläggningen ska bildas för att lösa den gemensamma infarten för 

både Rydingsberg l och den nya fastigheten för förskolan. 

 

Kommentar: Plankarta redigeras så den täcker in den äldre stadsplanen, situationsplanen 

är i samrådshandlingarna ej uppdaterad, vägen avses kvarstå som huvudsaklig gång-och 

cykelväg enligt vad plankartan redovisar, detta revideras. 

Angående tabellen med mark som ska överföras: 

- Rydingsberg 1:35 ska vara Äsperöd 1:35. 

- Ta bort Rydingsberg (som ska vara Äsperöd) s:3. Äsperöd s:3 är avregistrerad. 

- Lägg till Äsperöd s:4 (2 områden) resp. Äsperöd 1:35 som ska överföra område till den 

nya fastigheten. Turkos resp. lila områden på bilden. 2019-08-14 Huvudmannaskap, 

ansvarsfördelning, Ekonomiska frågor Sida 2 

Vilken del i plan är det som är utbyggd gångväg? Se även nedan om plankartan. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden enligt plankartan är 15 år. 

 



3 (25) 
 

Plankartan 

Om det är den befintliga grusvägen som hänvisas som en utbyggd gångväg så bör 

den vara en ge-väg eller x inom 5 (förskolan). 

Ska de befintliga träden ha bestämmelsen q? Borde det inte vara lilla n. Enligt 

Boverket står det: Bestämmelser i detaljplan om att enstaka träd ska finnas kvar behöver 

kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs om trädet ska tas ned. 

Vegetationsbestämmelsen behöver då formuleras på ett sådant sätt att trädet ska finnas 

kvar men får tas ned om det föreligger särskilda omständigheter, till exempel säkerhetsskäL 

Det innebär att byggnadsnämnden kan ge marklov för att trädet ska få tas ner om någon av 

de omständigheter som bestämmelsen anger föreligger. 

 

Angående markens anordnande ska bestämmelsen vara lilla b enligt Boverket, 

(endast [decimaltal] % av markytan får hårdgöras). Bestämmelsen behöver 

kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder 

som kan försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att byggnadsnämnden får 

möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen följs. 

Angående byggnaders utformning och utförande ska material på tak ha lilla f enligt 

Boverket. 

 

Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter. 

 
Kommentar: Plankarta omarbetas i avgränsning för att bättre täcka/överlappa äldre planer. 

Fastighetsförteckningen uppdateras. Det skrivs att Rydignsberg 1 kommer förvärva kvartersmark som ägs 

av kommunen. Benämningen tomt ändras till fastighet. Genomförandetiden ska vara 15 år, detta ändras i 

planbeskrivnigen. Gångvägen kommer kvarstå, genom omarbetning av plankartan befinner sig denna på 

naturmark i liggande förslag. Bestämmelser revideras något i enlighet med Lantmäteriets yttrande.  

 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2019-08-27 

 
Förorenad mark 

Av planbeskrivningen framgår att det inte funnits någon förorenande verksamhet, det 

bedöms därför inte föreligga risk får föroreningar i mark enligt planbeskrivningen. I 

den MUR som tagits fram den 6 juli 2017 anges att det inom området förekommer 

fyllning. Detta kan medföra att det ställvis förekommer föroreningar. Utöver det kan 

luftburen deposition medföra att det finns förhöjda halter av bland annat bly samt 

PAH: er inom området vilket medför att Samhällsbyggnad anser att en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning bör genomfåras. (Eventuellt kan sparade prover från 

den geotekniska undersökningen analyseras om de förvarats på ett korrekt sätt). Ett 

förslag på provtagningsplan bör inkomma till Samhällsbyggnad innan undersökningen 

genomförs. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med verksamhetshistorik, det finns ingenting som tyder på att 

förorenade verksamheter skett på platsen och därmed finns inget behov av att utföra 

markföroreningsundersökningar. 
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3. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 2019-07-03 

 
Socialtjänsten har inte några ytterligare synpunkter än de som lämnats vid 

tidigare samråd av detaljplan 180327. 

Socialtjänsten ser behov av nyetablering for en ny gruppbostad och en ny servicebostad. 

Gruppbostad med 8 lägenheter i ett och samma våningsplan och en servicebostad i ett annat 

hus med 8-10 lägenheter. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnad ser behovet av gruppbostad/servicebostad, verksamhet har pågått inom 

området tidigare, gällande stadsplan medger detta och ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt 

kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 
 

4.Uddevalla energi, 2019-08-28 
 
El 

Befintliga serviskablar finns till respektive byggnad men eventuellt behövs förstärkning om 

användningsområdet utökas/ändras. 

 

Stadsnät/ Fiber 

Finns framdraget till huvudbyggnad 

 

Renhållning 

Ska följa gällande anvisningar, förövrigt inget att erinra. 

 

Fjärrvärme 

Uddevalla Energi Värme har idag fjärrvärmeledningar fram till befintliga byggnader. 

Enligt planbeskrivningen så skall tomten för förskolan styckas av och planen i övrigt 

medger flera större bostadsfastigheter. Utifrån beskrivningen och plankartan bedömer vi 

att befintliga ledningar troligtvis måste rivas i samband med genomförandet. Uddevalla 

Energi Värme önskar att exploatörerna så tidigt som möjligt tar kontakt med oss för att 

planera för ny infrastruktur i området. l övrigt har Uddevalla Energi Värme inget att 

erinra mot detaljplanen. 

 
Kommentar: Noteras, exploatör delges denna handling. 

 

 

5. Västvatten, 2019-08-27 

 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten. Uddevalla Vatten har tidigare yttrat sig i ärendet och har inga ytterligare 

synpunkter. 
 

Kommentar: Noteras
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6. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2019-08-07 

 

Planbeskrivning presenterar ett förslag på situationsplan tänkt exploatering som 

illustrerar motortrafikväg öster om förskalebyggnad som ansluter Äsperödsvägen med 

nordöstra delen av bostadsområdet. I detaljplan påvisar samma sträcka en gång- och 

cykelväg och BUN förutsätter att den ej omvandlas till motortrafikväg som negativt 

skulle påverka förskolans miljö och säkerhet. 

Av samrådshandlingarna framgår inte vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. Likaså behövs trafiksäkra 

vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 

Samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur stor befolkningsökningen, i 

synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas bli i samband med 

tillskapande av fler bostäder. Detta för att kunna bedöma konsekvenser för Barn och 

utbildning. 

Barn och utbildningsnämnden är av den principiella uppfattningen att alla 

samrådshandlingar om bostadsutbyggnad bör innehålla uppgifter om vilken skola som 

kan bli aktuell och/eller om ny förskola eller skola kan komma att krävas och i så fall 

förslag på lämplig plats. 

 
Kommentar: Ökad befolkningsmängd är svår att definitivt mäta, detta beror på många faktorer exempelvis 

om det byggs större eller mindre lägenheter, detaljplan styr ej den regleringen. Exploateringen medför med 

största sannolikhet en efterfrågan av förskola och skola i närheten. Detta finns och det ges i plan möjlighet 

att utöka befintlig förskola. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kringområdet kommer att 

genomföras. 

 
I detaljplan möjliggörs för en större förskola inom området, Förstudie (2015-03-27) har varit till grund för 

planhandlingarna. Samhällsbyggnad är medveten om behovet av förskoleplatser, vad gäller byggrätt 

föreslås en generös byggrätt i byggnadsarea och höjd, området för förskola är begränsat i väst genom den 

skyddsvärda trädallén i syd genom bilväg och öst genom gång och cykelväg. Åt norr bereds yta för 

förskolegård.  

 
Förskola möjliggörs i hela planen genom att S läggs till i B-området. Gällande stadsplan medger detta och 

ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 
 

 
 

7. Samhällsbyggnad, Tekniska, Trafik och förvaltning, Uddevalla kommun 2019- 
08-22 

 
Miljömål -god bebyggd miljö: 

" ... genom planerad exploatering tillskapa en berikande stadsbild ... " 

Förslaget kan ge en ännu mer berikande stadsbild för djur, människa och växter. Ett 

hållbart förslag ska verka för ökade socioekologiska samband, inte motverka. Behövs 

grönyta tas i anspråk skall det genomföras insatser så de gröna värden som förlorats 

ersätts på platsen. Sveriges miljömålpreciseringar 

 

• Natur- och grönområden 

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 

och tillgänglighet. 

 

• Kulturvärden i bebyggd miljö 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 
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På platsen finns historiskt landskapsarv som behöver vördas aktsamt i nya 

exploateringsförslaget. 

 

Förutsättningar -natur/ rekreation: 

Planområdet har värdefulla naturvärden -ej "vissa" 

" ... inom planområdet finns flera antalet träd som måste bevaras avseende rekreation och 

stadsbild ... " Det finns flera större träd i västra delen av området. Inga ingrepp får göras 

så att de direkt skadar eller på sikt skadar de träd som ska bevaras. Se till byggprocessen 

där både rötter, stam och överhängande grenar/ krona inte få påverkas. 

Viktigt att ta reda på vilka träd/ parkdelar som omfattas av biotopskydd (eventuellt annat 

bevarandeskydd), alléer, större träd, äldre träd osv. och med hårdgjorda ytor som 

parkering och bebyggelse ersätts med likvärdig eller bättre. 

 
Kommentar: Noteras, de skyddsvärda träden i området växer antingen inom vad som föreslås planläggas 

som naturmark alternativt har skyddsbestämmelse/ska bevaras, t.ex alléer.  

 

 

8. Kultur och fritid Uddevalla kommun 2019-09-03 

 

Gör Äsperöd till en portal till natur och kulturupplevelser 

I närheten av planområdet finns grönområden (Äsperödsbergen), och härifrån utgår 

stråk som leder vidare till natur- och kulturupplevelser och idrottsplatser i form 

regementsparken, Bohusläns fårsvarsmuseum, 117 och vidare mot Rimnersamrådet via 

Halla Stenbacken. 

I och med att exploatering sker just här är det ett bra tillfälle att skapa en "portal" till 

dessa natur- och kulturupplevelser och mötesplatser. Det är viktigt att områdets 

omgivningar och dess kvaliteter är till får hela Uddevalla, så att bostäderna inte blir en 

barriär som stänger till. Exempelvis kan träd-allen som finns utritade på skissen av Oki 

Doki längs vägen mellan förskolan och bostäderna, förstärkas med fler träd som skapar ett 

stråk som leder mot skogen. Med hjälp av konstnärlig gestaltning, information och 

landskapsarkitektur kan ett offentligt rum skapas som slussar en vidare till friväxande 

naturområden. På så vis kan denna plats (där planområdet gränsar till skogen i norra 

delen) leda de boende i området, men även besökare, vidare till omgivande natur- och 

kulturupplevelser. 

Det tätortsnära friluftslivet bör vara hög prioriterat i denna typ av detaljplaner. Detta 

eftersom 80 procent av friluftsutövandet sker inom en 10 km radie från hemmet. 

 

Knyt ihop Äsperöd med andra stadsdelar 

Utifrån ett socialt hållbarhets-perspektiv är det vitalt att knyta ihop stadsdelar med 

varandra, och för att barn och unga ska kunna färdas till aktiviteter och mötesplatser på 

ett tryggt sätt är det viktigt med god infrastruktur för gång och cykling. 

Planområdet är beläget nära Tureborg, där Ture Dalars naturreservat och i dagsläget 

"ungdomshäng" och mötesplats Tureborg finns. Kultur och fritidsförvaltningen 

förutsätter att de infrastrukturella åtgärderna som är beskrivna i trafikutredningen 

medför en fungerande infrastruktur, särskilt för gång- och cykel, mellan Tureborg och 

Äsperöd. En ytterligare möjlighet skulle kunna vara att öppna upp Timmerbergsvägen, 

som idag är enkelriktad, vilket skulle öka tillgången till servicen i Tureborg även för 

boende i Äsperöd. l trafikutredningen föreslås åtgärder som ska prioritera oskyddade 

trafikanter ytterligare och knyta ihop cykelnätet Kultur och fritid tillstyrker detta, och 

uppmuntrar andra åtgärder som kan minska känslan av Sigelhultsbron som en barriär. 

Genom att öka möjligheterna att färdas mellan Tureborg och Äsperöd, har boende i 

Tureborg respektive Äsperöd rar tillgång till vardera områdes friluftsliv och 
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mötesplatser. Detta ökar social gemenskap, tillgång till service och stärker på så vis 

respektive område. 

Det är även viktigt att hela kommunen har tillgång till Äsperöd och dess omgivningar. 

Därför är det viktigt att kommunen arbetar för alternativa bil-, gång- och cykelvägar till 

Äsperöd. l trafikutredningen föreslås en framtida utbyggnad av gång- och cykelbanan 

längs Sigelhultsvägen, vilket kultur och fritid tillstyrker. Kultur och fritid tillstyrker 

även förslaget att en gång- och cykelbana anläggs på norra sidan om Äsperödsvägen. 

l planbeskrivningen konstateras att man bedömer att sigelhultsvägen tål den ökade 

belastningen, under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs utanför 

detaljplan. Kultur och fritid håller med om att det är viktigt att avlasta Sigelhultsvägen, 

och ser fram emot vidare diskussioner i frågan. 

Planbeskrivningen hänvisar till en ny föreslagen vägdragning som kan tillskapas öster 

om planområdet Kultur och fritid ställer sig frågande till denna, då vägen ser ut att gå 

genom ett grönområde. 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Kultur och fritid anser att man bör tillvarata planområdets potential till ett hållbart 

vardagsliv får de boende där. Detta ställningstagande tar sin grund i kultur och fritids 

nämndsstrategi om en hållbar samhällsutveckling samt med kommunfullmäktiges 

övergripande strategi om att Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en 

hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

I planbeskrivningen förordas att det arrangeras möjlighet får bilpool samt olika insatser 

som främjar cykeltrafik. l trafikutredningen finns flera åtgärder som syftar till att 

förbättra för de oskyddade trafikanterna. Kultur och fritid ställer sig positiva till detta, 

då fungerande gång- och cykelstråk borgar för ett minskat bilåkande. Detta leder till 

bättre folkhälsa och minskar klimatpåverkan från vardags-resandet. 

Kultur och fritid anser att möjliggörandet av bilpool borde vara ett krav som kommunen 

ställer på exploatören. Detta i kombination med att ange ett parkeringstal kan fungera 

som ett styrmedel som bidrar till minimerad biltrafik, vilket bidrar till att uppnå 

kommunens miljömål 

Trafikutredningen innehåller ett förslag om cykelparkering med plats för 16 cyklar, 

samt att behov av cykelparkering med plats får cykelkärra vid förskolan är ett förslag 

som bör utredas i kommande skede. Detta förslag gäller dock vid förskolan. Kultur och 

fritid anser att det borde finnas cykelparkeringar samt plats för parkering av cykelkärra i 

nära anslutning till varje bostad, och inte bara vid förskolan. 

 

Lekytor och mötesplatser 

I samrådsredogörelsen har Länsstyrelsen påpekat att beskrivning av lekplats och 

utevistelse saknas i planförslaget Samhällsbyggnad har då hänvisat till att samnyttjande 

med förskolans lekplats har diskuterats. Beskrivning av lekplats saknas dock i även 

denna planbeskrivning, varför kultur och fritid anser att planbeskrivningen/detaljplanen 

behöver kompletteras med detta. Om lekplats endast anläggs i anslutning till förskolan 

är det viktigt att den är tillgänglig för alla, även de som inte har barn i denna förskola. 

Området har även potential får en naturnära lekplats eller mötesplats, som kan fungera 

som en introduktion till skogsmiljön/portal till skogen. Detta har flera mervärden, bland 

annat stimuleras barns lek av friväxande naturområden. 

Planbeskrivningen kan kompletteras med beskrivning om hur utemiljöerna kan 

stimulera till aktivitet och social gemenskap. Detta kan exempelvis uppnås genom att 

skapa samlings/mötesplatser i form av bänkar och stadsodling. 

 

Boende för alla 

För att ge människor oavsett ekonomisk möjlighet att bosätta sig i området anser Kultur 
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och fritidsnämnden att varierande upplåtelseformer. l enlighet medkommunens mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning, bör kommunen styra mot att flera 

bostäder ska vara hyresrätter. 

 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen anger att bebyggelsens höjder ligger under kringliggande berg i 

väster och att nivåskillnaderna nyttjas på ett berikande sätt. Kultur och fritid håller med 

om detta och finner det vara positivt för landskapsbilden. 

Det finns konst i Äsperödshemmets väggar, denna bör tillvaratas vid renoveringen om 

det är möjligt. 

Planen medger flexibla byggrätter, eftersom exakt utformning byggnaderna inte är 

fastställd i dagsläget. Flexibla byggrätter innebär enligt uppgift att exempelvis 

taklutning och fönsterplacering, det vill säga sådant som vanligtvis regleras i detaljplan, 

överlämnas till byggherren att styra i bygglovsskedet 

För att kunna ta ställning till kulturmiljö och gestaltning, önskar kultur och fritid att 

detaljplanen inte medger flexibla byggrätter. 

Kultur och fritid bör involveras i konstnärlig gestaltning av den nya förskolan, i ett 

tidigt skede. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnad delar Kultur och fritids syn på vikten av natur och kulturupplevelser, även 

vad gäller kulturmiljö och mötesplatser, de åtgärder och förslag som Kultur och fritid föreslås ligger dock i 

ett senare projekteringsskede. De infrastrukturella åtgärder som föreslås, exempelvis öppna upp 

Timmerbergsvägen kräver ej planändring. Den vägdragning som kan tillskapas öster om planområdet går 

genom ett grönområde, se sid 20. I regel behöver ytor tas i anspråk för att tillskapa värden. Förskolans 

lekplats föreslås kunna samnyttjas med boende, detta för effektivt markutnyttjande, ytterligare 

lekplatser/lekytor kan utöver detta anordnas inom kvartersmark i området. Med tanke på den långt satta 

genomförandetiden och att området kan och bör byggas ut i etapper bör inte planen låsas i den frågan allt för 

strikt i dagsläget, det är att föredra att ha flexibla byggrätter om det exempelvis framkommer ett 

arkitektoniskt bättre förslag för en byggrätt om tio år. Kultur och fritid är välkomna att involveras i den 

konstnärliga gestaltningen av förskolan, kontant tas med projektavdelningen.
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            REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

 

9. Länsstyrelsen, 2019-09-04 
 
Motiv för bedömningen 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 

Däremot befaras att: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Med hänvisning till2 kap. 4-5 §§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 

avseende skred, ras och erosion inklusive bergras och blocknedfall beskrivas och 

klarläggas i planskedet för hela planområdet för de förhållanden som planen medger. Är 

de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för 

detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 

stabilitetsutredning utföras.  

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken 

ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. på olika nivåer, det nuvarande 

miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att 

bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

 

Vad gäller stabilitet och bergras hänvisar Länsstyrelsen till Statens geotekniska instituts 

(SGI) yttrande, daterat 2019-08-30. Av yttrandet framgår att SGI:s synpunkter i yttrande, 

daterat 2018-04-1 O, kvarstår. I yttrandet efterfrågades komplettering av 

stabilitetsberäkningar får planerade förhållanden får de laster som planen medger. Ingen 

komplettering har skett och därmed kvarstår synpunkterna i yttrandet i sin helhet. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att plantekniska frågor, så som markstabilitet ska klarläggas i 

planskedet. Eventuella kompletterande utredningar som förläggs till planens genomfarande 

kan enbart ha bäring på rent byggnadstekniska frågor, exempelvis val av grundläggning.  

Eventuella geotekniska åtgärder som krävs får att marken ska vara lämplig behöver 

säkerställas i planen. Det framgår att förstärkningsåtgärder erfordras får att tillgodose att 

tillfredställande säkerhet uppnås mot blockutfall vid exploatering. Kommunen har i 

plankartan under administrativa bestämmelser angett villkor får markklov, geoteknisk 

utredning W. P 201 7-0 7-06, för detaljplan ska beaktas. Länsstyrelsen vill påtala att lov 

kan bara villkoras får åtgärder som ska vidta på själva tomten. Åtgärder som ska behöver 

utföras på allmän platsmark eller utanför planområdet behöver därför i första hand 

utföras innan planen antas. I andra hand kan eventuellt bindande avtal tecknas innan 

planen antas. Avtalet ska i så fall framgå av planens genomförande. Rekommendationer 

enligt PM Planeringsunderlag Geoteknik bör även framgå kortfattat i planbeskrivningen. 

SGI påtalar att planens lämplighet med hänsyn till risk får olyckor kan vara helt beroende 

av att förstärkningsåtgärder utförs och därmed behöv troligen en fördjupad bergtekniks 

utredning får att klargöra detta. Generellt bör även säkerhet mot ras vara högre på mark 

där barn kan förväntas vistas i större utsträckning. 
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Länsstyrelsen noterar att planområdesgränsen har ändrats och utvidgats sedan 

samrådsskedet österut. Konsekvenserna utav detta behöver därmed beaktas och om det 

finns behov av komplettering av genomförda utredningar. 

 

Skyfall 

En dagvattenutredning bifogas planen som bland annat redogör får konsekvenserna av ett 

l00-årsregn. Dagvattenutredningen konstaterar att planområdet omges av kraftigt kuperad 

mark i väster, norr och öster vilket gör området känsligt får översvämning vid kraftiga 

regn. Inom planområdet förekommer även ett större instängt område. Befintlig 

ledningskapacitet i och nedströms planområdet är begränsad vilket också gör området 

extra känsligt får översvämning vid skyfall.  

Dagvattenutredningen konstaterar att den magasinsvolym som skulle behövas för att 

hantera ett skyfall inte är rimlig. Inte heller ökad ledningskapacitet är enligt utredningen 

lämpligt. Istället föreslår utredningen att mark bör reservera inom planområdet för att 

begränsa inflödet av större flöden till planområdet och instängning av större 

dagvattenvolymer t.ex. genom anläggning av kärande tråk och öppen översvämningsyta.  

 

Dessutom föreslås kompletterande anläggningar för att minska avrinningen från 

planområdet Dagvattenutredningen nämner också att hänsyn behöver ta till höjdsättning 

av bebyggelsen för att undvika skada på byggnader och viktig infrastruktur. Länsstyrelsen 

anser att dessa åtgärdsförslag tydligare behöver arbetas in i planbeskrivning och 

plankarta. 

 

I dagvattenutredningen framgår att markanvändningen i mer låglänta områden bör 

reserveras för anläggningar med hög fördröjningskapacitet och att marken där bör tillåtas 

översvämmas tillfälligt utan att viktiga funktioner tar skada. Enligt dagvattenutredning 

finns idag ett instängt område norr om befintlig förskola e figur J 6 i dagvattenutredningen. 

Inom detta område avråds från bebyggelse och marken behöver reserveras får hantering av 

skyfall.  

Dagvattenutredningen föreslår en multifunktionell yta eller öppen översvämningsyta inom 

detta område. Länsstyrelsen anser att detta behöver framgå av plankartan. 

Dagvattenutredningen påpekar också att området kan bli större än det redovisade då mer 

mark hårdgörs vid en exploatering. För att veta hur stort område som krävs behöver det 

klargöras hur mycket större det översvämningsdrabbade området skulle kunna bli. 

Länstyrelsen noterar att planområdesgränsen har ändrats och utvidgat sedan 

samrådskedet österut. Konsekvenserna utav detta behöver därmed beaktas och om det finns 

behov av komplettering av genomförda utredningar. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Dagvattenutredningen föreslår åtgärder som ska rena dagvattnet i form av makadamdiken, 

växtbäddar eller en kombination av dessa eller genom reningsanläggningar med 

motsvarande retningseffekt. Utredningen konstaterar att planförslaget bidrar totalt sett till 

en minskad föroreningsbelastning på Bäveån och en förbättring av möjligheterna att 

uppnå MKN. Ingen enskild kvalitetsparameter bedöms försämras om föreslagna åtgärder 

genomförs. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen. Länsstyrelsen noterar dock att det 

anges att om andra val av reningslösningar anläggs får dagvattenhantering inom området 

är det nödvändigt att se över att dessa har motsvarande retningseffekt på dagvattnet 

som de föreslagna lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa 

MKN påverkas negativt. Länsstyrelsen anser att detta bör framgå av 

planbeskrivningen och av planens genomförande. Länsstyrelsen anser även 

att det i planbeskrivningen bör finnas en rubrik angående MKN för vatten där 

planförslagets påverkan och förslag till åtgärder framgår samt säkerställs på plankartan. 
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Buller 

Länsstyrelsen noterar att bullerutredning visar att planerad exploatering klarar riktvärden 

för buller under förutsättning att en tyst sida anordnas där minst hälften av 

boningsrummen ska vara vända mot den tysta sidan. Detta är säkerställt med en 

planbestämmelse. 

Upplysningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen vid sin planering bör ta hänsyn till att 

bullernivåer som över tiger 55 dBA ofta är störande för boende och att trafikbuller utsätter 

människor får hälsorisker. Generellt bör man sträva efter att få så låga ljudnivåer som 

möjligt oavsett plats. Men vid planering av bostäder som ligger utanför de centrala delarna 

av städer bör det vart fall vara lättare att uppnå lägre ljudnivåer än vad förordningen 

medger. 

 

Konsekvenser vattenskyddsområde 

Av dagvattenutredningen framgår att konsekvenserna av exploatering inom planområdet 

på det närliggande vattenskyddsområdet för Köperödssjöarnas tertiära skyddszon inte har 

studerats. Ifall dagvattnet leds mot skyddszonen är det viktigt att säkerställa att reningen av 

dagvattnet är tillräckligt får att inte riskera att förorena vattenförekomsten. 

 

Solstudie 

Det är bra att kommunen har tagit fram en solstudie. Dock önskar Länsstyrelsen ett 

förtydligande om framtagen solstudie tar hänsyn till det omkringliggande berget eller om 

det är endast byggnaderna som ingår i studien? 

 

 
 

Kommentar: Geoteknisk, se kommentar under SGI:s yttranden sid 12., Det säkerställs i plankarta att åtgärder ska 

genomföras innan startbesked får ske. 

 

Dagvatten, skyfall, dagvattenutrednigens resultat arbetas tydligare in i plankarta/planbeskrivning. Den utpekade 

översvämningsyta som i samråd och granskningsskede varit utmarkerad som byggrätt planläggs som yta för 

förskolegård/översvämningsyta. Det kan bli ett positivt värde att samnyttja funktionerna, merparten av tiden nyttjas inte 

översvälmnningytan utan kan istället vara ett positivt inslag i skolgården. 

 

Planområdet utvidgades under grasnknignsskedet men har inför detta skede återgått till tidigare avgränsning, bakgrunden 

är ytanspråk för förskolan. Genom att ersätta byggrätt för bostäder norr om förskolan med förskolegård/översvämnignsyta 

löses detta ytanspråk på ett effektivare sätt. En text om MKN för vatten tillförs planbeskrivningen. Det framgår av 

dagvattenutredning vidare arbete är att mer noggrant studera översvämningsrisk och avledning under projekteringsfasen, 

detta då det är lättare att   

 

Köperödssjöarnas skyddszon ligger inte i direkt anslutning till planområdet, det har beräknats att dagvattnet 

som leds till planområdets recipient Bäveån upplever en minskad föroreningsbelastning genom rening. Det 

kan därmed räknas med att övrigt dagvatten som eventuellt leds Köperödssjöarnas tertiära skyddszon 

erhåller samma kvalitet och därmed erhåller en låg/förbättrad föroreningsbelastning. 

 

Det saknas stöd i gällande och lagliga planbestämmelser för att säkerställa alla åtgärder som krävs för rening av dagvatten, 

exempelvis krav på oljeavskiljare på parkeringsytor har inget tyvärr stöd i 4 kap. PBL, det säkerställs istället i avtal mellan 

kommun och exploatör att dessa detaljer i frågan om dagvattenhantering ska lösas. 

 

Samhällsbyggnad delar Länsstyrelsens syn på att begränsa buller i möjlig mån, vid förtätning även något utanför de 

centrala lägena av staden är det i regel ofrånkomligt att undvika buller vid nyexploateringar.   

 

Det framgår visuellt i solstudiens redovisade resultat att bergen ingått i studien. Skuggningseffekten från dessa syns 

tydligast på sid 4  ”Vintersolstånd, kl 15:00”, se även planbeskrivning.    
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10. Trafikverket, 2019-07-10 

 
. 

Kommunen har tagit fram förslag på detaljplan som syftar pröva områdets lämplighet för 

bostäder och förskola. Trafikverket yttrade sig i samrådsskede 2018-03-23 och hade då 

inget att erinra. 
 
Trafikverket har inget nytt att tillägga i ärendet. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

 
 

11. SGI, Statens geotekniska institut, 2019-08-30 
 

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet Yttrandet är daterat 2018-04-1 O 

med d nr. 5.2-1802-0207. Under samrådet framförde SGI synpunkten att [2] ska 

kompletteras med stabilitetsberäkningar avseende planerade förhållanden för de laster som 

planen medger. Inget kompletterande geotekniskt underlag går att finna i aktuellt 

granskningsskede. SGI kvarhåller därför tidigare ställningstagande även i 

granskningsskedet I [2] anges att förstärkningsåtgärder erfordras for att tillgodose att 

tillfredsställande säkerhet uppnås mot blockutfall vid exploatering. I plankartan under 

administrativa bestämmelser anges villkor for marklov "Geoteknisk utredning, WSP 2017-

07-05, för detaljplan ska beaktas". SGI anser att denna bestämmelse är alltför vag och 

efterfrågar en planbestämmelse som tydliggör vilka bergtekniska förstärkningsåtgärder 

som ska utföras inom i plankartan anvisade områden. Eftersom planens lämplighet med 

hänsyn till risk för olyckor kan vara helt beroende av att förstärkningsåtgärder utförs så 

behövs troligen en fördjupad bergteknisk utredning för att klargöra detta, vilken också kan 

ge stöd för planbestämmelser. Bergslänten utanför detaljplanens västra gräns är enligt [2] 

i behov av förstärkningsåtgärder. SGI vill därför lyfta frågan om rådighet över mark för att 

säkerställa utförandet av sådana förstärkningsåtgärder. SGI anser även att säkerhet mot 

ras generellt bör vara högre på mark i planområden där barn kan förväntas vistas i större 

utsträckning. Mark för utevistelse vid förskola hör till sådan mark. 

 
 

Kommentar:  

 

WSP som utfört aktuell utredning har genom Michael Engström har kontakt med SGI vilket resulterat i vissa 

ställningstaganden i plan som säkerställer de geotekniska aspekterna , avtal mellan markägare Uddevalla kommun 

och Uddevallahem kommer upprättas för att säkerställa rådighet över marken för förstärkningsåtgärder mot 

berg ras i berörda delar, norr och väst. Bestämmelse om att byggnader ska grundläggas genom pålning till 

fast mark där lera förekommer i sydväst införs. Bestämmelse om att uppfyllnad/schaktning överskidande 

0,5 m inte får ske i sydväst införs. Mark för förskola ligger inte inom riskområde för bergras, terrängen är 

jämförelsevis plan och det finns i dagsläget aktiv en förskola på platsen. 
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12. Skogsstyrelsen, 2019-09-03 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig angående rubricerat område. 

skogsstyrelsen yttrar sig endast i frågor som rör myndighetens ansvarsområde som 

sektorsmyndighet för skog och skogsbruk. skogsstyrelsen har inget att tillföra ärendet. 

 
Kommentar: Noteras, Samhällsbyggnad delar synen på blommande träd och dess bevarandevärde. 

 
 

13. Försvarsmakten, 2019-08-12 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 
Kommentar: Noteras. 
 

1 4. Hyresgästföreningen 2019-09-02 
 
Hyresgästföreningen har tagit del av granskningshandlingarna rörande förändringen av 

detaljplanen för området. Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Vi har inga 

ytterligare synpunkter 
 

Kommentar: Noteras
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 

15. , 2019-09-02 

 
Vi undrar hur det är tänkt att man skall komma ut från sina fastigheter då 
antalet bilar kommer att öka med 25%. Antalet bilar blir då ca 1200- 
1400 bilar. Hur kommer våra hus att påverkas av all tung trafik som kommer att köra 
under byggnationen. Fastigheterna längs sigelhultsvägen ligger på lera som då 
gör att skakningarna blir påtagliga. Redan idag gungar det i husen vid vissa 
tillfällen. Dessutom kommer ett antal bilar tillhörande de som skall arbeta med 
bygget att passera. Är gatan förstärkt så att dessa belastningar klaras. 
Dessutom kommer bullret att öka med alla dessa fordon. 
Kommer bullernivån att kunna hållas. Borde inte en bullermätning göras samt 
en mätning av antal bilar. En tidigare mätning av antalet bilar var ca 5200 detta 
enl gatukontorets mätningar. Bästa sättet att komma ifrån detta är att börja med att titta 
på tillfartsvägar. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 
 
16. , 2019-09-03 

 
Synpunkter på eventuell byggnation för bostäder och förskola på Rydingsberg: 

Då sigelhultsvägen är smal och redan nu mycket trafikerad skulle en nybyggnation ge en 

ökad trafikvolym och en belastning av väg. Detta skulle också minska trafiksäkerheten får 

både gångtrafikanter och cykel. Detta skulle också medföra en klar ökning av buller och 

vibration från väg. Då det redan nu är svårt med utfart från bostäder under vissa tider 

kommer det att ytterligare försvåra detL och minska trafiksäkerheten. Det finns också en tät 

bebyggelse som ligger osedvanligt nära sigelhultsvägen vilket skulle vara en anledning till 

att inte trafikera vägen ytterligare. 
 

Kommentar: Se sid 20. 
 
 
 

17. , 2019-09-03 

 
Framkomligheten blir svår med så mycket trafik på Sigelhultsvägen. Våra fina 

snäcksnicklar, hur går det med dem? Bygg till ett ordentligt ålderdomshem istället, det 

behövs. 
 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

18.  2019-09-03 

 
Vi människor tar mer och mer plats och breder ut oss. Tänker inte efter att vi är 

beroende av allt natur och annat runt om. Vi är en kedja som gör handlingar och är i 

behov av överlevnad. 

En gång när jag precis varit nyinflyttad på Äsperöd såg jag äldre satt ute och drack 

söndagskaffe bland fina blommor som växer fridfullt och lugnt. Jag vet att allt är ständig 

förändring. Men det går alldeles för fort och tänker inte efter. Bevara naturen ta mindre 

plats. Låt naturen i fred. Den är våran överlevnad…  
Kommentar: Se sid 22, det är viktigt att beakta naturen och vår inverkan på den, dock behöver vi också 
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bostäder och förskolor, byggs det inte bostäder i rimlig utsträckning uppstår i förlängningen trångboddhet 

och hemlöshet. Just Äsperöd omgärdas av stora skog och ängsspartier i norr, öst och söder. Att förtäta är det 

effektivaste sättet att tillskapa bostäder samtidigt som man inte behöver göra allt för stora ingrepp i annan 

av människan orörd mark med mer ostört djur och naturliv.   

 

 

19. , 2019-09-03 

 
Parkerignsekvationen går inte ihop med lagar och regler. Sigelhultsvägen är så 

ansträngd idag att ytterligare belastning inte är försvarbar. Det behövs nog en väg med 

anslutning mot motorvägen söder om Rosseröd, (alltså ingen bro över Bäveån). Det 

skulle lösa en del trafikproblem. Vi har så fina berg och skogspartier här uppe som vi 

hoppas att bli kvar om alla som vistas där är hänsynsfulla och respekterar detta. 
 
 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

20. , 2019-09-03 

 
Det blir mycket trafik Sigelhultsvägen/Västgötavägen. Höghus passar inte i miljön på 

Äsperöd. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

21.  2019-09-03 

 
Gör något bra!       Det är en fantastisk tillgång med naturen med dess innehåll: fåglar. 

Vinbärssnäckor (sniglar) som hör till mångfalden, gamla träd, underbar bäck som det 

finns speciella fåglar bla Häger. Man hade önskat att det befintliga ålderdomshemmet 

kunde få ett liv igen ”så vackert”. Där skulle många vilja bo när man blir gammal med 

naturen nära fantastisk gammal äppelträdsträdgård. Hela området ”andas” underbar 

karaktär som det inte finns gott om i Uddevalla. Vem vill bo i betong när man med 

vetskap vet med bestämdhet attt även när man blir gammal så är det av hälsa att bo 

vackert naturnära, Tack för ordet             
 
 
 
Kommentar: Se sid 20, detaljplaner medger utöver bostäder och förskola användningen äldreboende, det är 

dock inte specifikt planerat för detta men möjligheten finns. Området kommer inte att jämnas med marken 

utan ambitionen i förslaget är att bevara de kvaliteter som finns och samtidigt utveckla området. Till exempel 

har det säkerställts att just äppelträden/lunden och allén ska bevaras, avsikten är även att bevara stora delar av 

befintlig bebyggelse och vidareutveckla denna. 

 

22. , 2019-09-03 

 
Vårat rekreationsområde. Uddevallahem inte ska bygga på ett sådant vackert, orört 

naturområde. Det är rekreationsområde för oss som bor här och många andra u-a bor. 

Just detta område är lugnt, vackert och orört och så tycker jag det ska förbli. 

 

Förslag är att istället göra om, fräscha upp norra u-a så att det blir ett attraktivt tryggt 

område. bygg om de husen som finns på norra U-a, bygg om dom på höjden. Låt det 

vara som det är här. Vi som bor här, bor här för att det är ett tryggt, naturskönt område, 
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jag vill inte bo i ett område med så mycket människor. Bygg till Dalaberg, Hovhult, gör 

om, gör rätt, där istället. 
 
 

Kommentar: Se sid 20, det pågår planering för att utveckla även norra Uddevalla, just Dalaberg/Hovhult är 

till exempel i fokus för en arkitekttävling i skrivande stund. Kommunen arbetar för att utveckla hela staden, 

när detaljplaner tas fram i Hovhult (såväl som var som helst i staden) kommer yttranden in om att bygga 

någon annanstans. 

 

 

23. , 2019-09-03 

 
Naturlivet vid och i bäcken, det vore högst olämpligt att bygga detta bostadsområde i 

detta område. Detta bygge och ökande trafik vill påverka naturlivet i området. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

24. , 2019-09-03 

 
Trafiksituationen kommer att försämras med ökade utsläpp, mer buller ökad belastning 

av vägytor m.m., ev rasrisk på Sigelhultsvägen. Risk att nuvarande naturvärden 

försvinner eller utsätts för störningar. Likaså kommer den ökade trafiken medföra 

köbildningar. Hur skall parkeringsbehovet kunna tillgodoses? Finns tillräckligt mycket 

plats. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

25. , 2019-09-03 

 
Den tänkta nybyggnationen bör stoppas, alternativt skalas ner. Trafiken på 

Sigelhultsvägen är hårt belastad som den är. Då jag inte ser någon lösning på hur 

trafiken skall flyta på ser jag ingen positiv effekt av att börja bygget. Trafiken kommer 

dessutom påverka negativt på dem förskolebarn som går och bor i området.  
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

26. , 2019-09-03 

 
Nybygget bör ses över då det kommer bli en betydligt högre belastning på vägarna 

Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen. 

Gör om Äsperödshemmet till ett äldreboende istället. Det ger de äldre ett naturskönt slut 

samt genererar jobb. 
 
 
Kommentar: Se sid 20, detaljplaner medger utöver bostäder och förskola användningen äldreboende, det är 

dock inte specifikt planerat för detta men möjligheten finns. 
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27.  , 2019-09-03 

 
Vill inte ha några höghus. Långa köer på Sigelhultsvägen 

 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

28. , 2019-09-03 

 
Det som Uddevallahem vill göra med allt detta är stort FEL. Man ska inte tänka bara på 

pengar. Det finns mycket viktiga grejer i det här livet. Det bli synd att de vill förstöra 

miljön som nu handlar mycket om detta. Tänka också på våra barn, att de kommer att 

växa i sådant område där är mycket oväsen och smuts. Vägarna blir förstörda. Jag är 

inte med på detta projekt som Uddevallahem planerar. 
 
 
Kommentar: Se sid 22, det är viktigt att tänka på miljön och barnens välmående men vi måste också tänkte 

på att kunna tillgodose förskoleplatser barnen, och boenden till de när de är i ålder att flytta hemifrån. Att 

förtäta befintliga stadsmiljöer är detta effektivaste sättet att bespara miljön, stora ytor skog/åkermark behöver 

inte tas i anspråk. 

 

 

29.  2019-09-03 
 

Som boende på Böråsvägen mittemot den tilltänkta etableringen har vi följande synpunkter. 

• Sänk farten på Äsperödsvägen till 30 km, det finns dagis och småbarn i stor omfattning 

som måste tas hänsyn till. 

• Utred igen en alternativ väg, det kommer inte att funka med Sigelhultsvägen, skredrisken 

från Äsperödsvägen via Sigelhult är påtaglig. 

• Vi önskar att ni besiktar husen innan arbetet startar. 

• Bullerplank borde uppföras för oss som bor på Börsåsvägen, p.g.a den ökade trafiken. 

• Vi är positiva till att utveckla Äsperöd, men i en mindre form, det finns stora ytor vid 

Rosenhäll som passar bättre, då kan även en alternativ väg lättare komma på tal. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

30.  2019-

02-02 

 
Samråd har genomförts gällande Rydingsberg l m.fl. Vi som inkommit med synpunkter och 

som kommentera under punkt 29 i Samrådsredogörelsen har följande kommentarer: 

Fortfarande har vi inga synpunkter på det som skall göras inom den föreslagna 

detaljplanen men följderna av det som skall utföras är mycket stora för dem som bor längs 

Sigelhultsvägen och dessa följder kan vi inte acceptera. 

 

Vi tycker inte kommunens kommentarer till det vi påpekade angående trafikmängd, buller 

och hastigheter på något sätt förändrar situationen till det bättre. För oss boende blir del 

en försämring som ej kan betraktas som "marginell". 

Kommunen menar att trafikökningen begränsas av bilpool och kollektivtrafiken. Den 

effekten på trafikmängden kommer däremot att vara marginell och knappast göra det bättre 

för oss. 

I vissa sammanhang har kommunen sagt att tillfartsvägarna till Äsperöd inte klarar mer 

trafik nu anser kommunen att befintligt vägnät klarar den ökade belastningen. 
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Trafikuppgifter-nuläge anges fordon per ÅDT till 4100 på sträckan mellan Östbergsvägen 

Äsperödsvägen. Efter exploatering är motsvarande siffra 5200, en ökning med 1100 fordon 

en ökning med 25%. Detta är en stor ökning! 

30-skyltarna har för de flesta av bil symbolisk effekt. Mycket tyder på att fler kör dubbelt 30 

km/tim än håller hastighetsgränsen. Statens väg- och trafikforskningsinstitut gjorde 2018 en 

undersökning där det visade sig att nästan varannan bilist körde över 40 km i timmen på 

40-sträckor. Mätningen gjorde på 23 orter. 30-sträckor är troligtvis ännu svårare att 

respektera.  

 

Med fler trafikanter blir det fler som kör får fort. Den bullerutredning WSP gjorde och som 

var med vid ansökan om detaljplan visar helt andra värden än den som 

Ångpanneföreningen visar. Vad säger all den sista utredningen är mer än den första. Enligt 

den första utredningen överstiger bullernivåerna kraftigt det som kan godtagas. Vi 

boende anser att den första utredningen mer stämmer överens med det vi upplever alltså 

redan nu oacceptabelt buller och enligt den första utredningen överstiger bullret 

naturvårdsverkets riktlinjer.  

 

Som sammanfattning kan vi säga att våra synpunkter står kvar och att den planerade 

byggnationen kommer att medföra så negativ påverkan för de boende längs Sigelhultsvägen 

att vi inte kan godtaga planen förrän trafiksituationen förändras till det bättre. 
 

Kommentar: Se sid 20, 
 

31. , 2019-09-04 

 
Angående den planerade byggnationen på Rydingsbergstomten där Äsperödshemmet ligger 

Vad behöver Äsperöd? Vad behöver Äsperöd inte? 

Äsperöd behöver inte: 

• Äsperöd behöver inte väldigt mycket fler personer som bor här permanent och som bidrar 

till slitage i skog och mark, på våra lekplatser samt våra befintliga vägar. 

• Äsperöd behöver inte fler bilar som ska parkera i området. 

• Äsperöd behöver inte mer biltrafik. 

• Äsperöd behöver inte en ny tillfartsväg över ängarna som anknyter till området där Nisses 

Växter ligger- det räcker med den vi har idag- Sigehultsvägen. 

 

Däremot behöver Äsperöd: 

• Äsperöd behöver fortsätta vara den oas som området är idag. 

• Äsperöd behöver fortsätta behålla det lugn och den frid som råder i dag. 

• Äsperöd behöver fortsätta var det rekreationsområde som drar till sig människor från 

hela Uddevalla. 

• Äsperöd behöver ett nytt ålderdomshem- då blir det win-win- både nya bostäder och nya 

arbetstillfällen, dessutom frigörs boende i dom lägenheter och villor som människor flyttar 

ifrån. Äsperöd är hett unikt och det faktum att det ligger så nära till stan gör att alla som 

bor i Uddevalla enkelt har möjlighet att komma hit och njuta i naturen- via bil, via buss, via 

cykel eller helt enkelt ta sig en promenad. 

Om det ska byggas ca 250 nya lägenheter betyder det att ca 800 personer ska flytta hit. 

Dom flesta personer äger en bil i Uddevalla. Det kommer behövas parkeringsplatser till 

alla dessa bilar. Man kan inte förbjuda medborgare att äga en bil. Det spelar därför ingen 

roll att det är inskrivet i dom framtagna planerna att "folk förväntas cykla eller åka buss 

och att det kan upplåtas mark till en bilpool". 

Lagen säger att det ska vara minst 13 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeterboendeyta, 

eller 0,5 parkeringsplats per lägenhet. Det framgår inte tydligt av planerna hur många 

parkeringsplatser det ska bli. Är det verkligen planerat för 125 parkeringsplatser på den 

lilla ytan? Det syns inte på skissen. Dessutom behövs det parkeringsplatser till förskolan. 

Hur är det tänkt där? Var ska dessa parkeringsplatser placeras? 



19 (25) 
 

Vi får inte glömma handikapplatserna. Var ska dom ligga och hur mycket yta tar dom? 

Dom nya hyresgästerna kommer att få egna gäster. Var är det tänkt att dom ska parkera? 

"Servicboendet" (eller vad namnet nu är) ska också ha parkeringsplatser, både för dom 

boende och deras gäster och för personalen, vad ska dom ligga? 

Summa summarum så kan vi konstatera att hela projektet är orealistiskt. Att klämma in så 

många människor, i alla dessa lägenheter, med alla sina bilar, på den lilla ytan- kommer 

inte att bli bra. Om någon skulle komma på tanken att spränga bort berget som angränsar 

till förskolan för att därmed tillskansa sig mer byggyta - så motsätter jag mig det också. Låt 

vår natur vara som den är-orörd. 

"Uddevalla har regeringens krav på sig att ta fram fler bostäder än som redan skett". Ja- 

det är vad vi har att förhålla oss till men det är inget som säger att det måste ske just här. 

Att placera ett helt nytt bostadsområde på det sätt som det är tänkt kommer förändra hela 

karaktären på Äsperöd. 

På Rydingsberg är det idag prickad mark. Det betyder att den inte får bebyggas. När 

Äsperöd byggdes i slutet av 50-talet gjorde dom som bestämde i Uddevalla då den 

bedömningen att det inte behövdes fler bostäder och att karaktären på området skulle 

bevaras. l dag har dom som bestämmer tydligen gjort en ny bedömning. Flera av oss som 

bor här idag, många sedan byggstarten, har samma åsikt som dåtidens makthavare. Varför 

måste man förnya och ändra hela tiden? Låt det som är bra fortsätta att vara bra! 

 

En summering: 

• Områdets karaktär kommer ändra utseende, t ex så får vi hit 8-våningshus .... 

• Detaljplanen är lagd på 10 år från det att den vinner laga kraft (enligt planering nu till 

årsskiftet). Det innebär byggtrafik och oväsen i TIO år från och med nu. Det tar aldrig 

slut... 

• KÖ. Det är redan idag KÖ på sigelhultsvägen vid rusningstid. Nu kommer det bli ännu 

mer KÖ. Det påverkar oss alla- boende vid Sigelhultsvägen, boende på Äsperödsvägen med 

tillfartsvägar som ska iväg/hem, föräldrar som ska lämna/hämta på förskolan, personal 

som arbetar på förskolan, i skolan, på Rosenhäll, hemtjänst, Post, paketbud, ambulans, 

brandbilar, polis, allas våra gäster m fl. 

• Vi får inte heller glömma bort all trafik som redan idag kommer från Rosseröd, 

Österängen, Östberget, Dalgången och ska ut via Sigelhultsvägen. 

• Trafiksäkerheten för alla skolbarn som cyklar/går till skolan varje dag. Att trottoarerna 

ska breddas på sina ställen ändrar inte på det faktum att det blir stor ökad mängd biltrafik 

bara några decimeter ifrån dom. Barn har inte ett utvecklat vidseende före 12-årsåldern, 

dom har heller inte balansen på rätt ställe alla gånger. Att det kan uppstå olyckor ska inte 

förringas. 

• Boende i radhusen på Börsåsvägen samt boende på sigelhultsvägen har lämnat in sina 

åsikter både tidigare (mars-april 2018) och kommer även att göra det igen. Många av dom 

är mycket negativa till planerna. Efter att ha haft ett stormöte kan vi i vårt område 

konstatera att vi tycker likadant- vi är många som är mycket negativa till planerna och 

anser att dom ska hamna där dom hör hemma -i papperskorgen. 

• Många personer föreslår att trafiken ska dras antingen från Rydingsberg genom skogen 

bort till Oddevold, eller över ängarna uppe i hörnet av Äsperödsvägen och ansluta vid 

Nisses Växter, men det är inga bra lösningar. Hela planeringen är dålig- dra inte hit fler 

människor/bilar så behövs det inga andra vägar än den vi har, dvs Sigehultsvägen. 

• Buller. Det är idag mycket buller och det kommer bli värre. Att t.ex sitta på sin uteplats på 

Börsåsvägen eller sigelhultsvägen blir inte längre så trevligt. 

• Västgötavägen är även den mycket hårt trafikerad. Nu blir det värre för dom som bor där. 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation när det gäller avgaser? 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation när det gäller buller i framtiden? Bilar som 

startar på den närliggande parkeringen kant i kant med deras utegård ger en bullrig 

utemiljö. Likaså när dom vill öppna fönstren. 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation under byggtiden när det gäller avgaser? 
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• Hur blir förskolebarnens situation under byggtiden- var ska dom vara? Mer bilar ger 

sämre säkerhet för barn, vuxna, tamdjur, djuren i skogen och våra trevliga besökare. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

 

Gemensam kommentar till yttrande 15 till 31: 

 
Då flertalet av yttrandena berör samma punkter som under samrådet besvaras de med nedanstående gemensam 

text, delar av texten kvarstår sedan samrådet men berörda delar har reviderats och vissa förtydliganden har 

skett.  

 

Trafik 

Trafiksituationen på Västgötavägen/Sigelhultsvägen/Äsperödsvägen är känd hos Samhällsbyggnad, 

gatorna är idag utsatta för hård belastning. Det går ej att frånse att en exploatering i den ordning som nu 

prövas kommer bidra till ett ytterligare ökat trafikflöde på berörda vägar. 

Trafiksituationen och bullersituation har studerats i utredningar, utredning upprättad av ÅF Infrastructure AB 

2019-04-05 redovisar att ”Kapaciteten vid korsningen (Sigelhultsvägen/Västgötavägen) är önskvärd vid 

nuläget och godtagbar med framtida ökad trafikmängd från planområdet.”.   

 

Det finns budgeterat för trafikförbättrande åtgärder på berörda sträckor, för att förbättra situationen för 

oskyddade trafikanter skapas en ny gång- och cykelbana utmed Äsperödsvägen, förbättring av befintlig gång- 

och cykelbana utmed Sigelhultsvägen samt åtgärder i korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen för att 

förbättra säkerhet och framkomlighet. 

 
Det finns idag goda möjligheter till kollektivtrafik i området generellt. Den rådande trafikbelastningen är 

känd, den beror främst på nyttjandet av personbil som primärt transportmedel och för att avhjälpa situationen 

bör fler nyttja kollektivtrafiken som färdmedel och avlasta trafiken i området. 

 

Vad gäller den faktiska trafikmängden kommer denna i mesta möjliga mån att begränsas genom möjlighet 

till bilpool, det är även mycket nära till hållplats och kollektivtrafik vilket förutses kommer att nyttjas. 

 
Ett ökat antal boende i området ger ökat underlag för kollektivtrafik vilket i förlängningen kan bidra till 

tätare avgångar och att fler väljer att nyttja kollektivtrafiken framför egna bilen, detta avhjälper 

trafiksituationen avsevärt. 

 
Den avlastningsväg som finns utpekad i fördjupad översiktsplan finns i nuläget inte budgeterad, utpekandet i 

fördjupad översiktsplan innebär att det finns en ambition att genomföra vägen men detta ligger inte inom 

ramen av det pågående planarbetet. Vid en eventuell exploatering i enligt området utpekat i Översiktsplanen 

öster om Rosenhäll är denna väg en nödvändighet. Tills vidare har det bedömts att befintligt vägnät med 

nämnda förbättringsåtgärder klarar den ökade belastningen då planområdet är den del av befintligt Äsperöd. 

 
Behovet av bostäder i kommunen är stort, i synnerhet hyresrätter, förtätning av olika slag är att föredra då 

det ej medför att jungfrulig mark, t.ex. jordbruksmark eller naturmark, tas i anspråk samt att befintlig 

infrastruktur kan nyttjas. Detta medför en ökad belastning på befintlig infrastruktur men är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att tillskapa välbehövda bostäder utan att skapa allt för stora motstående intressen. 

Motstående intressen är regel i detaljplaner, i denna detaljplanen är trafiksituationen/buller det enskilt 

största motstående intresset. Samhällsbyggnads ambition är att ha så få motstående intressen och efter bästa 

förmåga bemöta/lösa dessa som finns under planprocessens gång. 

 
Samhällsbyggnad delar synen på en låg hastighet som fördelaktigt på sträckan, Samhällsbyggnad kan dock 

inte garantera att trafikanter håller den angivna hastigheten. Samhällsbyggnad kan ange hösta tillåten hastighet på 

väg men kan inte efterhålla att bilister faktiskt håller angiven hastighet, det är en polisiär fråga. Det är dock inte aktuellt 

med 30km/h på längre sträcka än vad som finns idag. Gatan ingår som en del i kommunens övergripande 

vägnät. Farthinder på Sigelhultsvägen kan komma att bli aktuellt men i dags läge finns detta inte planerat. 

 
Detaljplanen kommer som nämnts ofrånkomligen att medföra ökat trafik och ökat buller, det finns dock 

budgeterade lösningar för att i möjligaste mån avhjälpa situationen, behovet av bostäder är stort och 

tillskapandet av nya bostäder måste prioriteras. 
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Buller 

Bullersituationen är väl känd hos Samhällsbyggnad, berörda vägar är väl trafikerade vilket medför 

bullerproblematik. Bullerutredningar i detaljplaner tas fram primärt för att se hur tänka exploateringar 

påverkas av befintligt buller, med bakgrund av den redan kända bullersituationen har här utredningen även 

breddats för att se den påverkan exploateringen medför för befintliga fastigheter längs berörda vägar. 

 

Genomförd utredning visar att bostäder längs berörda vägar idag är bullerutsatta och att exploateringen 

kommer att medföra ett marginellt ökat buller. Hur buller praktiskt upplevs är en relevant fråga men 

mätningar och utredningar i dBA är det underlag som vi kan nyttja och det är den måttstock som ska nyttjas 

för att studera nivåer i förhållande till riktvärden. 

 
Siffrorna som presenteras i den första bullerutredningen baserades på prognoser och tidigare utförda 

mätningar, det är vedertagen metod vid framtagande av buller och trafikutredningar.  

Den senare utredningen av ÅF baserades istället på faktiska trafikmätningar och observationer på plats, 

vilket är varför siffrorna skiljer sig.   

 
Beräkning visar att nuläget innebär en situation där närliggande fastigheter har en bullernivå som 

överskrider ekvivalent ljudnivå 60 dBA, den tillkommande trafiken kommer generera en ökning av detta 

buller men marginellt och en fråga om ett par dBA. 

 
Naturvårdsverkets riktlinjer Riktvärden för buller från väg-och spårtrafik vid befintliga bostäder anger att 

ekvivalent ljudnivå vid fasad i befintlig miljö byggd före 1997 ej bör överskrida 65 dBA, utredning visar att 

Inga befintliga fastigheter får en nivå överskridande 65 dBA. Dessa fastigheter har idag en ekvivalent nivå 

av ca 60-64 dBA vilket efter en exploatering lägger sig I fältet 60-65 dBA. Naturvårdsverkets riktlinjer anger 

att där ekvivalent bullernivå för befintlig bebyggelse uppförd innan 1997 överskrider 65 dBA ska 

skyddsåtgärder övervägas.  

 
Bullerutredning visar att maximal nivå uppgår till kring 80 dBA för befintliga bostäder längs 

Sigelhultsvägen, det är dock den ekvivalenta nivån som bedöms och ställs i relation till riktvärdena. 

Bostäder och verksamheter längs exempelvis Bohusbanan, Riksväg 44, andra trafikerade vägar och 

bullerkällor har maximala nivåer som långt överskrider 80 dBA men det är den ekvivalenta nivån som 

bedöms även i de fallen. 

 
Börssårsvägen togs inte med i första bullerutredningen då prioritet låg på Sigelhultsvägen och tänkt 

exploatering. Utredningen har kompletteras med nuläge och redovisad påverkan på Börsåsvägen. 

 
Buller/vibrationer under byggtiden 

Gällande buller under byggtiden ska exploatör vid byggnation följa Naturvårdsverkets riktlinjer för 

byggbuller. Vad gäller vibrationer och sprickbildningar ska nybyggnation inte orsaka skada på kringliggande 

fastigheter, skulle detta mot förmodan hända gäller Skadeståndslag (1972:207). Föreligger risk för 

sprickbildning bör kontakt tas med byggherren som kan utföra en förbesiktning på berörd fastighet. 

 

Vad gäller oro för förskolebarnens säkerhet och utsatthet för buller har det i kommunen byggts, byggs och 

kommer det att byggas förskolor, detta är inte enskild förskola med enskild problematik, frågor så som buller 

och säkerhet under byggtid är frågor som uppkommer vid varje exploatering och hanteras därefter. I 

skrivande stund byggs två stycken nya förskolor i kommunal regi, Sundstrand och Kurveröd, detta medan 

ordinarie förskoleverksamhet pågår.   

 
Vägen till Thordengården 

Det har säkerställts i plankarta att befintlig gång-och cykelväg mellan Äsperöd och Thordengården ska 

bevaras nuvarande syfte och sträckning. Det har i tidigt skede och i illustration i planbeskrivning redovisats 

som att denna ska nyttjas som bilväg för att försörja områdets norra delar. Detta är inte aktuellt, de norra 

delarna kommer bilvägen att nås genom trafik inom gulmarkerat område och gång-och cykelvägen bevaras. 

 
Parkering 

Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser inom planområdet, det är kvartersmark där exploateringen 

försörjer de boende med parkeringar med stöd av gällande parkeringsnorm för Uddevalla kommun, 

kringliggande vägar och parkeringar ska inte belastas av exploatering avseende parkering. 

Lagen säger inte att det skall finnas 13 bilar/1000 kvm boendeyta, Uddevalla kommuns riktlinjer från 1994 

anger detta, dessa riktlinjer är under omarbetning. Det redovisas i skiss ett antal ytor för parkering inom 

området, parkering kan även anläggas i bottenplan på byggnader. Vad gäller förskolan kommer parkeringsyta 

tillskapas på nuvarande utegård/lekyta, förskolans utegård kommer vara placerad bakom förskolebyggnaden 

som kommer att agera som barriär mot gatan, motsatt hur det ser ut idag.  
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Värde 

Detaljplan reglerar inte fördelningen bostadsrätter/hyresrätter och tar inte ställning kring ekonomiska 

värderingar i detta. Vad som är känt är att det finns ett stort behov av bostäder och det måste finnas yta för 

att uppföra dessa, Samhällsbyggnad arbetar parallellt med många detaljplaner för att tillskapa fler bostäder i 

kommunen, bostadsrätter, hyresrätter, flerbostadshus, villor med mera. Det görs ingen bedömning om 

värdeminskning/ökning för kringliggande fastigheter avseende ett uppförande av specifikt hyresrätter, 

bedömningen som gjorts är att det behövs planläggas för fler bostäder i kommunen och detta är en av 

detaljplanerna som arbetas fram för att kunna säkerställa detta. 

 
Det är viktigt att i dessa fall notera skillnaden mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset, det 

kan ske att enskilda personer får avslag på ansökningar och bygglov på grunder där det enskilda intresset 

belastar det allmänna, exempelvis trafikökningar. Genom planläggning för bostäder i denna storleksordning 

tillgodoses ett stort allmänt intresse snarare än ett gynnande av enskild som belastar exempelvis trafiknätet. 

 

Stadsutveckling 

Städer och områdens karaktär förändras över tid. Nedan redovisas foton från Äsperöd kring 1940 innan 

kommunen planerade stadsplan 1955 vilken möjliggjorde bostäderna som sedan uppförts och idag står inom 

området, bild 2. 

 

 

Bild 1 Äsperöd ca 1940 
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Bild 2 Äsperöd ca 1960. 

 

Nedan redovisas idag gällande stadsplan för Äsperöd (aktuellt planområde markerat i röd cirkel). Denna antogs 

1956 och tillskapade möjligheten att bebygga området. Den är med vissa undantag (nya detaljplaner) i huvudsak 

gällande för området än idag. Stadsplaner och byggnadsplaner gäller till dess att de upphävs, ändras eller ersätts. 

 

 
 

Absoluta merparten av tätorten omfattas av stadsplan/detaljplan, dessa ändras och ersätts konstant, sedan 1956 

har mycket i samhället förändrats, så även ändras stadsbilden och områdens karaktär. Detta arbete sker över 

hela kommunen och inte enbart i Äsperöd.  
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Fastigheten Rydingsberg har idag bestämmelsen ”Allmänt ändamål” i gällande Stadsplan, generellt innebärande 

offentliga verksamheter. Hela fastigheten är inte prickmarkerad.  

 

Idag gällande stadsplan anger enligt ovan Allmänt ändamål, utan större restriktioner i byggrätt, det kan det 

teoretiskt anläggas en gymnasieskola i större omfattning än den som idag byggs i Källdal inom ramen av 

gällande plan, det har dock funnits lämpligare att upprätta ny detaljplan för berört område med huvudändamålet 

bostadsändamål.  

 

Yttranden kan delas in i olika kategorier, de som kan tänka sig bebyggelsen om alternativ väg byggs, de som 

inte vill att alternativ väg byggs, de som inte vill se bebyggelse över huvud taget, de ser behovet av bebyggelsen 

men hellre ser det någon annans stans etc. Hur kommunen än väljer att gå kommer vissa bli missnöjda och 

överklagande av detaljplanen kommer ske. Kommunen måste i dessa situationer prioritera det allmänna intresset 

vilket är ett generellt behov av bostäder och förskoleplatser före en negativ inverkan på trafiksituationen genom 

ökad trafik och buller. I grund och botten handlar detaljplaner om motstående intressen, ökat buller och 

trafikrörelser på befintliga vägar mot bostäder och förskoleplatser. Kommunen måste tjäna det allmänna behovet 

av samhällsviktiga funktioner. 

 

Flertalet yttranden berör frågan att spara naturen, miljön och djuren. Förtätning av befintliga områden är det 

effektivaste sättet att bespara naturen, miljön och djuren. Genom att förtäta ett befintligt område där t.ex 

infrastruktur, VA, och offentlig service redan finns behöver inte ett jungfruligt område tas i anspråk vilket i 

regel genererar en långt större negativ inverkan på naturen. 

 

Betydande miljöpåverkan 

I alla detaljplaner görs en bedömning av kommunen om tänkt exploatering räknas medför betydande 

miljöpåverkan, om planen medför en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, 

detta samråds med Länsstyrelsen som här delar kommunens uppfattning. De flesta detaljplaner och 

exploateringar medför en naturlig miljöpåverkan, positiv eller negativ, betydande miljöpåverkan innebär 

dock att planen medför miljöpåverkan utöver vad som anses normalt och att åtgärder måste göras för att 

begränsa den påverkan. I denna detaljplan har det inte bedömts finnas faktorer som bidrar till en betydande 

miljöpåverkan i den bemärkelsen, bedömningen är plats och situationsspecifik, Denna detaljplanen, liksom de 

flesta andra, medför både positiva och negativa konsekvenser, det har bedömts att de positiva konsekvenserna 

är större än de negativa och att de negativa kan begränsas genom exempelvis trafikförbättrande åtgärder i 

befintligt vägnät. 

 

Genomförande tid 

Genomförandetiden i detaljplanen är föreslagen till 15 år, detta betyder inte att byggtiden är 15 år. 

Boverken anger genomförandetid som: ”Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den 

tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.” 

Alltså har exploatören 15 år på sig att genomföra detaljplanens intentioner, det kan ske direkt efter att 

detaljplanen har vunnit laga kraft, det kan påbörjas tio år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, det kan ske i 

etapper etc. Det syftas sålunda inte till att byggnation konstant kommer ske över 15 år.  

 

Rimligt i detta fall är etappvis utbyggnad, vilket även ger utrymme för att planera och genomföra den 

avlastningsväg öster om området som redovisas i fördjupad översiktsplan, detta innan detaljplanerat område är 

fullt utbyggt och fullt ut genererar de trafikrörelser utredningarna redovisat. 

 

En ny avlastningsväg kan sålunda tillskapas innan området är fullt utbyggt, dock är denna väg i nuläget inte 

detaljprojekterad utan för denna detaljplan kommer som nämnts primärt åtgärder i den befintliga infrastrukturen 

att göras. Genom denna långt satta genomförandetiden och en etapputbyggnad av området kan en ny avlastande 

vägdragning studeras och genomföras parallellt innan detaljplanen är fullt ut genomförd.  
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SAMMANFATTNING 
Det har under granskningen framkommit synpunkter som ger anledning till 

förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 

Planbeskrivning och plankarta uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i 

utlåtandet. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i plankarta 

och planbeskrivning. 
 
 
 

Plankarta 
 
 

• Plankartan revideras så att befintlig stadsplan täcks in. 

• Föreslagen fastighet för förskola har omformats. 

• Bestämmelser om grundläggning, och höjdsättning med hänsyn till markens  

      stabilitet har förts in. 

• Högsta nockhöjd har justerats ii de västra förslagna byggrätterna 

• Bestämmelse om att startbesked inte får ges innan åtgärder mot bergras kommit  

             till stånd. 

      • Mark reserverad för översvämningsyta har säkerställts genom planbestämmelse 

      • Betäckningen Lokalgata ersätts med Huvudgata 
 
Planbeskrivning 

 

• Ändringar under rubriken Genomförandefrågor, konsekvens av           

              förskolefastighetens omformning samt text om att exploatör ska beredas  

              markåtkomst för att kunna åtgärda bergsäkringsåtgärder på kommunal allmän 

              platsmark.  

     • Text rörande MKN vatten förs in. 

     • Text rörande verksamhetshistorik har fört in 

     • Text rörande dagvatten och geoteknik har utvecklats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KS 2020/00378  

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan 

bo. Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 

lämplig fastighet för ändamålet. 

  

Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 

fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 

kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 

hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har hemställt åt 

kommunfullmäktige att godkänna köpet.  

 

Stefan Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Mikael Staxäng (M) och 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 266. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29.  

Köpekontrakt.  

Prospekt.  

Beslut från socialnämnden. Hyreskalkyl.  

Behovsanalys från socialnämnden. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget till  

handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna köp av fastigheten Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-05-25 Dnr KS 2020/00378 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan bo. 

Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en lämplig 

fastighet för ändamålet. 

  

Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 

fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 

kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 

hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har hemställt åt 

kommunfullmäktige att godkänna köpet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 266. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29.  

Köpekontrakt.  

Prospekt.  

Beslut från socialnämnden.  

Hyreskalkyl.  

Behovsanalys från socialnämnden. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna köp av fastigheten Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 

 

 

 

 

Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2020-04-29 Dnr SBN 2020/00325 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord 

Telefon 0522-69 64 77 
jenny.nord@uddevalla.se 

 

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan 

bo. Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 

lämplig fastighet för ändamålet.  

Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 

fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 

kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 

hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-29 

Köpekontrakt 

Prospekt 

Beslut från socialnämnden 

Hyreskalkyl 

Behovsanalys från socialnämnden 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  godkänna köpekontrakt mellan kommunen och fastighetsägarna till Trollgil 1:5 med 

en köpeskilling om 1 900 000 kronor 

 

att  informera kommunstyrelsen om förvärvet. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en fastighet där brukaren kan 

bo. 

Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 

lämplig fastighet för ändamålet.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2020-04-29 Dnr SBN 2020/00325 

  

 

 

 

Den aktuella fastigheten är Trollgil 1:5 och ligger fint belägen invid Gäddevattnet på 

Herrestadsfjället. Fastigheten uppgår till 1075 m² och är bebyggd med ett enplanshus 

byggt 1989. Nästan inget underhåll är utfört sedan huset byggdes. 

Tomten är en avstyckning från stamfastigheten Trollgil 1:4 och gjordes för en 

familjemedlem. Detta har gjort att Trollgil 1:5 inte har någon egen elservis, utan den 

nuvarande elmatningen går från stamfastigheten. Trollgil 1:5 behöver därför anslutas till 

en egen och separat elservise. 

Det behöver också borras eller grävas en ny brunn då vattnet inte är godtagbart. Även en 

ny avloppsanläggning behöver ordnas då den nuvarande är uttjänt. 

Husets värmesystem måste ses över då socialtjänstens bedömning är att den tänkta 

brukaren kommer förbruka mycket varmvatten. Idag värms huset med värmepump och 

varmvattnet kommer från en elektrisk beredare. Bergvärme eller liknande lösning bör 

därför installeras. 

Huset behöver dräneras och ett stöddike behöver grävas för att leda bort dagvatten från 

grannfastigheten. 

Det finns önskemål från socialförvaltningen att en carport byggs. Det finns i nuvarande 

hus ett inbyggt garage. 

 

Fastigheten har fiberanslutning via Skredsviks fiberförening samt ingår i två olika 

vägsamfälligheter 

 

Invändigt behöver specialanpassningar göras, tex måste innerväggar kompletteras med 

plywood, innerdörrar bytas mot robustare dörrar, fönstren måste förses med 

polykarbonat på insidan samt behövs det utfärdas en översyn av invändiga 

elanslutningar, låsanordningar och passagemöjligheter. Underhåll och renovering av 

ytskikt kommer också att behövas. 

Uppskattat kommer samtliga ovanstående anläggningar, renoveringar och anpassningar 

att uppgå till 2 000 000 kronor. Inköpspriset är 1 900 000 kronor, vilket ger en totalt 

kostnad för inköpet på 3 900 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett hyresavtal där socialförvaltningen 

är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga hyreskostnaden uppgå till 14 752 

kronor.  

Inköpspriset, 1 900 000 kronor, kommer att belasta mark- och 

exploateringsavdelningens investeringsbudget.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget ingen egen nytta av fastigheten. Säger 

socialförvaltningen upp hyresavtalet kommer det med största sannolikhet att bli svårt 

för samhällsbyggnadsförvaltningen att kunna sälja fastigheten och få igen nerlagda 

kostnader. 
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Aya Norvell Jenny Nord 

Tf. förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

 

 

Kommunstyrelsen 



Underhållsbehov och behov av 
anpassningar för Trollgil 1:5. 
 

Fastigheten Trollgil 1:5 består av tomt 1000m² samt enplans boningshus Myresjöhus kataloghus 

byggt 1989. 

Nästan inget underhåll är utfört sedan det byggdes. 

Tomten är en avstyckning från stamfastigheten Trollgil 1:4 och gjordes för en familjemedlem. 

El matningen kommer från stamfastigheten omätt. Behöver få till en egen servis.  

Borras en brunn eller grävas en ny behöver göras, vattnet är inte godtagbart. Delas med grannar. 

Avloppsanläggningen är uttjänt behöver göras om. 

Det är dags att dränera om runt hela huset samt grävas ett stöddike för att leda bort dagvatten från 

grannfastigheten. Altanerna får troligen rivas. Panelen på söderväggen kanske bytas. 

Behov av en carport som kan byggas på gårdsplanen plats finns. 

Behov av bergvärme eller motsvarande då vi i avsedd användning av huset kommer att förbruka 

mycket varmvatten. Idag värms huset med luft/luft värmepump och varmvattnet kommer från en 

elektrisk beredare.  

Finns en äldre combipanna som man eldat med ved från stamfastigheten finns också en 

ackumulatortank men detta bör avvecklas. 

Invändigt behöver specialanpassningar göras innerväggar kompletteras med plywood dörrar bytas 

mot robustare fönstren förses med polykarbonat på insidan samt översyn av el samt lås och passage . 

Därefter underhåll av ytskikt vilket ju blir en naturlig följd av ovanstående 

Fastigheten har fiberanslutning via Skredsviks fiberförening samt ingår i två olika vägsamfälligheter. 

Förutom inköpspriset så är det behov av anpassningar och underhåll för grovt uppskattat, 

någonstans i storleksordningen 1, 5 miljoner, som vi tar som en direktavskrivning då inget av detta 

höjer servicepotentialen.   

 

Bertil Hjertell 



Förutsättning: Uppgift Kommentarer

Kalkylansvarig :

Upprättad/uppdaterad :

Prisläge (ex 2018) :

Sammanvägd kalkylosäkerhet (ex 10-20 %) :

Yta (storlek på tomten, varav lokalytan) :

Bedömd nyttjandetid enligt beställande nämnd * :

Klassning av tillgång (ex verksamhetsfast., förskola) :

Skatt (Avdragsbar mervärdesskatt, ingen boendedel) :

Bifogas bilaga ja/nej (ex detaljerad investeringskalkyl och driftkalkylbun) :

Samhällsbyggnad, exempel Utgift (tkr)
Kommentar (på vilka grunder är beräkningar 

gjorda)

Byggherrekostnader, utredning, kalkyl, projektering, bygglov, kontroll, slutbesiktning, 

garantibesiktning, transport

Utbyggnad gata

Entreprenadarbete, bygg, målning, markarbeten, rör, ventilation,styr, el, solel, storkök 

inkl kökskyla, kökskyla, hiss

Anslutningsavgifter, El, vatten- och avlopp, fiber

Oförutsett 5% av entreprenadsumman

Räntekostnader på kreditiv

Konstnärlig utsmyckning

Övriga kostnader

Detaljplaneutredningar

Lantmäteriförrättning

Köpeskilling för fastigheten

Summa samhällsbyggnad

Inventarier  Beräknad av:

Övrigt xx

Summa Beställande nämnd 0,0

TOTALSUMMA INVESTERING 0,0

Eventuella investeringsbidrag eller liknande inkomster

Engångseffekter vid rivning, utrangering (både inkomster och utgifter)

Exempel Kostnad (tkr) Intäkt (tkr)

Fastighetsskötsel 13,4

Mediaförsörjning (el,VA, uppvärmning) 9,7

Administrationskostnader 7,7

Reparationer 17,5

* Se regeler för anläggningstillgångar, där det finns bestämda intervall angivna.

Förutsättningar

Kostnader och intäkter per år

Investeringsutgifter

Ny lokal

Beställande nämnd

Förstudie inför investeringsbeslut, kalkyl 2 



Försäkringskostnader 1,3

Fastighetsskatt 8,4

Avskrivningar + ränta 119,1

Ränta 0,0

Städning 0,0 Beräknad på 373 kr/kvm, lika som Kreatören

Övrigt xx

Övrigt xx

Avgår internhyra 

Avgår städintäkter

Övriga intäkter

Övrigt xx

Övrigt xx

Summa samhällsbyggnad 177,0 0,0

Exempel Kostnad (tkr) Intäkt (tkr)

Ex. tillfartsväg, avskrivning o ränta

Underhåll och driftskostnad av infartsväg samt parkeringar per år

Ex. gång och cykelväg, avskrivning och ränta

Ex. gång och cykelväg, driftskostnad

Övrigt xx

Övrigt xx

Ev. intäkter

Nytt kommunbidrag

Övrigt xx

Övrigt xx

Summa samhällsbyggnad 0,0

Exempel Kostnad (tkr) Intäkt (tkr)

Internhyra och städ

Personalkostnader

Material

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivning och ränta inventarier

Övrigt xx

Övrigt xx

Avgifter (intäkter)

Övriga direkta intäkter

Befintligt kommunbidrag

Nytt kommunbidrag 

Övrigt xx

Övrigt xx

Summa barn och utbildningsnämnden 0,0 0,0

TOTALSUMMA KOSTNADER OCH INTÄKTER PER ÅR (TKR) 177,0 0,0

Beställande nämnd  

Gator och vägar m.m.



PERIOD 2019-12 

AVD 64 

OBJKL 10-14

OBJ 1305,1306

PRTYP #3

KST #6821,6822

OBJKL OBJGR OBJ

Hyres- intäkter 

Tkr

13 130 Bostadshus 1305 Forsbergsliden 11 128

13 130 Bostadshus 1306 Herrestads Åker 109 207

Total 335

Kvm kostnad 

fsk Mistelgatan

Mistelgatan 

kostnad kr per 

kvm

Uppräkning 2019 1,019

Yta 125

Hyresint kr 177 025 1416

Övr int 

Fast sköts -105 -13 374 -107

Media -76 -9 718 -78

Admin -60 -7 694 -62

Försäkr -10 -1 274 -10

Fast skatt -66 -8 407 -67

Ext hyror 0 0 0

Rep o uhåll -102 -13 034 -104

Plan uhåll -35 -4 458 -36

Kapitalkost -119 067 -952,53



Övriga Intäkter BRA YTA

Hyresint kr per 

kvm Övr int per kvm

Fast sköts per 

kvm

Media per 

kvm

Admin per 

kvm

0 133 0,96 0,00 -0,0056 -0,08 -0,06

0 0 0 0 0 0 0

0 133 2 519,26 0,00 -80,47 -561,44 -60,40

Tkr

177 14 752            

0

-13,37

-9,72

-7,69

-1,27

-8,41

0,00

-13,03

-4,46

-119,07



Försäkr 

per kvm

Fast skatt per 

kvm Ext hyror per kvm

Rep o uhåll per 

kvm

Plan uhåll 

per kvm

Kapitalkost per 

kvm

0,00 -0,06 0,00 -0,10 -0,03 -1,26

0 0 0 0 0 0

0,00 -58,74 0,00 -141,27 -62,46 -2 785,80



Lönekost per 

kvm

0,00

0

0,00



Komponentuppdelning anläggningstillgång Fastigheter
Alla belopp i kr

Grönfärgade celler är ifyllnads-celler!

Projektnummer:

Projektnamn: Trollgil 1:5

Projektbeskrivning:

Projektledares namn: Charlotte Larsson

Benämning anläggningstillgång:

Totalt anskaffningsvärde, kr: 1 900 000,00 endast inköpspris

Projektets startdatum (åååå-

mm-dd):

2020-05-30

Projektets slutdatum (åååå-

mm-dd):

2020-12-31

Starta avskrivning fr o m (åååå-

mm-dd): 

2020-12-31

Årets sista dag (åååå-mm-dd. 

31 dec året avskrivningarna 

startas):

2020-12-31

Internränta: 1,50%

Komponentuppdelning enligt 

projektledare:

Anläggningstyp:

Kontering kapitalkostnad (kst-

vht-akt-obj-fri):

Fyll i nedan! Ändra om 

schablon ej stämmer

Fyll i nedan! Ändra om 

schablon ej stämmer

Andel i  % Nyttjandeperiod (år)  Grupp Komponent Frikod Anskaffningsvärde Planmässig slutdag Anläggnings-ID Avskriv- 

ning År 1

Intern-ränta 

År 1

Mark 9100 0 0 0

0 0 0

10% 25 1 Markanläggning 9101 190 000 2045-12-25 7 600 2 850

2 Konst 9102 0 0 0

30% 60 3 Stomme och platta 9103 570 000 2080-12-16 9 500 8 550

20% 20 4 Utvändig bygg 9104 380 000 2040-12-26 19 000 5 700

15% 10 5 Invändig bygg 9105 285 000 2030-12-29 28 500 4 275

8% 20 6 Rör och sprinkler 9106 152 000 2040-12-26 7 600 2 280

7% 15 7 Ventilation 9107 133 000 2035-12-28 8 867 1 995

Tekniska installationer

10% 20 8 El, tele, data, larm 9108 190 000 2040-12-26 9 500 2 850

20 8 Hiss 9108 0 0 0

20 8 Solcellsanläggning 9108 0 0 0

Köksteknik

15 9 Storkök 9109 0 0 0

15 9 Kökskyla 9109 0 0 0

100,0% Summa: 1 900 000 Summa: 90 567 28 500

Del av år: 0% 0%

Differens 0,00

Total del av år: 248 78

Snitt avskrivningstid: 21 år

Avskrivning 12 mån år 1: 90 567

Internränta 12  mån år 1: 28 500

Summa kapitalkostnad 12mån år 1: 119 067

Rimlighetskoll (snitt avskrivntid x avskr 12mån år 1): 1 900 000

Inköp av fastighet för socialtjänsten. Huset är en vanlig villa som ska bli bostad åt en person med assistenter. Huset är i behov av omfattande anpassningar och renoveringar. Bland annat takomläggning, ny avloppsanläggning, brooning av brunn och nytt värmesysetm, samt bildande av egen elservice.

Trollgil 1:5
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2020-03-13 Dnr: nr 

 

 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Objekt till salu. Lämpligt att förvärva. 

Bakgrund: Brukare med beviljad personlig assistans 

behöver ett specialanpassat boende. 
 

Bedömning: Gruppboende eller enskilt boende är alternativen. En samlad 

bedömning ger att enskilt boende är att föredra om sådant kan finnas.  

 

Kommunen äger idag inget hus som uppfyller kriterierna för att kunna 

fungera som enskilt boende. 

 

Det finns en fastighet som är till salu som uppfyller alla kriterier för enskilt 

boende med bibehållen personlig assistans. 

 

Objektet: Trollgil 1:5 är till salu och uppfyller alla kriterier för enskilt 

boende i rubricerad fastighet. Värderat till 1 900 000:- 

 

Beskrivning av objektet: Enplansvilla med fem rum och kök cirka 125 m² 

boyta vidbyggt garage inbyggd altan och utomhusaltan med badtunna.  

Friköpt tomt om cirka 1000 m². 

Huset har behov av vattenreningsfilter vattnet är tjänligt med anmärkning. 

Avloppsanläggningen behöver göras om till sluten tank eller 

minireningsverk. 

Huset byggdes 1989 och är i stort sett i original så renoveringsbehov 

föreligger. 

För brukarens skull behöver ett antal anpassningar utföras som delvis löser 

en del av underhållet som då inte behöver utföras som underhåll.  

Fastigheten kommer ut på Hemnet om en eller två veckor så då finns det en 

mäklarpresentation av huset att tillgå med diverse uppgifter kring 

driftskostnader och annat. 

Det är dock så att säljarna inte vill vänta på en långdragen kommunal 

handläggningstid utan föredrar ett snabbt avslut på försäljningen så därför 

behöver vi ta ställning redan nu. 

Kartbild och fotografier bifogas. 

 

Föräldrarna till brukaren vidgår att samtliga kriterier är uppfyllda. 

 

Bertil Hjertell 
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Beslul

2020-04-01

Hondlöggore
Socialchef Roger Granat
Telefon +46522697066
roger. granat@uddevalla. se

Behov ov boslod
Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda
verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att ftirvärva en bostad där brukaren kan
bo.

Detta behov av ståimts av med socialnåimndens presidium.

Se bilagor som beskriver objektet.

Med vänlig hälsning
Socialtjåinsten

ffit
ffiJ
rf MtJ

/fuw'
Ann-Charlott Gustavsson '
Ordftirande socialnämnden

1 (l)

Dnr:

Bilogo

Eventuell bilageinformation

Sociolliönslen

www. uddevo llo.se

FoxFörvollnin gsled nin g Poslodress
45I8I UDDEVALLA

Besöksodress
Sociolkontor Vorvsvögen'l

E- posl sociolljonslen@uddevollo.se

Telefon (vx)
0522-69 60 00



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2020/00302  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder 
mot bakgrund av covid-19, förslag till avgiftsfri parkering och 
upplåtande av platsmark för kommunens företagare  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att införa tidsbegränsade 

förändringar av parkerings- och markupplåtelseavgifter. Nämnden motiverar förslaget 

med att det i rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av 

Sverige och välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det 

krävts att den politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta 

besöksnäringen.  

 

Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 

förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 

större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 

Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 

trafikföreskrifter ut. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 

betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 

står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  

 

Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 

en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 

parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 

begränsad period.  

 

De som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn eller 

husbil på ställplats föreslås att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 

samma princip och likställighetsprincip.  

 

Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och avgiftsbefrias 

från kommunala avgifter fram till 2020-12-31 

 

Mikael Staxäng (M) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 222. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Kart över avgiftsbefriat område.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna 

Forts. § 156 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att det i röd zon ska kosta l kr per timma mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid  

l kr per timma, 

 

att det i gul och grön zon ska kosta l kr per timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14, 

 

att det i grön zon ska kosta l kr för en hel dag 

 

att det för de som hyr månadsvis ska kosta 50 kr /månad, 

 

att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150kr/ kvartal, 

 

att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 

 

att ovanstående ska gälla till och med 2020-12-31 samt att ordinarie taxor för uttagande 

av avgift för parkering återinträder 2021-01-01, 

 

att avgiftsbefria de delar som gäller för försäljning av varor som gäller 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar gällande upplåtelse av 

allmän plats, kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter 

återinträder 2021-01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom 

Uddevalla kommun. 

 

Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 

Vällebergsvägen i Ljungskile. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-07 Dnr KS 2020/00302 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta 

åtgärder mot bakgrund av covid-19, förslag till avgiftsfri 

parkering och upplåtande av platsmark för kommunens 

företagare  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att införa tidsbegränsade 

förändringar av parkerings- och markupplåtelseavgifter. Nämnden motiverar förslaget 

med att det i rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av 

Sverige och välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det 

krävts att den politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta 

besöksnäringen.  

 

Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 

förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 

större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 

Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 

trafikföreskrifter ut. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 

betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 

står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  

 

Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 

en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 

parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 

begränsad period.  

 

De som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn eller 

husbil på ställplats föreslås att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 

samma princip och likställighetsprincip.  

 

Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och avgiftsbefrias 

från kommunala avgifter fram till 2020-12-31.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 222. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Kart över avgiftsbefriat område.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-07 Dnr KS 2020/00302 

  

 

 

 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att det i röd zon ska kosta l kr per timma mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid  

l kr per timma, 

 

att det i gul och grön zon ska kosta l kr per timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14, 

 

att det i grön zon ska kosta l kr för en hel dag 

 

att det för de som hyr månadsvis ska kosta 50 kr /månad, 

 

att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150kr/ kvartal, 

 

att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 

 

att ovanstående ska gälla till och med 2020-12-31 samt att ordinarie taxor för uttagande 

av avgift för parkering återinträder 2021-01-01, 

 

att avgiftsbefria de delar som gäller för försäljning av varor som gäller 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar gällande upplåtelse av 

allmän plats, kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter 

återinträder 2021-01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom 

Uddevalla kommun. 

 

Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 

Vällebergsvägen i Ljungskile.      

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 







 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-05-05 Dnr SBN 2020/00263 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Emma Schewenius 

Telefon 0522-69 53 73 
emma.schewenius@uddevalla.se 

 

Åtgärder med anledning av Covid-19 avseende parkering 

samt upplåtelse allmän plats 

Sammanfattning 

I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 

välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det krävts att den 

politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta upp 

besöksnäringen med mer pengar för att underlätta för företagen.  

 

Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 

förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 

större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 

Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 

trafikföreskrifter. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 

betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 

står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  

 

Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 

en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 

parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 

begränsad period.  

 

För de som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn 

eller husbil på ställplats, att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 

samma princip och likställighetsprincip. 

Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och avgiftsbefrias 

från kommunala avgifter fram till 2020-12-31. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-04-16 § 163 Åtgärder med 

anledning av Covid-19. 

Grunder för uttagande av avgift m.m för parkering. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 



 Tjänsteskrivelse  
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2020-05-05 Dnr SBN 2020/00263 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i röd zon ska kosta 2 kr per timma 

mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid 1 kr per timma, 
 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i gul och grön zon ska kosta 1 kr per 

timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14,  

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i grön zon ska kosta 5 kr för en hel 

dag, 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det för de som hyr månadsvis ska kosta 

50 kr /månad, 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150 

kr/ kvartal, 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att ovanstående ska gälla till och med den  

2020-12-31, samt att ordinarie taxor för uttagande av avgift för parkering återinträder 

2021-01-01. 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att avgiftsbefria viss upplåtelse av allmän plats, 

kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter återinträder 2021-

01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 

 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad 

   

 

 

 

Aya Norvell Emma Schewenius 

Tf. förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 1 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 

antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, § 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, § 305. 
 

Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 
Utförandeindex oktober 2019: 336,04 

 

 
 
 
 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 039 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 
dylikt 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 039 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/säsong 492 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 029 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 320 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 1 974 kr/plats (3x3m)/säsong 

 
 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 146 kr/plats (3x3m)/säsong 

Ambulerande anläggningar för korv, hamburgare och dylikt 3 146 kr/plats (3x3m)/säsong 1 974 kr/plats (3x3m)/säsong 3 146 kr/plats (3x3m)/säsong 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 2 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
Lotteriförsäljning från stånd 278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor/tjänster från stånd 1 000 kr/plats (3x3m)/dag 667 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

Julgranförsäljning ingen upplåtelse 139 kr/plats/dag 

359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats/dag 

359 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 
 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 
friluftsserveringar 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
374 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 
runt) 

232 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
232 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
348 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
374kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 
 
Serveringstält 

 
 
1 332 kr/plats/dag 

 
 
667 kr/plats/dag 

 
 
1 332 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ 

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
698 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
486 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare ingen upplåtelse 16 527 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 3 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts. 
 
Tidningsställ 

 
 
 
698 kr/plats/år 

 
 
 
486kr/plats/år 

 
 
 
ingen upplåtelse 

Trottoarpratare 895 kr/plats/år 465 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skyltvaror utanför butik 936 kr/plats/år 613 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skylt- och flaggmaster 332 kr/plats/mån 225 kr/plats/mån ingen upplåtelse 

 

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt 

Utställnings-/marknadsföringstält 

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget) 

 
 
1 000 kr/plats/dag 

 
 
667 kr/plats/dag 

 
 
1 145 kr/plats/dag, inklusive elanslutning 

 
5. Evenemang 

 
2 148 kr/dag för yta á 1000 kvm 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och 
tivoli 

 
Parkering Kampenhof 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Museiparken 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Riversideängen 5 344 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Övrig yta 1 074 kr/dag för yta á 1000 kvm 

 
5 344 kr/tillfälle(1- 3 dag) 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 4 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
6. Byggnadsställningar, upplag, containrar 

 
Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, 
bostadsmoduler och dylikt 

 
 
76 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
53 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
Byggnadsupplag 

 
32 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
16 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
ingen upplåtelse 

Skylift 574 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

287 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

Containrar 287 kr/plats/vecka (<10m3) 
 
574 kr/plats/vecka (>10m3) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

143 kr/plats/vecka (<10m3) 
 
287 kr/plats/vecka (>10m3) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

Annat nyttjande av allmän plats 12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

8 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

 

7. Torghandel 

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
3 547 kr/år (3x3 meter) 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 5 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
7. Torghandel, forts. 

 
b) saluplatser vid månadsmarkand, 

årsplats, 1dag/mån 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
2 061 kr (3x3meter) 

 
4 022 kr (6x3 meter) 

 

5 895 kr (9x 3 meter) 

7 724 kr (12x 3 meter) 

c) tillfällig saluplats under en dag ingen upplåtelse ingen upplåtelse 241 kr (3x3 meter) 

481 kr (6x3 meter) 

723 kr (9x3 meter) 

961 kr (12x3 meter) 

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning   59 kr/tillfälle 

 





UaFS     

  Blad 1 

 

GRUNDER FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT M.M. FÖR PARKERING 

 

Fastställda av kommunfullmäktige den 9 maj 1989, § 93 med ändring den 11 

februari 1997, § 20, 8 juni 2010, § 131, 11 december 2013, § 444, 9 december 

2015, § 310, 14 december 2016, § 306 och 12 september 2018 § 209. 

 

Upplåtelsen av avgiftsbelagd parkering på allmänna platser enligt lokala 

trafikföreskrifter och på parkering på kvartersmark sker på följande grunder: 

 

Avgifter i Uddevalla centrum, område enligt kartbild: 

 
Zon Avgift kr/tim 

Vardagar utom dag 

före sön- och 

helgdag kl. 10-18 

Vardagar före sön- 

och helgdag  

kl. 10-14 

Övrig tid 

Röd 10 
 

10 2 

Gul 5 
 

5 avgiftsfritt 

Grön 5 kr/tim maxtaxa  
30 kr/dag 

5 avgiftsfritt 

De tider under vilken avgift får tas ut är alla dagar kl. 00.00-24.00. 

 

 

 
 



UaFS     

  Blad 2 

 

Utanför centrumzonen gäller parkeringsavgifter enligt nedan: 

 
Parkeringsplats Avgift kr/tim 

kl. 06-18 

Avgift kr/tim 

kl. 18-06 

Övrig 

information 

Sörkällegatan 
Kuttersmycket 
Anders Knapes väg 
Tallvägen 

3 1  

Södra Hamnen 
Strömstadsvägen 

4 1  

Simhallen 
Tornhuset 
Barken 
Smedjan 
Lönner 
Östra stationen 
Erik Dahlbergsgatan 

4  1 20 kr/dag 

De tider under vilken avgift får tas ut är vardagar kl. 00.00-24.00 utom dag 

före sön- och helgdag. 

 

För boendeparkeringsdekaler får avgiften inte överstiga 550 kr/kvartal inkl. moms. 

För nyttokort får avgiften inte överstiga 3000 kr/år inkl. moms. 

 

Avgiftsfri parkering vid vissa högtider och arrangemang 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att i årliga beslut fastställa att parkering får ske 

utan avgift på vissa angivna platser och datum. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr SBN 2020/00263  

Åtgärder med anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 

världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -19, har det krävts att den 

politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta besöksnäringen 

med mer pengar och underlätta för företagen. Åtgärderna lyfts nu upp för beslut. 

 

Åtgärder som vidtagit 

- Kostnadsfri parkering på alla kommunala parkeringar från 2020-03-23. Övriga 

parkeringsregler gäller. Åtgärden gäller även privatpersoner. 

- Upplåtande av allmän platsmark – Kommunen verkar för att öppna möjligheten 

för företag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och 

servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger 

- Tidigarelägga möjlighet för att öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt 

gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-

03-23 och avgifts befrias från kommunala avgifter. 

- Inga krav eller påminnelser gällande fakturor riktade till företagen gäller 

tillsvidare. 

- Förlänga tidsfristen för byggnadsskyldighet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): att justera första beslutsatsen från fri till avgiftsfri parkering, att 

anpassa tredje beslutssatsen så att förvaltningen, genom förvaltningschef, får delegation 

på att skjuta uppbyggnadsskyldigheten i 6 månader samt att tillfoga ytterligare en 

beslutssats om att Mortens krog får dispens under 2020 att få möjlighet att hitta en 

hållbar lösning för uteservering till nästkommande år. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att bevilja avgiftsfri parkering på kommunens alla 

parkeringsplatser tillsvidare 

 

att  föreslå Kommunfullmäktige att bevilja upplåtande av allmän platsmark för 

kommunens företagare 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 163 
 

att delegera till förvaltningschef (med rätt att vidaredelegera) att bevilja uppskjuten 

byggnadsskyldighet upp till 6 månader. 

 

att  godkänna information om tidigarelagd öppning av uteservering 

 

att  godkänna information gällande krav och påminnelser riktade till företag 

tillsvidare uteblir 

 

att göra ett undantag från de aktuella bestämmelserna för Mortens krog under 2020 

så att verksamhetsutövaren får möjlighet att hitta en hållbar lösning för uteservering 

till nästkommande år. 

 
Vid protokollet 

Aya Norvell 

 

Justerat 2020-04-21 

Mikael Staxäng 

Roger Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-04-22 

Samhällsbyggnad 

 

Kommunledningskontoret 

 

Aya Norvell 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-04-07 Dnr SBN 2020/00263 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon  
malin.witt@uddevalla.se 

 

Åtgärder med anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 

världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -19, har det krävts att den 

politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta besöksnäringen 

med mer pengar och underlätta för företagen. Åtgärderna lyfts nu upp för beslut. 

 

Åtgärder som vidtagit 

- Kostnadsfri parkering på alla kommunala parkeringar från 2020-03-23. Övriga 

parkeringsregler gäller. Åtgärden gäller även privatpersoner. 

- Upplåtande av allmän platsmark – Kommunen verkar för att öppna möjligheten 

för företag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och 

servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger 

- Tidigarelägga möjlighet för att öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt 

gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-

03-23 och avgifts befrias från kommunala avgifter. 

- Inga krav eller påminnelser gällande fakturor riktade till företagen gäller 

tillsvidare. 

- Förlänga tidsfristen för byggnadsskyldighet    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att bevilja fri parkering på kommunens alla 

parkeringsplatser tillsvidare 

 

att  föreslå Kommunfullmäktige att bevilja upplåtande av allmän platsmark för 

kommunens företagare 

 

att  bevilja uppskjuten byggnadsskyldighet köp av för kommunens fastigheter 

 

att  godkänna information om tidigarelagd öppning av uteservering 

 

att  godkänna information gällande krav och påminnelser riktade till företag tillsvidare 

uteblir 
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Ärendebeskrivning 

I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 

världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -19, har det krävts att den 

politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta besöksnäringen 

med mer pengar och underlätta för företagen under denna extra ordinära situation. Tre 

punkter lyfts för beslut och två lyfts för information till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Åtgärderna som vidtagits som kräver politiska beslut: 

 

- Kostnadsfri parkering på alla kommunala parkeringar från 2020-03-23. Övriga 

parkeringsregler gäller. Åtgärden gäller även privatpersoner. 

 

Åtgärd att införa friparkering för kommunens parkeringar gäller samtliga av 

kommunens parkeringar och ställ platser för husvagn och husbil. Åtgärden ska bidra till 

bland annat tillgänglighet, locka fler människor att besöka företag/verksamheter samt att 

hjälpa företagen ekonomiskt genom att ta bort hyran för parkeringar. 

 

Att införa friparkering innebär konsekvenser av utebliven parkeringsintäkt och hur stor 

den konsekvensen blir beror på hur länge situationen pågår. För varje månad som 

parkeringsintäkterna uteblir är det en minskad intäkt på ca 825 tkr. Hittills har 

parkeringsintäkterna minskat med 135 tkr 

 

 

- Upplåtande av allmän platsmark - Kommunen verkar för att öppna möjligheten 

för företag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och 

servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger 

 

Att upplåta allmän platsmark görs i förmån för att verksamheterna ska kunna bedrivas i 

viss utsträckning utomhus. Möjlighet att locka fler kunder att handla utanför affären och 

besöka restauranger på deras uteserveringar. Detta bidrar i sin tur att hindra 

smittspridningen i samhället. Kommunen bistår administrativt och samordnar 

ansökningar om tillstånd till polismyndigheten och kommunen står för 

tillståndskostnaden för företagen samt att ingen hyra för mark tas från företagen. 

 

Att betala för tillstånden innebär ökade kostnader för Samhällsbyggnadsnämnden. Ett 

tillstånd kostar hos Polismyndigheten 870 kronor och det har hittills inkommit åtta 

ansökningar samt ca tio verksamheter som har uteserveringar. Det innebär hittills en 

kostnad om totalt 15 660 kronor i tillstånd, den siffran kan komma att öka. Ytterligare 

konsekvens för Samhällsbyggnadsnämnden är utebliven intäkt av markhyran och 
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innefattar de verksamheter som har återkommande uteserveringar varje säsong. Per 

säsong är det intäkter på ca 104 tkr 

 

- Förlängd tidsfrist för byggnadsskyldigheten för en privat ägare som köpt 

kommunal fastighet 

Köparens tid har gått ut enligt avtal och på grund av den extra ordinära situationen har 

köparen fått en förlängd tidsfrist på en månad. 

Information om åtgärder: 

- Tidigarelägga möjlighet för öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt gällande 

rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och 

avgifts befrias från kommunala avgifter. 

För de som har tillstånd, får verksamheterna under normala förhållanden öppna sina 

uteserveringar 1 april. Åtgärden som vidtagit för att främja besökslivet för våra 

företagare i kommunen är en möjlighet till att tidigare lägga öppningen av 

uteserveringen med en vecka. 

 

- Inga krav eller påminnelser gällande fakturor riktade till företagen, är en 

kommunövergripande åtgärd som kommer vara tillsvidare. 

I nuläget kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen inte skicka ut vare sig krav eller 

påminnelser gällande fakturor riktade till företagen i ett försök att hjälpa och ge tid där 

kommunen kan. Företagen ges mer tid att under rådande situation kunna hantera 

osäkerheterna.  

 

 

 

Aya Norvell Malin Witt 

Tf. förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 

riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 

Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 

förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-

processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020 

Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125 

 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) begär ajournering. Ajourneringen verkställs kl. 17:43-18:01. 

 

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 

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



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 179 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) m.fl. bifallsyrkande mot 

Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Ingemar 

Samuelssons (S) yrkande. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs fördjupade riskanalys 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB 

 

Deltar ej i beslut 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-02 

Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-02 intygar 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-29 Dnr KS 2020/00287 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 

Busstrafik AB  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 

riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 

Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 

förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-

processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Styrelsens protokoll2_2020 

Riskanalys till Uddevalla Kf 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22 

UOAB_Utveckling2020  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs fördjupade riskanalys 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-29 Dnr KS 2020/00287 

  

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Omnibus AB har genomfört en utökad riskanalys av förvärvet av Lysekils 

Busstrafik AB. Analysen beskriver vad ett förvärv tillför Uddevalla Omnibus AB i form 

av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, förädlade synergieffekter och 

ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-processen och marknadstendenser 

för kollektivtrafik. 

 

Due diligence är en arbetsmetod för att samla in och analysera information om ett 

företag inför ett förvärv eller andra strategiska förändringar, i syfte att erhålla en 

heltäckande beskrivning(riskanalys) av verksamheten. Analysen har genomförts i 

samarbete med sakkunniga i olika områden och de olika riskerna har kategoriserats, fån 

låg till hög. Områden som kategoriserades med hög risk vid analysen, har åtgärdats 

inför företagsöverlåtelsen. 

 
Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare 

tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer 

konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik.   
 

Analysens beskriver också Uddevalla Omnibus ABs arbetsmodell för effektivitet och 

effektivitetsbegrepp. 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Uddevalla Omnibus AB 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus, förvärv av Lysekils 
Busstraik AB 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Tommy Strand (S), Christer 

Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), Karna 

Thomasdotter (MP) och Torsten Torstensson (C) yttrar sig i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
  

Forts. § 125 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 144 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Torsten Torstensson (C), David Sahlsten (KD): Återremiss 

till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad riskanalys. 

I andra hand att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en 

strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB som ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Yrkandet biträds av övriga ledamöter från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, och 

Kristdemokraterna. 

 

Tommy Strand (S), Christer Hasslebäck (UP), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), 

Karna Thomasdotter (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD: Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

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

enlighet med Monica Bang Lindbergs (L) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

11 ja-röster och 21 nej-röster avges vilket innebär att ärendet återremitteras eftersom 

återremissyrkande biträds av en tredjedel av de närvarande ledamöterna 

(minoritetsåterremiss). 

Ja-röster Nej-röster 

Fredrik Södersten (M) Anna-Lena Heydar (S) 

Mikael Staxäng (M) Veronica Vendel (S) 

Roger Ekeroos (M) Paula Berger (S) 

Niklas Moe (M) Maria Nilsson (S) 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 125 
 

 

Forts. Ja-röster Forts. Nej-röster 

Camilla Josefsson (M) Annelie Högberg (S) 

Torsten Torstensson (C) Louise Åsenfors (S) 

Monica Bang Lindberg (L) Tommy Strand (S) 

Roger Johansson (L) Robert Wendel (S) 

Christina Nilsson (KD) David Höglund Velasquez (V) 

David Sahlsten (KD) Jaana Järvitalo (V) 

Elving Andersson (C) Jarmo Uusitalo (MP) 

 Karna Thomasdotter (MP) 

 Martin Pettersson (SD) 

 Mattias Forseng (SD) 

 Rose-Marie Antonsson (SD) 

 Stefan Eliasson (SD) 

 Krzysztof Swiniarski (SD) 

 Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 Christer Hasslebäck (UP) 

 Merja Henning (UP) 

 Kent Andreasson (UP) 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad 

riskanalys. 

   

Reservation 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-18 av 

Elving Andersson (C), Anna-Lena Heydar (S) och Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-18 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-05-19 till 

Uddevalla Omnibus AB  

 



 

1. Inledning - Processen 

1.1 Styrelsens arbete med strategi och mål 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett arbetet med 

en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, effektivitet och kvalitet. 

Samtliga delområden med det gemensamma övergripande målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon ryms väl inom 

styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som ökade intäkter med också 

ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, exempelvis kan 

gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom trafikledning, trafikplanering och 

administration med mera bistå fler enheter och därtill även ge service till mer än en depå via 

gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik med flera 

upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

 

1.2 Styrelsens beslut 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om möjligheten att 

förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med finansiell information med 

alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv 

av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades.    

Vid möte med styrelsen den 8 april 2020 beslutades att förvärva Lysekils Busstrafik AB (protokollet är 

på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum). 

 

1.3 Processen - arbetsgång 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, ekonomiskt 

och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 

bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, anställda, 

lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella processer och tvister 

med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell information inkluderande skatter och 

avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar rörande Lysekils 

Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av parterna.         

2. Bolaget 

2.1 Kortfattad presentation 

Lysekils Busstrafik AB är ett etablerat företag som utför busstransporter i samarbete med BIVAB 
(Buss i Väst AB).  



Tre delägare, i dagsläget verksamma i bolaget. 

Bolaget är tillsamman med ca 35 andra bussbolag delägare i företaget BIVAB (Buss i Väst AB). 
BIVAB bedriver anbud/upphandlingar inom trafikområden. 

Verksamheten är koncentrerad på linjetrafik.  

Huvudkontoret är etablerat i en egenägd fastighet vid infarten till Lysekil. Anläggning byggdes och 
togs i bruk 2005.  

Fordonsparken består av idag av ca 50 bussar av olika storlek. 

Antal årsanställda uppgår till ca 70 personer.  

 

2.2 Bakgrund och motiv till försäljningen 

Ägarna trivs i sina olika yrkesroller i verksamheten men önskar avyttra aktierna i bolaget, främst 
på grund av åldersskäl. 

  

2.3 Objektets styrkor 

 Potential till effektivisering tillsammans med Uddevalla Omnibus inom exempelvis 

trafikledning, trafikplanering samt företagsledning och administration. 

 Besparingspotential – bland annat har bolaget en organisation med tre ägare på lönelistan 

 Bolaget har Linjetrafikavtal flertalet år och som längst sträcker sig till 2030 

 Bolaget har ett kontinuerligt kassaflöde genom trafikavtalen 

 Bolaget har god kompetens på depåuppbyggnad och uppstart av ny trafik  

 Bolaget har en personalstyrka som trivs och därmed gör bra jobb 

 

2.4 Överlåtelsens omfattning 

Överlåtelsen omfattar samtliga aktier i Lysekils Busstrafik AB, org.nr 556142-9217, inklusive den 
helägda fastigheten, Dalskogen 3:7 i Lysekil.  

3. Ekonomisk information  

3.1 Resultaträkning - nyckeltal 

Kommentarer  

Bolagets intäkter genereras främst genom trafikavtal med trafikhuvudmän via BIVAB.  

Omsättningen är stabil och fluktuerar i takt med att kontrakt löper ut och nya kontrakt erhålls.  

Bolagets marginaler är stabila då avtalen utgörs av fasta ersättningar som löpande indexjusteras.  

 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Resultat efter skatt i 
procent av affärsvolym 

4,2 3,4 3,6 3,9 3,9 4,2 4,7 4,8 4,3 

 

3.2 Balansräkning - nyckeltal 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Soliditet, procent 18,8 22,2 26,1 29,3      



 

3.3 Balansräkningen – Fastigheten, Dalskogen 3:7 

Bolagets huvudkontor är beläget i den egenägda fastigheten Dalskogen 3:7 med adress 
Kontorsvägen 3 i Lysekil. Fastigheten ingår som en del av försäljningen. 

Det totala taxeringsvärdet uppgår till 3 090 tkr varav byggnadsvärdet uppgår till ca 2 190 tkr. 

Den totala fastighetsarealen uppgår till ca 9 007 m
2
 och den del av fastighetens om inte är 

bebyggd består till största delen av asfalterade ytor för parkering och kommunikationsytor. 

På fastigheten finns uppförd en byggnad från 2005 på totalt 589 m
2
 inrymmande 319 m

2
 garage 

och verkstad samt 270 m
2
 kontorsyta.  

Tomten är också inhägnad med två manuella grindar och en maskinell grind. 

 

3.4 Avkastning på förvärvsvärdet – ”Return on Investment”  

Baserat på förvärvsvärdet och upprättade prognoser kan följande avkastningsvärde beräknas.   

 

Prognos 
räkenskapsår 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Genomsnitt 

Return on 
Investmet 
(ROI), procent 

10 10 10 11 12 13 14 15 11 12% 

 

4. Sammanfattning 

4.1 Slutsats   

Ett förvärv som väl matchar styrelsen strategi om såväl långsiktig som uthållig lönsamhet.  

Potential till samverkan och flexibilitet för effektiv användning av förenade resurser. 

Riskeliminering med trafik inom olika trafikavtal såväl som avtalsområden med olika löptider. 

Enhällig styrelse hos Uddevalla Omnibus AB som förordar förvärvet av Lysekils Busstrafik AB. 

 

Uddevalla Omnibus AB 

Styrelsen och vd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsförmedlingen  



Vi på Företagsförmedlingen är specialister på köp och försäljning av ägarledda 
företag och kommersiella fastigheter. Sedan starten 2005 har vi genomfört över 1 
000 affärer och har stor erfarenhet av att bedöma prisbilden på olika verksamheter. 
Vi arbetar främst med företag som omsätter 20–200 miljoner kronor med ett 
försäljningsvärde på 10–100 miljoner kronor.  

Tack vare vår rikstäckande mäklarorganisation har vi både lokal närvaro och nationell 
överblick, liksom upparbetade kontakter med köpare i hela landet. Vi driver 
verksamheten i samarbete med Swedbank.  
Vill du veta mer?  

Besök oss gärna på ffkf.se.  
 
Välkommen! 
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Protokoll
Uddevollo Utvecklings AB

2020-04-28

Uddevalla Utvecklings AB

Stadshuset, sammanträdesrum Varvet, kl. 1 6.00-1 6. 5 0

Christer Hasslebäck (UP), ordförande
Roger Ekeroos (M)
Jarmo Uusitalo (Mp)
Ingemar Samuelsson (S), vice ordfürande
Louise Åsenfors (S)

Olle Jonäng (C) och Monica Bang-Lindberg (L) , med via Teams

Peter Larsson, VD, Uddevalla Utvecklings AB
Jenny Börjesson, ekonom, kommunledningskontoret
Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret

Robert Wendel (S)

Paragraf ç 22-26

Sida
| (2)

Sommonlröde

Plots och lid

Ledomöler

Tjö nstgöro nde erscittore
ErsöÌtore

övrigo

trônvorqnde

Utses qll justero
Justeringens plots och tid

U nderskriff sekrelerore

U nderskriff ordföronde

Underskrifl jusleronde

J

Justerandes signatur

Jarmo Uusitalo
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Prolokoll
Uddevollo Utvecklings AB

2020-04-28

Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos, Jarmo Uusitalo, Ingemar
Samuelsson och Louise .Å.senfors
Olle Jonäng och Monica Bang-Lindberg (Monica deltar via
Teams)
Peter Larsson, Jenny Börjesson och Elisabeth Johansson

Sida
2 (2)

$ 22 Upprop

Närvarande ledamöter

Närvarande ersättare

Övriga

$ 23 Val av justeringsperson
Jarmo Uusitalo utses till justeringsperson.

$ 24 Tillväxtstrategi Uddevalla Omnibus AB
Uddevalla Omnibus AB informerade om eventuellt förvärv av Lysekils Buss på sammanträ det2019-
12-13. Ytterligare information lämnas på dagen sammanträde avordföranden och VD.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiva till uddevalla omnibus AB ftirvärv av Lysekils Buss,

att beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige, samt

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft

$ 25 Nästa möte
Nästa sammanträde är 2020-05-29

$ 26 Mötet fürklaras avslutat.

S signatur Utdragsbestyrkande
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UDDEVALLA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
UTÖKAD RISKANALYS –  
UDDEVALLA OMNIBUS FÖRVÄRV AV LYSEKILS 
BUSSTRAFIK AB  

Med hänvisning till återremittering av rubricerade ärende av Uddevalla Kommunfullmäktige 

till Uddevalla Omnibus AB.  

Nedanstående är ett komplement till de informationsmöten som genomförts med 

partigrupper i förening med distribuerat presentationsmaterial innehållande bland annat så 

kallade SWOT-analys. 

I tillägg till nedanstående bör nämnas att aktieöverlåtelseavtal har undertecknats av 

Uddevalla Omnibus AB i vilket säljarens garantiåtaganden omsluter hela tolv (12) sidor 

avtalstext.  

Nedan kommer följande punkter att avhandlas: 

• Sammandrag 

o Förbättrad riskspridning 

o Förstärkt konkurrenskraft 

o Förädlade synergieffekter och utökad flexibilitet 

o Övrigt – investeringens återbetalningstid 

• Due Diligence 

• Marknadstendenser 

SAMMANDRAG 

Ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför Uddevalla Omnibus AB: 

Förbättrad riskspridning: 

• Flera (stora) trafikavtal med varierande löptider. 

o Trafikavtal med skilda trafikhuvudmän som avtalspart.  
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• Trafikåtaganden är under kontinuerlig prövning med syfte att skapa förstärkt bärkraft 

såväl som förbättrade synergieffekter, omständigheter som gäller såväl befintliga som 

nya trafikavtal, som till exempel trafikavtalet i ”Småland”. 

Förstärkt konkurrenskraft: 

• Möjlighet till tilldelad skoltrafik i flera kommuner. 

o Med målsättningen att skapa en mer resurseffektiv och billigare skoltrafik som 

utvecklas, förädlas och kontrolleras direkt av respektive kommun. 

o Tilläggstjänster i form av effektiv planering och logistik av skolskjutsar. 

• Starkare ställning, vid bland annat upphandlingar av kollektivtrafik, i förhållande till stora 

trafikoperatörer på marknaden, vilka konkurrenter inte sällan är statsägda/kontrollerade.  

Förädlade synergieffekter och utökad flexibilitet:  

• Gemensamma resurser som kan förfinas och göras bättre inom områden som 

trafikplanering, trafikledning, administration, HR, utbildning samt service- och 

verkstadskapacitet.  

• Effektivisering och samordning av kollektivtrafik som trafikeras och administreras under 

gemensamt trafikavtal.  

• Effektivare användning och fördelning av tillgångar som fordonsflottan och personal vid 

semester och annan frånvaro. 

• Möjlighet till samfällda investeringar i utbildning/kunskapsutbyte samt slagkraftigare teknik 

i miljö och teknologi i fordon samt inom verkstad, HR och administration.  

Övrigt: 

• Investeringens återbetalningstid kommer av allt att döma bli snabbare än i tidigare 

presenterad kalkyl. 

DUE DILIGENCE 

Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och 

analysera information (”riskanalys”) om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra 

strategiska förändringar.  
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Den fördjupade granskning av Lysekils Busstrafik har genomförts inom sektorer 

som ”bolagshandlingar”, ”ägar- och närstående frågor”, ”anställda”, ”behandling av 

personuppgifter”, ”lån och finansiella arrangemang”, ”skatter och deklarationer”, ”avtal och 

åtagande”, ”försäkringar” med flera väsentliga avsnitt i syfte att erhålla en heltäckande 

resumé (”riskanalys”) av verksamheten. 

Noggranna undersökningar har ombesörjts i samarbete med sakkunniga inom respektive 

arbetsområde. Eventuella avvikelser och den potentiella inverkan på transaktionen som 

iakttagelser kan riskera att få kategoriseras enligt ”låg”, ”medel” och ”hög”. Granskningen 

resulterade i två observationer som rubricerades med kategori ”hög”. Båda avvikelserna har 

åtgärdats. De avsåg noteringar inom ”lån och finansiella arrangemang” och hänförde sig till 

skyldighet att informera finansiären av bussar om förestående ägarförändringar respektive 

att ett flertal leasingavtal för fordon innehåller en så kallad ”change of control – klausul” vilket 

ger leasegivaren rätt att säga upp avtalen vid förändring av ägarförhållande som enligt 

finansiären är av väsentlig betydelse för bolagets betalningsförpliktelser. Båda iakttagelserna 

med dess risker har eliminerats genom att inhämta finansiärens godkännande av 

företagsöverlåtelsen.  

MARKNADSTENDENSER 

Kollektivtrafik är samhällsservice med invånarnas transportbehov i fokus. Ett hållbart 

transportsystem som ska användas för att bidra till tillväxt genom att sätta kommunens 

invånare i centrum. Allt ifrån resor till och från arbetsplatser och skolor till att främja 

integration samt att vara tillgängligt för funktionshindrade. Kollektivtrafiken ska också 

tillgodose andra kommunala intressenters anspråk på resor, till exempel företagens 

möjligheter att erhålla rätt kompetens hos medarbetare såväl som sjukresor, transporter för 

fortbildning, fritid och andra behov. Kollektiva transporter måste erbjuda ett 

konkurrenskraftigt utbud samt möjliggöra för närliggande kommuner/geografiska områden att 

samspela med och förstärka varandra (läs mer: ”Gemensamma utgångspunkter för 

kollektivtrafikens utveckling” - Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken med flera 

publikationer).   
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Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare 

tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer 

konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik på vår gemensamma kärnmarknad ”Bohuslän”.   

Allt fler ser kollektivtrafiken som en strategiskt viktig samhällsfunktion som ska ges möjlighet 

att planeras och utföras resurseffektivt. Uddevalla Omnibus får allt oftare förfrågningar från 

kommuner och konsulter om fördelar med att bedriva verksamheten som kommunalt 

kollektivtrafikföretag. Det tycks som om intresset hos kommuner att driva eget bussbolag 

tilltar med kunskapen om att så kallad tilldelad trafik. Med egen verksamhet ökar 

samhällsnyttan genom bland annat en självständig styrning av kollektivtrafiken, det vill säga 

uppnådda fördelar utifrån lämnad service i form av ändamålsenlig kollektivtrafik till 

kommuninnevånare och övriga intressenter i kommunen. Detaljkunskap om trafiken i 

närområdet ger också möjlighet till snabba, effektiva och funktionella omläggningar av 

trafiken vid såväl permanenta som tillfälliga förändringar.       

Som exempel på ovanstående kan nämnas att ansvariga för kollektivtrafiken i Örebro 

(tidigare med upphandlad trafik) har etablerat samarbete med Västerås lokaltrafik (med 

tilldelad trafik) som via ett nybildat gemensamägt trafikbolag, Svealandstrafiken numera ger 

kommunernas invånare service genom ömsesidigt tilldelad kollektivtrafik. Ytterligare exempel 

är när trafikhuvudmannen Västtrafik förvärvar aktier i Göteborgs Spårvägar och, som vi 

uppfattar, tilldelar densamma spårbunden trafik under tidsbestämd period. Vidare finns 

exempel i närtid på kommuner som aktivt väljer att administrera skoltrafiken i egen regi. 

Uddevalla, 27 maj 2020 

Uddevalla Omnibus AB 

 

 

Richard Bergström       Alf Gillberg 

Styrelsens ordförande      Styrelsens vice ordförande 

 

 

Bilaga: Arbetsmodell – metodik 

 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 

 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 
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Bilaga 1: Arbetsmodell för effektivitet och effektivitetsbegrepp 

I arbetsprocessen för utvärdering av riskanalyser har vi använt en arbetsmetodik enligt 

redovisade figur nedan. 

Slutsatsen av arbetet är: Uddevalla Omnibus AB arbetar produktivt i momenten flödes- och 

resurseffektivitet. Omnibus lägger starkt fokus på de arbetsuppgifter som ska förädlas 

(”flödeseffektivitet”) samt använder effektivt de resurser som krävs för denna process, såväl 

att använda rätt resurser för att utföra arbetsuppgiften som att använda dessa resurser på 

bästa sätt i syfte att tillföra högsta nytta och största värde (resurseffektivitet). 

Uddevalla Omnibus måste stärka sina positioner inom området ”Affärseffektivitet”. Det är 

nödvändigt att Omnibus åstadkommer en starkare positionering inom området 

affärseffektivitet i syfte att eliminera risker, inte minst beroende på att Omnibus tre största 

trafikslag (bland annat stads- och skoltrafiken) är upphandlade och ryms inom ett enda 

trafikavtal, det så kallade kombinationsavtalet, samt för att uppnå ett ekonomiskt utbyte som 

är tillräckligt bra.   

En stabilare placering för affärens effektivitet kan uppnås genom organisk tillväxt, alternativt 

strukturella förändringar eller diversifiering.  

Arbetet med organisk tillväxt, eller tillväxt genom egen affärsutveckling, är en process som 

försiggår kontinuerligt hos Omnibus, såsom deltagande med anbud i trafikupphandlingar och 

analyser av möjligheter att utföra kommersiell trafik med bolagets fordon. Branschens 

struktur med trafikavtal via upphandlingar samt till exempel hinder att använda gemensamma 

och kundorienterade biljettsystem vid kommersiell trafik medför att tillväxt för att uppnå 

acceptabel lönsamhet genom organisk tillväxt går alltför långsamt.  

Ett mer skyndsamt sätt för Uddevalla Omnibus att eliminera risker och uppnå starkare 

konkurrensduglighet samt stärka den egna affärsutvecklingskraften och på så sätt snabbare 

nå fram till en tillfredsställande avkastning är genom så kallad strukturell förändring, det vill 

säga genom förvärv – konkret förvärv av Lysekils Busstrafik AB. En möjlig affär som 

nogsamt utvärderats i enlighet med vad som framkommer i dokumentet ovan. 

Diversifiering, det vill säga tillväxt genom verksamheter som inte har ett nära samband med 

vår basverksamhet är inget alternativ för Uddevalla Omnibus.     
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ARBETSMETODIK 

 

             

     

                                      

             

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teknologiutveckling 

- Osv 

Möta kunders behov, 

- Värde 

- Upplevelse 

- Varumärke 

- Osv 

Vara konkurrenskraftig 

- Anpassningsbarhet 
- Pris/prestanda 

- Osv 

- Teknologiutveckling 

- Osv 

Möta kunders behov, 

- Värde 

- Upplevelse 

- Varumärke 

- Osv 

Vara konkurrenskraftig 

- Anpassningsbarhet 
- Pris/prestanda 

- Osv 

Affärs-

effektivitet 

Affärseffektivitet: 

Gör vi rätt saker 

• Omvärld 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 

 

Flödeseffektivitet 

Flödeseffektivitet: 

Gör vi rätt saker rätt 

• Fokus på den enhet 

som ska förädlas 

 

Resurseffektivitet 

Resurseffektivitet: 

Ett system organiserat 

för att effektivt utnyttja 

resurser 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Ärendet behandlas som ett extraärende på kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 

 

Jonas Sandwall (KD), Christer Hasslebäck (UP), Camilla Olsson (C), Elving Andersson 

(C), Anna-Lena Heydar (S), Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Monica 

Bang Lindberg (L), Rolf Jonsson (L), Jarmo Uusitalo (MP) och Karna Thomasdotter 

(MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck: Bifall till förslaget i handlingarna samt Uddevalla Utvecklings 

beslutssats att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande. 

 

Jonas Sandwall (KD): I första hand återremiss till förvaltningen för fortsatt 

handläggning. I andra hand bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB.  

 

Strategin skall återrapporteras till Kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Rolf Jonsson (L), Roger Ekeroos (M) och Camilla Olsson (C): Bifall till Jonas 

Sandwalls (KD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna tillsammans med sitt eget 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer slutligen 

proposition på Jonas Sandwalls (KD) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå 

det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB samt 

 

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 
 
 

Deltar ej 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-04 av 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-22 Dnr KS 2020/00287 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-22 Dnr KS 2020/00287 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22.  

OUAB_Utveckling2020.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med 

finansiell information med alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma 

kompletterades med tidsaxel som indikerade ett förvärv under första kvartalet 2020. 

Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv av Lysekils 

Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades. 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, 

ekonomiskt och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom 

företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 

bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, 

anställda, lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella 

processer och tvister med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell 

information inkluderande skatter och avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar 

rörande Lysekils Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av 

parterna. 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Uddevalla Omnibus AB 



Protokoll nr2l2O2O
Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Uddevalla Omnibus AB, 2020-04-08 klockan

10:00 - 12:00, Skolhuset Gustafsberg Uddevalla.

Närvarande:
Styrelseledamöter:

S 5 Mötets avslutande

vid

tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Karlin Richard Bergström
Ersättare:

Richard Bergström
Alf Gillberg
Sig Axelsson
Rickard Olsson
Thommy Karlin
Tommy Strand

Thomas Eriksson

Ordförande
Vice ordförande
(via teams)

{gm telefon)

Kommunal
Unionen

VD

n

Arbetstagarrepresentanter: Anette Brattberg
Mikael Karlsson

Tjänstemän

5r

52

53

Claes Burman Barkebo

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade möte och hälsade de närvarande välkomna.

Val av iusterare
Thommy Karlin utsågs att justera dagens protokoll.

Strategi- och expansionsplan
Presenterades överenskommelser med partners hos förvärvsobjekt med
flera för expansion i enlighet med projektet "Go West".

Ordförande redogjorde för finansiering av projektet genom Kommuninvest
och Swedbank för förvärv av bolaget respektive anskaffning bussar i

Småland.

Redovisades ekonomiska förutsättningar för respektive bolag och den nya
koncernen baserat på så kallad DuPont-modell. Simuleringar visar ett
positivt utfall, ockå inkluderande goodwill och avskrivning härpå.

Styrelsen godkände redovisad planering och beslutade enhälligl för att
fullfölja projektet.

övriga frågor
Genomgång av kompletterande frågor avseende projektet "Go West" från
Stig Axelsson och svar på dessa från ordföranden.

Beslutades att slutföra styrelsens strategiårende under hösten 2020.

Diarienr

lcs z"zaktT

UDDEVAI-LA KOMMUN
Komrnriristyrelsen

Kommunledrringskontoret

2020 -05.2 g

54



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-05-05 Dnr KS 2020/00001 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

      

      

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna: 

 

2020/191 

Orust kommuns Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-04-29 § 90 om 

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 

 

 

2020/213 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för SD Mattias Forseng och ny ersättare 

Dorota Hjoberg Carlsson i kommunfullmäktige 

 

2020/267 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för S Veronica Vendel och ny ersättare Maria 

Nilssson i kommunfullmäktige 

 

Vänortskommitténs protokoll 2020-05-14 

 

2020/343  

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för KD Jerker Lundin och ny ersättare Marie 

Henriksen i kommunfullmäktige 

 

2019/532  

Mats Sahlbring föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny  

tillgänglighetsanpassad och rymlig toalett/bajamaja vid Skeppsvikens badplats. I förslaget 

nämns att kommunen förra året tog bort den gamla slamtoaletten. Förvaltningen anser 

att en toalett på Skeppsvikens badplats skulle vara en positiv utveckling av badplatsen, 

men att det finns 12 andra badplatser med olika behov av standardhöjningar och att i en 

framtida badplatsutredning fastställa vilka badplatser som bör prioriteras. Kultur och 

fritidsnämnden tackar förslagsställaren och ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 

möjligheten med en tillfällig tillgänglighetsanpassad toalett på Skeppsviken under 

sommaren 2020. 

 

dok 306109 

2020-05-27 Protokoll nr 3 Styrelsemöte Västvatten AB 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-05-05 Dnr KS 2020/00001 

  

 

 

 

dok 306117  

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-05-27 från Uddevalla Vatten AB 

 

2020/141  

Kristina Kallmen föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska införa en 

gratis parkeringsskiva. Uddevalla kommun har avgiftsbelagd tidsbegränsad parkering på 

de flesta centrala parkeringarna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att invänta 

pågående parkeringsutredning och med det anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2018/496 

I ett medborgarförslag från Mats Bohlin föreslår han att det ska göras en gångväg mellan 

Hälle, Åsvägen, Tranbärsvägen och Skarsjöområdet i Ljungskile. Det finns redan en 

befintlig stig, men den är dåligt underhållen. Uddevalla kommun har ett pågående 

detaljplanearbete för ett bostadsområde vid Skarsjövallen. Detaljplanen förväntas att antas 

av kommunfullmäktige hösten 2020. I planarbetet ingår en ny anslutningsväg med separat 

gång- och cykelväg till idrottsområdet Skarsjövallen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.  
 

2019/486 

Karin Thörn föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska ha plaketter med 

information under träd och buskar om vilket sort det är. Det har funnits sådana skyltar 

tidigare men på grund av återkommande skadegörelse plockades de bort. 

Gata/parkenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en digital 

trädinventering som sedan kommer finnas tillgänglig på Uddevalla kommuns hemsida. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.  
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 22 maj 2020 09:54 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Inför hastighet dämpande åtgärder på Parkgatan med bl a nedsatt hastighet och borttagande av 
begreppet huvudled 
 
Ditt medborgarförslag: 
Undertecknade personer boende  på söder i Uddevalla, ett söder som växer befolkningsmässigt och 
under senare år har ett antal bostadsprojekt färdigställts i området kring gamla Folkets Park och på 
gamla Söderskolans mark. Och det är en bra blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter.  
 
Och nästa år det inflyttning i ytterligare ett nybygge på gamla Söderskolans mark och de kommande 
åren planeras ännu fler bostäder inom detta område. 
 
Samtidigt kan vi konstatera att vägen som ”skär” igenom söder, dvs Parkgatan, har fått en avsevärt 
ökad trafikvolym där många trafikanter också använder Parkgatan som en egen ”racerbana” med 
hastigheter som klart överstiger det tillåtna. Och, kvälls- och nattetid , med ett irriterande ljud när 
man accelererar sina bilar och motorcyklar och utgör ett klart störningsmoment för boende utmed 
Parkgatan 
 
Idag är Parkgatan markerad   som huvudled, vilket förstärker budskapet att det är fritt fram för 
genomfartstrafiken, då huvudled innebär att övrig trafik ska visa hänsyn till huvudled. 
 
Men egentligen borde det vara tvärtom, att genomfartstrafiken på Parkgatan ska visa hänsyn till 
övrig trafik och personer, dvs gående, och cyklister. Det kan inte vara trafikmässigt riktigt att en 
huvudled genomkorsar ett bostadsområde.  Detta är synnerligen viktigt mot bakgrund att det är 
såväl äldre personer som barnfamiljer som bor ”på andra sidan” Parkgatan och regelbundet korsar 
denna. 
 
Nu har det dessutom byggts en ny stor lekplats alldeles vid Parkgatan och mot den delen av 
Parkgatan som vetter mot centrum. Detta innebär att de barn som på bor söder om Parkgatan, dvs 
gamla Folkets Park och gamla Söderskolan, måste passera en huvudled för att komma till lekplatsen. 
 
Vi vill därför föreslå:  
• att begreppet huvudled på Parkgatan tas bort 
• att hastigheten på Parkgatan begränsas till 30 km/timma 
• att någon form av hastighetsdämpande åtgärder med typ gupp eller bula monteras på 
Parkgatan 
 
Nils Carlsson       Karl-Olof Antonsson      Christer Bäcklund 
Ronny Ekström Ove Fogel                 Sune Glimhage 
Per-Ove Göthe Lars Hartelius.                  Bo Johansson       
Bengt Snis 
Dan Terstad                  Ingemar Törner               Harri Wilenius 
 
Dagens datum: 



2020-05-22 
 
Namn: 
Nils Carlsson, Karl-Olof Antonsson, Christer Bäcklund, Ronny Eksdtröm, Ove Fogel, Sune Glimhage, 
Per-Ove Göthe, Larsx Hartelius, Bo Johansson, Bengt Snis,Dan Terstad, Inemar Törner, Harri Wilenius 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 22 maj 2020 22:27 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Simhallen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att simhallen skall placeras mellan motorvägsbron och Blomsterlandet. Absolut bästa 
placeringen. Då slipper vi gräva upp råvattenledningen och flytta kraftledningen, och dessutom kan vi 
behålla fotbollsplanerna och kastplan. Att gräva upp B-plan och C-plan är rent katastrofalt för 
fotbollen.Var skall dom träna då?Då försvinner ju "Uddevalla Idrottscentrum" Nä, kära beslutsfattare 
tänk till ett par gånger innan ni tar beslut.Gör rätt 
 
Dagens datum: 
20200522 
 
Namn: 
Juhani Jouniola 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Porrfilter i skolorna/ förskolorna 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för 
där barn vistas? 
 
På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. 
Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland 
annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. 
 
Enligt forskning innehåller cirka 90%* av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har 
pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. 
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete 
med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn.  
 
Polisen, NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella 
trakasserier utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga 
exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar 
dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med 
referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer. 
 
 
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i 
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För 
porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen: 
 
● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-
nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman. 
 
● Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på 
kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på 
de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, 
bibiliotek. 
 
Ovan följer: 
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning 2. Det är olagligt att exponera barn för porr 3. Myter om 
porrfilter/teknisk lösning Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de 
allmänna platser som kommunen ansvarar för till porrfria zoner. 
Jag ser fram emot ert svar! 
 
Vänligen, 
Kommuninvånare 
 
Dagens datum: 
2 juni 
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