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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde/Videomöte kl. 17:30 onsdagen den 12 maj 

2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Allmänhetens frågestund 
Dnr KS 271185  

Kl.17:45. 

3.  Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om samlad  

kommunal tillsyn  

Dnr KS 2019/00832  

 

4.  Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 
Dnr KS 2021/00213  

 

5.  Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 

egenavgift för resor med färdtjänst 
Dnr KS 2021/00220  

 

6.  Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst samt fråga om 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter  
Dnr KS 2021/00217  

 

7.  Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB, 

Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB samt 

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktör  
Dnr KS 2021/00236  

 

8.  Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2020 samt 

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktör  
Dnr KS 2021/00235  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, förnyat 

beslut 
Dnr KS 2020/00758  

 

10.  Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid-

19 lagen och dess följdförordningar 
Dnr KS 2021/00249  

 

11.  Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal 

med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 
Dnr KS 2020/00631  

 

12.  Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 
Dnr KS 2021/00216  

 

13.  Besvarande av Revisionsrapport - granskning av inköp och 

upphandling, del av löpande granskning 2020 
Dnr KS 2021/00094  

 

14.  Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  
Dnr KS 2020/00601  

 

15.  Fyllnadsval av ledamot till Uddevalla Vatten AB efter Raymond Wälsjö 

(L) 
Dnr KS 2021/00186  

 

16.  Anmälan av Revisionsplan 2021 
Dnr KS 2021/00009  

 

17.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

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

 

Deltagande på distans m.m.  
Mot bakgrund av pågående smittspridning av covid-19 uppmanar ordförande samtliga 

ledamöter och ersättare att delta på distans. För mer information hänvisas till 

kommunledningskontorets brev daterat 2021-05-03. 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. 

till Kajsa Jansson tel. 0522-69 51 44. 
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Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och 

kommunfullmäktiges presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av 

personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 

 

Allmänhetens frågestund 
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Under frågestunden ges allmänheten 

möjlighet att ställa frågor till kommunalråden, nämndordförandena samt gruppledarna för 

partierna. Du som vill ställa en fråga är välkommen att anmäla dig till kommunfullmäktiges 

sekreterare tel. 0522-69 62 90 alt sebastian.johansson@uddevalla.se senast den 10 maj. 

Endast närvaro via videomöte accepteras. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 

tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 

 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 

senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 

Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 

Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 

anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 

nästkommande sammanträde. 

 

Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 

12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 

svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 

du inte själv har möjlighet. 

 

Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 

kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 

motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 

andra starkt doftande hygienartiklar.  

Ta inte med citrusfrukter och nötter. 

 

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   

sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Information med anledning av covid -19. 

Kommunfullmäktige ber allmänheten att endast följa sammanträdet via 

webbsändningen för att undvika smittspridning. 

 

Information med anledning av deltagande ledamöter och ersättare på 

distans 

Ordförande har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium beslutat 

att nästkommande sammanträde ska ske enbart genom deltagande på 

distans via videomöte i Microsoft Teams. 

 

Närmare information om detta har meddelats genom brev från 

kommunledningskontoret 2021-05-03. 

 

Det är mycket viktigt att eventuella förhinder att deltaga meddelas 

kommunledningskontoret. 
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2019/00832  

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 
samlad kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 

inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 

kommunala tillsynen.  

  

Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 

typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 

och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 

tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 

verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 

konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 

nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 

kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 

kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 

eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 

samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 

och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 

måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 

överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 

att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 

finnas med i beräkningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 

  

att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 

  

att med ovan anse motionen besvarad. 

 
 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2021-04-30: Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 

samlad  kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) ocjh Ceclia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 

inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 

kommunala tillsynen.  

 

Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 

typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 

och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 

tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 

verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 

konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 

nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 

kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 

kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 

eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 

samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 

och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 

måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 

överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 

att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 

finnas med i beräkningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 

 

att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

Motion: Samlad tillsyn i kommunen! 
 
 
 
 
 
 

Kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika typer av verksamheter som 
kommunen ansvarar för. Vi måste kvalitetssäkra och följa upp den verksamheten vi driver i 
egen regi samt den vi har tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, 
entreprenad drivna verksamheter, hemtjänst inom LOV osv. Detta för att bland annat 
säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Enligt kommunallagen är det i vissa fall 
inte tillåtet att en nämnd sköter tillsynen över samma verksamhet som nämnden själv skall 
sköta. 
 
I dag ligger en del utav tillsynen under respektive nämnd. Det innebär att förvaltningen 
granskar sig själv vilket kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir 
optimal. 
 
Vi föreslår att det inrättas en egen tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som 
samordnar den kommunala tillsynen till så stor del som möjligt. Kanske jävsutskottet är 
lämplig styrning för denna tillsyn? 
 
Då kan vi få en strukturerad tillsynsverksamhet som är mer oberoende ifrån utföraren och 
ansvarig nämnd. 
Ett arbetssätt skulle då kunna bli att kommunens tillsynsorganisation samordnar med 
ansvarig nämnd som har beställare kompetensen och strukturerar tillsynen/uppföljningen 
så den blir effektiv, kvalitativ och rättssäker. 
 
 
 
 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att inrätta ett fristående tillsynsorgan på kommunövergripande nivå. 
 
 
 
Stefan Skoglund (S)                                             Cecilia Sandberg (S) 
Gruppledare Socialnämnden.                              Gruppledare Barn & Utbildningsnämnden   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2021/00213  

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 
flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus. 

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

beslutades av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18 § 149. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-14, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3%, 

  
att reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet,  

  

att avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, 

  

att friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris 

motsvarande marknadsvärde, 

  

att avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år, 

  

att ovan ska gälla från och med 2021-07-01 samt ersätta kommunfullmäktiges beslut 

den 14 juni 2006, § 164. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus. 

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

beslutades av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18 § 149. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-14, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3%, 

 

att reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet,  

 

att avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, 

 

att friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris 

motsvarande marknadsvärde, 

 

att avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år, 

 

att ovan ska gälla från och med 2021-07-01 samt ersätta kommunfullmäktiges beslut 

den 14 juni 2006, § 164. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

 

lutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr SBN 2021/00056  

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 
flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus.  

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

har beslutats av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

att beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus 2006-06-14 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att  
avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3% 

  

att  
reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet 

  

att  
avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden 

  

att 
friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris motsvarande 

marknadsvärde 

  

att 
avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år 

  

att 
ersätta kommunfullmäktiges beslut av den 14 juni 2006, § 164  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren  

 

Justerat 2021-03-23  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-23 intygar  

Ola Löfgren  

 

Skickat 2021-03-24 till  

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad  
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Handläggare 

Mark- och exploateringsing. Ulrika Windh 

Telefon 0522-69 64 87 
ulrika.windh@uddevalla.se 

 

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus.  

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

har beslutats av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

att beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus 2006-06-14 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att  
avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3% 

 

att  

reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet 

  

att  

avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden 

 

att 

friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris motsvarande 

marknadsvärde 

 

att 

avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år 

 

att 

ersätta kommunfullmäktiges beslut av den 14 juni 2006, § 164 
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Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har ett trettiotal fastigheter som är upplåtna med tomträtt för 

flerbostadshus. Tomträtt är en form av nyttjanderätt under obestämd tid för visst 

ändamål mot årlig avgäld i pengar, som regleras i jordabalkens 13 kapitel.  

Genom tomträttsupplåtelse får tomträttsinnehavarna i de flesta avseenden samma rätt 

som en fastighetsägare att nyttja marken, den får upplåtas för andra nyttjanderätter, 

pantsättas och fritt överlåtas. För upplåtelsen betalar tomträttshavaren en årlig avgäld till 

fastighetsägaren, som utgår med oförändrat belopp under en viss tidsperiod. 10 år är den 

kortaste tillåtna tidsperioden enligt jordabalken 13 kap 10 §, vilket också är den 

vanligaste tiden. Byggnader och anläggningar på fastigheten är tomträttsinnehavarens 

egendom. 

 

Enligt 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken ska avgälden för den kommande perioden 

bestämmas på grundval av det värde marken har vid tiden för omprövning. Vid 

bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och det som 

gäller i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Det ska även bestämmas en 

avgäldsränta, som ska medverka till att fastighetsägaren får en skälig avkastning på 

marken. 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2006, § 164 en beräkningsprincip för 

tomträtter upplåtna med flerbostadshus. Avgäldsräntan bestämdes till 4 % och 

avgäldsunderlaget till 50 % av marktaxeringsvärdet. Samtidigt beslutades att 

tomträttsinnehavare får friköpa sina tomträtter till ett pris motsvarande 

marktaxeringsvärdet.  

 

Kommunens beräkningsprincip blev rättsligt prövad i målet mellan Uddevalla kommun 

och tomträttsinnehavaren till Sälghugget 1 och dom meddelades av mark och 

miljödomstolen 2021-01-04. Där konstaterade domstolen att fastighetstaxering 

genomförs som en massvärdering av fastigheter som ingår i av Skatteverket bestämda 

värdeområden och att taxeringsförfarandet därmed inte tar sikte på att värdera varje 

enskild fastighet utifrån dess specifika egenskaper. Domstolen ansåg inte att 

kommunens redovisning av marktaxeringsvärde som underlag gav tillräckligt stöd vad 

gäller markvärdet för den aktuella fastigheten och valde i stället motpartens linje, som 

innehöll en värderingsutredning. Detta är anledningen till att förvaltningen nu föreslår 

en ändring av beräkningsprincipen. 

 

Omkringliggande kommuner använder sig av vitt skilda beräkningsprinciper. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) lämnar inte några direkta rekommendationer. Det är 

helt upp till kommunerna att själva avgöra sina beräkningsprinciper och 

beräkningssätten varierar över landet. Däremot är SKR av uppfattningen att en skälig 

avgäldsränta är 3% enligt domstolspraxis (mark- och miljööverdomstolen 2015-07-03 

mål F 472-15 och 2017-01-13 mål F 6289-16) för tioåriga avgäldsperioder. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 65% av marktaxeringsvärdet som regel ger ett 

skäligt avgäldsunderlag med en förändrad avgäldsränta. Dock bör det finnas utrymme 

för att medge undantag från beräkningsprincipen i de fall där marktaxeringsvärdet 

uppenbart ligger för högt eller lågt i förhållande till tomträttens geografiska läge och 

förutsättningar. I dessa fall ska samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om skäligt 

avgäldsunderlag. Avgäldsräntan föreslås till 3% vilket är nuvarande domstolspraxis.  

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut får friköp av tomträtter för fastigheter med 

flerbostadshus ske till ett pris motsvarande marktaxeringsvärdet.  

Marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet vilket innebär att 

tomträttsinnehavares friköp är rabatterat. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 

eventuell försäljning sker till marknadsvärde. 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Ulrika Windh 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad  





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2021/00220  

Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny 
beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera ”Avgift och regler för 

färdtjänst” i Uddevalla författningssamling.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 46. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-03-08 (med 

förslag presenterade av den s.k. Framtidsgruppen). 

Förslag till ändring i Uddevalla författningssamling. 

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Tilläggsyrkande enligt följande: Direktresor mellan Uddevalla 

och NÄL skall räknas som resa mellan två zoner. 

 

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalos (MP) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå det. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 103 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka, 

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny 

beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera ”Avgift och regler för 

färdtjänst” i Uddevalla författningssamling.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 46. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-03-08 (med 

förslag presenterade av den s.k. Framtidsgruppen). 

Förslag till ändring i Uddevalla författningssamling. 

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 
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procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka, 

 

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

 

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr SN 2021/00039  

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell, reviderad           

2021-03-08. 

Bilaga 1, Förslag presenterade av den s.k Framtidsgruppen.  

Bilaga 2, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling, reviderad 2021-03-08.  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 46 forts 
 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-25 

Kommunfullmäktige 

Socialchef Roger Granat 

Avdelningschef Maria Kullander 

Sektionschef Annikki Norén 

Ekonom Gunilla Hultgren 

Färdtjänsthandläggare Eva Tjörnebro Falkenkvist 
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Handläggare 

Sektionschef Annikki Norén 

Telefon 0522-69 58 12 
Annikki.noren@uddevalla.se 

 

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell, reviderad           

2021-03-08. 

Bilaga 1, Förslag presenterade av den s.k Framtidsgruppen.  

Bilaga 2, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling, reviderad 2021-03-08.  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-03-08 Dnr SN «Diarienr» 

  

 

 

 

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

 

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021 

 

 

 

 

 

Roger Granat Annikki Norén 

Socialchef Sektionschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Roger Granat, socialchef 

Maria Kullander, avdelningschef 

Annikki Norén, sektionschef 

Gunilla Hultgren, ekonom 

Eva Tjörnebro Falkenkvist, färdtjänsthandläggare 
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Färdtjänst på lika villkor i Uddevalla kommun. 

Det har kommit till vår kännedom att en ny beräkningsmodell, för färdtjänstresor, där 
egenavgiften beräknas på hur lång resan är istället för vilka kommuner som resan sker 
emellan. Detta kommer att fördubbla resekostnaden för de som bor i utkanten av kommunen. 

Att införa kilometertaxa och därmed höja taxan kommer att medföra en klar försämring av 
livsförhållande och sociala kontakter. 

"FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger att staterna ska 
underlätta personlig rörlighet för dessa personer vid den tid de själva väljer och till överkomlig 
kostnad". Därför är färdtjänsten som de själva kan styra över en mänsklig rättighet. 

Om Uddevalla kommun funderar på att ändra avgifterna och införa kilometertaxa vill vi på 
Funktionsrätt delta i diskussionerna innan beslut fattas. 

Funktionsrätt Uddevalla 
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Ordf. 
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Yngve Jakobsson 
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Britt-Marie Nyckel 
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Eva Tjörnebro Falkenkvist, Gunilla Hultgren 
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Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 
egenavgift för resor med färdtjänst  
Sammanfattning 

Förslaget om ny beräkningsmodell för egenavgifter för resor med färdtjänst omfattar: 

 att den prisstödsmodell inom kollektivtrafiken som färdtjänstens egenavgifter varit baserat 

på upphör vad gäller baspris, kommunzoner och kommunladdning 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

enligt förslag Nr 2 

 utökat färdtjänstområde till att gälla inom/mellan alla kommuner inom hela Västra Götaland 

enligt förslag Nr 2 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för arbetsresor med färdtjänst enligt förslag Nr 3 

 regler för framtida prisjustering av egenavgifter för färdtjänst 

 ändrade regler för egenavgift för medresande barn/ungdom enligt förslag Nr 4 

 

Egenavgiften i Uddevalla kommun för resa med färdtjänst baseras för närvarande på kollektivtrafiken 

i Västra Götalands baspris/kommunzoner och pris för kommunladdning. 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Beslutet innebär är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund för 

egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny beräkningsmodell 

för egenavgift för färdtjänst och uppdatering av nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst” i 

Uddevalla författningssamling UaFS. 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 

De nya egenavgifterna för färdtjänstresa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas utifrån 

förslag Nr 2. Förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att 

reglerna anpassas till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken. 

Egenavgiften fastställs även fortsättningsvis utefter ett system med kommunzoner där varje 

kommuns geografiska område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många 

kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 

kr/resa, inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är 

nuvarande egenavgift. 

 

Socialtjänsten föreslår att samtliga egenavgifter för färdtjänst därefter indexregleras med den 

procentuella förändringen av Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom 

kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås i samband med justeringen av reglerna för egenavgifter att 

utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande 

färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor inom/mellan kommunerna Uddevalla, 

Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 
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Egenavgiften för arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas enligt förslag Nr 3. Även det 

förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att reglerna anpassas 

till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken.  Egenavgifter för 

arbetsresor föreslås ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett 

påslag på 15 procent.  Nuvarande egenavgift för arbetsresor har sin utgångspunkt i priset för den 

biljettyp som inom kollektivtrafiken har kallats för kommunladdning. Biljettypen kommunladdning 

upphör i och med de nya reglerna och zonindelningen inom kollektivtrafiken.  
 

Enligt förslag Nr 4 föreslås att medresenär erlägger samma egenavgift som den färdtjänstberättigade, 

oavsett medresenärens ålder. I nuvarande regler gäller olika avgifter för barn/ungdomar beroende 

på om de är färdtjänstberättigade eller om de följer med en färdtjänstberättigad på resan som 

medresenär. 

 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om 3 zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.  

Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 

Kungsbacka (som ej ingår i Västra Götaland). 

Zon C innefattar resterande 37 kommuner inom Västra Götaland, vilket inkluderar Uddevalla 

kommun.  

Sammanfattningsvis innebär det att de tidigare drygt 70 taxezonerna i kollektivtrafiken, som baserats 

på kommunernas geografiska område, har slagits ihop till 3 taxezoner. 

En konsekvens av kollektivtrafiknämndens beslut är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris 

som använts som grund för egenavgift för färdtjänst upphör. Det gäller för resor som ingår i 

Uddevalla kommuns avtal med Västtrafik om anropsstyrd trafik och som i Uddevalla kommun 

omfattas av kommunens nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst”.  

Kollektivtrafiknämndens beslut om ny zonindelning innebär därför att det krävs ett nytt beslut om 

”Avgift och regler för färdtjänst” i Uddevalla kommun. 

Hos Västtrafik är beräkningen av egenavgiften för färdtjänst helt fristående från avgiftssystemet för 

resenärerna i den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik kan därför, under en övergångsperiod , 

fortsätta tillämpa nuvarande taxa för färdtjänst. På sikt kommer varken det baspris som nuvarande 

egenavgift för färdtjänst baseras på att finnas kvar eller räknas upp av Västtrafik. 

Inom Västtrafik pågår en anpassning  av IT-system för färdtjänstresor som beräknas kunna vara i drift 

under mars 2021. Därefter kan Västtrafik införa ny avgiftsberäkning för färdtjänstresorna med de 

regler och i den takt som repektive kommunfullmäktige beslutar.  För att Västrafik ska kunna hantera 

avgiftsberäkningen krävs att kommunen baserar egenavgiften för färdtjänst antingen på geografiskt 

fastställda zoner eller en avståndsbaserad taxa som beräknas efter resans längd i kilometer. 
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Resor som ingår i avtalet med Västtrafik om anropsstyrd trafik och 
som omfattas av Uddevallas nuvarande avgift och regler för färdtjänst 
Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor där det för 

alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för färdtjänst för den 

enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt färdtjänstområde. De olika typerna av resor 

är: 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Beställs av den enskilde från Västtrafiks beställningscentral som samordnar resan. 

Genomförs med taxi eller specialfordon. Egenavgiften beräknas av beställningscentralen 

för varje enkel resa, efter kommunens fastställda taxa, erläggs av den enskilde till 

Västtrafiks chaufför. Västtrafik fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan 

med avdrag för erhållna egenavgifter. 

 Nuvarande färdtjänstområde innebär att resan får ske inom/mellan kommunerna 

Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg och Lysekil. 
 Arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

 Beställs för den enskilde av socialtjänsten från Västtrafiks beställningscentral som 

samordnar resan. Genomförs med taxi eller specialfordon. Avgiften per månad, efter 

fastställd taxa, erläggs av den enskilde mot faktura från kommunen. Västtrafik 

fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan.  

Arbetsresorna är indelade i tre kategorier:  

 Daglig verksamhet LSS, resor till/från, så kallade omsorgsresor. 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och daglig verksamhet.  

 Dagverksamhet för dementa, resor till/från, så kallade dagverksamhetsresor 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och dagverksamheten för dementa.  

 Arbetsresor, resor till/från arbete eller studier 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och arbetsplatsen/platsen för studier.  

Här nedanför resovisas alla under år 2019 genomförda resor med anropsstyrd trafik, inom 

socialtjänstens ansvarsområde. Under 2020 har resandet gått ner kraftigt på grund av 

coronapandemin, så 2019 års resor speglar mer ett ”normalt” resande.  Som framgår av diagrammet 

så varierar antalet resor mellan de olika tillståndsgrupperna. Totalt resande under år 2019 var 46 008 

resor och flest resor gjordes för omsorgsresor till och från daglig verksamhet med 26 176 resor som 

är 57% av alla resorna. 

 

Färdtjänst, resa på 
fritid med 

färdtjänsttillstånd ; 
12 700

Daglig verksamhet LSS, 
resor till/från, s.k. 

omsorgsresor ; 26 176

Dagverksamhet för 
dementa resor till/från 

; 4 924

Resor till/från arbete eller 

utbildning ; 2 208

FÖRDELNING AV DE 46 008 RESORNA MED ANROPSSTYRD TRAFIK UNDER 2019 PÅ DE OLIKA

RESEKATEGORIERNA, INOM SOCIALTJÄNSTEN

28%

5%

11%

57 %
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Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, var 12 700 enkelresor under år 2019. Hur resandet 

ser ut varierar mellan kommunerna. De kommuner i Västra Götaland som gränsar till en eller flera 

andra kommuner med till exempel ett större serviceutbud har en högre andel av färdtjänstresorna 

till andra kommuner än den egna. I Uddevalla kommun används färdtjänst till allra största delen för 

resor inom den egna kommunens gränser. Det gällde för 11 765 av de 12 700 resorna under år 2019 

(93%). 

Resmönster för färdtjänst på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd under år 2019        

 
Enkelresa till/ från och inom kommunzonerna inom 
färdtjänstområdet 

 

Kommunzon Antal resor Procentuell 
andel av 
antal resor 

 

Uddevalla  11 765 93%  

Färgelanda 54 0%  

Orust 114 1%  

Lysekil  169 1%  

Vänersborg  83 1%  

Trollhättan  225 2%  

Munkedal  199 2%  

Stenungsund 66 1%  

Lilla Edet  21 0%  

Mellan andra 
kommuner  4 0% 

 

Totalt antal 12 700    

 

Nuvarande egenavgifter i Uddevalla och förslag till nya egenavgifter 
 

Egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd och förslag om 
utökat färdtjänstområde till att gälla resa inom/mellan alla kommuner inom hela 
Västra Götaland, förslag Nr 2  
Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. Enligt lagens 3 §, ansvarar varje 

kommun, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom 

kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får 

för sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Enligt 10, 11 

§§ framkommer att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det 

kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifter av kommunen. 

Egenavgiften i Uddevalla kommun, enligt kommunfullmäktiges beslut, har byggt på Västtrafik AB:s 

tidigare baspris för varje kommunzon med ett påslag på 15 procent. Egenavgiften för enkelresa med 

färdtjänst inom Uddevalla kommun, i enlighet med den modellen,  är för närvarande 60 kr. 

Fastställda egenavgifter inom/mellan de andra kommunerna i färdtjänstområdet är baspriset för 

varje kommunzon, även där med ett påslag med 15 procent.  

Egenavgiften i nuvarande system har beräknats på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom Uddevalla kommun har alltså egenavgift för en zon gällt. För direkt resa från/till 
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Uddevalla och någon av kommuner inom färdtjänstområdet, utom Trollhättan, har resans egenavgift 

beräknats för resa genom två kommunzoner.  För direkt resa från/till Uddevalla och Trollhättan har 

resan egenavgiften beräknat för resa genom tre kommunzoner, eftersom en tredje kommun 

passeras på vägen.   

Om färdtjänstresa har skett genom fyra av färdtjänstområdets kommuner så har egenavgiften 

beräknats för fyra kommunzoner och så vidare. 

Nuvarande egenavgifter färdtjänst  
resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Exempel på egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, eller för 
resa mellan Uddevalla till/från 
kommun i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuv. zontaxa 

Kollektivtrafikens 
Baspris+15% 

Uddevalla 60 kr 

Färgelanda  102 kr 

Orust  102 kr 

Lysekil 102 kr 

Vänersborg  102 kr 

Trollhättan  144 kr 

Munkedal  102 kr 

Stenungsund  102 kr 

Lilla Edet  102 kr 

 

Förslag Nr 2 - ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare zonindelning och baspris inom kollektivtrafiken upphör. 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås dessutom utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga 

kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor 

inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

Egenavgiftsmodellen föreslås även fortsatt bygga på att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Skillnaden blir att Uddevalla kommun med det nya systemet måste fastställa vad 

egenavgiften för varje zon ska vara och hur egenavgiften prisjusteras eftersom Västtrafik inte längre 

tillämpar systemet med kommunzoner. Uddevalla kommun måste därför hädanefter sköta 

uppdatering av egenavgifterna vilket innefattar att meddela Västtrafik när de ska ändras så att 

korrekt egenavgiftsberäkning kan ske för beställda resor.  

Kommunzonindelningen i Västtrafiks tidigare system har fungerat så att en resa inom en kommunzon 

d.v.s. genom en kommun har haft en egenavgift för zon 1, en resa genom två kommunzoner d.v.s.  

genom två kommuner har haft en egenavgift för zon 2, en resa genom tre kommunzoner d.v.s. 

genom tre kommuner har haft en egenavgift för zon 3 o.s.v.  

Egenavgifterna för färdtjänst har, till följd av att baspriset inom Västtrafik inte har förändrats i 

avvaktan på den nya zonindelningen, varit oförändrade sedan 1 januari av 2019. En uppräkning av 

egenavgifterna för färdtjänst, föreslås därför i samband med att de nya kommunzonerna införs. För 

resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 kr/resa, 
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inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är nuvarande 

egenavgift. 

De nya egenavgifterna föreslås fastställas utifrån kommunzoner där varje kommuns geografiska 

område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

Egenavgifterna för kommunzonerna föreslås bli: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två 

kommunzoner- 106 kr, resa i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i 

fem kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, 

resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och ny Uddevallamodell för 
egenavgifter med zontaxa för resa i de kommuner som ingår i 
nuvarande färdtjänstområde enligt Förslag Nr 2 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 
kommunerna i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 2, enligt 
ny Uddevalla-

modell zontaxa 

Baspris+15% Varje kommun är 
en avgiftszon 

Uddevalla 60 kr 63 kr 

Färgelanda  102 kr 106 kr 

Orust  102 kr 106 kr 

Lysekil 102 kr 106 kr 

Vänersborg  102 kr 106 kr 

Trollhättan  144 kr 152 kr 

Munkedal  102 kr 106 kr 

Stenungsund  102 kr 106 kr 

Lilla Edet  102 kr 106 kr 

 
Egenavgift för resor med riksfärdtjänst och förslag till utökning av 
färdtjänstområdet till att omfatta hela Västra Götalandsregionen 

För resor utanför det av kommunen fastställda färdtjänstområdet kan den färdtjänstberättigade 

ansöka om resor med riksfärdtjänst. Ansökan om resa utanför fastställt färdtjänstområde ska ske hos 

färdtjänsthandläggare, minst 14 dagar före avresedagen,. Egenavgiften regleras genom förordningen 

(1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst. Förordningen ska spegla kostnad i kollektivtrafiken och 

förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 

1997. 

Kommunens handläggare gör en utredning utifrån Lag om riksfärdtjänst, där syftet eller ändamålet 

med resan måste uppges i ansökan från den enskilde. Övervägande andel av de som söker 

riksfärdtjänst beviljas i första hand allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med en 

ledsagare. Uddevalla kommun har avtal med företaget Riksfärdtjänst AB. Beställning av resa görs av 

färdtjänsthandläggaren, egenavgiften faktureras den enskilde av Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst bokar 

resa med allmänna kommunikationer/ev annat färdsätt och förser den enskilde med biljetter och 

fakturerar kommunen för en serviceavgift samt för transportkostnaden för resan. 
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Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har lämnat förslag som berör riksfärdtjänst. 

Gruppen föreslår att tillämpningsområdet för färdtjänst ska utökas till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen, i de kommuner inom regionen som inte redan tagit ett sådant beslut.  

Att ”öppna upp” färdtjänstområdet innebär också att egenavgiften, för färdtjänstresor inom Västra 

Götaland,  inte behöver baseras på Förordningen (1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst.   

Det som är positivt i att öppna hela Västra Götalandsregion är att den enskilde själv kan boka sin resa 

via beställningscentralen hos Västtrafik, där idag resor med färdtjänst bokas. De behöver heller inte 

ansöka om riksfärdtjänst 14 dagar för avresedagen. Det ger en ökad rörelsefrihet då den 

färdtjänstberättigade inte behöver planera sina aktiviteter/besök utan kan boka sin resa inom en 

timme innan avresa. 

Med ett utökat färdtjänstområde som omfattar resor inom/mellan samtliga kommuner i Västra 

Götaland så innebär förslaget att egenavgiften kommer att bli baserad på kommunzonsmodellen 

även för resa i kommunerna utanför nuvarande färdtjänstområde. Resor med färdtjänst inom det 

utökade färdtjänstområdet kommer att ske med bil och specialfordon som övriga färdtjänstresor och 

inte med allmänna kommunikationer som i första hand hänvisas till vid riksfärdtjänstresor. I tabellen 

nedan framgår vad egenavgiften blir för resa i kommunerna i Västra Götaland utanför nuvarande 

färdtjänstoråde i jämförelse med de egenavgifter som gällt för resa till/från de kommunerna enligt 

riksfärdtjänstens taxa. Kommunerna i tabellen är de kommuner som resa skedde till/från under år 

2019, med riksfärdtjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell" med 
kommunzons- 
indelning         
Förslag nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 185 kr 

Summa resor  111 st     
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I tabellen nedan redovisas vad egenavgiften blir enligt förslag Nr 2 för enkel resa till/från alla 

kommuner inom Västra Götaland som ingår i förslaget till det utökade färdtjänstområdet. 

Egenavgift för enkel resa      

till/från kommuner inom Västra 

Götaland som alla ingår i förslaget 

till det nya utökade 

färdtjänstområdet 

Gäller för enkelresa från/till Uddevalla och…. 

                         

Resa i en kommunzon - 63 kr Inom Uddevalla kommun 

Resa i två kommunzoner-    106 kr 

Stenungsund, Lilla Edet, Vänersborg, Färgelanda, Munkedal, 

Orust samt Lysekil 

Resa i tre kommunzoner -    152 kr 

Kungälv, Mellerud, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Ale, Lerum, 

Trollhättan, Mellerud, Bengtsfors 

Resa i fyra kommunzoner - 195 kr Göteborg, Åmål, Strömstad, Grästorp, Essunga, Alingsås, Lerum 

Resa i fem kommunzoner - 238 kr 

Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Bollebygd, Vårgårda, Vara, 

Lidköping   

Resa i sex kommunzoner -    281 kr Herrljunga, Mark, Borås, Skara, Götene, Skara 

Resa i sju kommunzoner -    324 kr Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Falköping, Skövde, Mariestad 

Resa i åtta kommunzoner -   367 kr  Tidaholm, Hjo, Tibro, Töreboda, Gullspång 

Resa i nio kommunzoner -    410 kr Karlsborg 

 

För resor utanför det nya färdtjänstområdet, alltså utanför Västra Götaland, får den 

färdtjänstberättigade även fortsättningsvis ansöka om resa med riksfärdtjänst. De resorna kommer 

även framöver att till övervägande del ske med allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med 

en ledsagare.  
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Egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, förslag Nr 3 
Av tidigare antagna Riktlinjer för färdtjänst avses arbetsresa vara: resa till och från förvärvsarbete, till 

och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), 

till och från daglig verksamhet enligt LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enligt SOL 

(2001:453).  

Nuvarande egenavgift för arbetsresor motsvarar Västtrafik baspris med ett påslag på 15%. Den som 

har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1 - 2 dagar per vecka kan beviljas en fast avgift 

motsvarande 50% av kollektivtrafiktaxan kommunladdning. Regeln om regelbundna arbetsresor har 

varit tillämplig för så gott som alla av de beviljade arbetsresorna och egenavgiften har därför 

hanterats som en månadsavgift, fakturerad av kommunen. 

Den arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter 

samt representanter från Västtrafik som utarbetat ett förslag till egenavgifter för färdtjänst, (resa på 

”fritid” med färdtjänsttillstånd) har inte tagit fram något förslag till egenavgifter för arbetsresor med 

färdtjänsttillstånd. 

 

 Förslag Nr 3 - ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare baspris samt zonbaserad periodbiljett för 

kommunladdning inom kollektivtrafiken upphör. 

Egenavgiftsmodellen för regelbundna arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fortsatt bygga på 

kollektivtrafiktaxans ”månadsbiljett”. Begreppet kommunladdning och begreppet baspris har 

försvunnit i och med Västtrafiks nya zonindelning. Basen för egenavgiften föreslås i stället bli 

kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. Arbetsresor till och från 

daglig verksamhet och till och från dagverksamhet för äldre sker uteslutande inom Uddevalla 

kommuns gränser. Även arbetsresor till/från arbete eller studier sker oftast inom kommunen.  För 

alla de typerna resorna innebär förslaget att periodbiljett för 30 dagar inom kollektivtrafikens nya 

zon C, som Uddevalla tillhör, med påslag på 15 procent blir bas för egenavgiften.  

För arbetsresor utanför Uddevalla kommuns gränser föreslås att kollektivtrafikens periodbiljett för 

30 dagar med ett påslag på 15 procent tillämpas som bas. Det innebära att egenavgiften blir 

densamma som för resa inom Uddevalla kommun så länge arbetsresan håller sig inom 

kollektivtrafikens nya zon C. För arbetsresa till/ från kommun i kollektivtrafikens nya zon B eller zon A 

föreslås kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent för dessa zoner 

tillämpas som bas för egenavgiften. 

Regeln om att den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka beviljas en fast egenavgift 

per månad föreslås fortsätta gälla. Egenavgiften blir då motsvarande kollektivtrafiktaxans 

periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. För den som reser 1 - 2 dagar per vecka 

föreslås egenavgiften, liksom i nuvarande system, bli 50 % av egenavgiften för den som reser 3 - 5 

dagar per vecka. 
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Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter för arbetsresor med färdtjänsttillstånd och ny 
Uddevallamodell för egenavgifter enligt kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 
procent enligt Förslag Nr 3 

Exempel för egenavgift 
för resa inom 
Uddevalla kommun 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

Kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

50% av 
kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

50% av 
kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

Arbetsresa till/från 
dagligverksamhet, s.k. 
omsorgsresa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
dagverksamhet för 
dementa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
arbete eller studier 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

 

Regler för prisjustering av egenavgifter färdtjänst, resa på ”fritid” med 
färdtjänsttillstånd samt arbetsresor med färdtjänsttillstånd 
Egenavgifterna för färdtjänst är enligt nuvarande regler knutna till Västtrafiks baspris för 

kommunzoner inom kollektivtrafiken. Det betyder att när Västtrafik har förändrat baspriset så har 

även egenavgifterna justerats med samma procentsats. I och med den nya zonindelningen inom den 

allmänna kollektivtrafiken så upphör Västtrafiks baspris för kommunzoner. Prisjusteringen, 

indexuppräkningen, av egenavgifterna inom färdtjänsten måste därför kopplas till ett annat ”index” 

till exempel ett biljettpris inom den allmänna kollektivtrafiken. Socialtjänsten föreslår att samtliga 

egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 

kr). 

Egenavgift för medresande barn/ungdom, förslag Nr 4 
Barn och ungdomar med färdtjänsttillstånd betalar enligt nuvarande regler för egenavgift samma 

avgifter som övriga färdtjänstberättigade för färdtjänst - resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. 

Ingen förändring i det avseendet föreslås enligt förslag Nr 2. (Barn/ ungdomar med färdtjänsttillstånd 

nyttjar färdtjänstresor endast under fritid, för resor till/från skola reser de med skolskjuts). 

Däremot har annan egenavgift gällt för barn/ungdom som har rest som medresenär tillsammans 

med en färdtjänstberättigad. Enligt nuvarande riktlinjer har tillståndshavaren rätt att ha med en 

annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall uppges vid beställning av resa. 

Medresenären erlägger normalt samma avgift som den färdtjänstberättigade. För medresande barn 

t.o.m. 6 år har det däremot varit helt avgiftsfritt. För medresande barn/ungdom 7 - 16 år har halv 

egenavgift gällt.  

Förslag Nr 4 - egenavgiften ska vara samma för barn och ungdomar antingen de reser med eget 

färdtjänsttillstånd eller som medresenär till en färdtjänstberättigad. Socialtjänsten föreslår därför att 
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punkt 6 i ”Avgift och regler för färdtjänst” ändras så att egenavgiften för medresenär blir densamma 

som för den färdtjänstberättigade, oavsett medresenärens ålder. 

 

Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter och kommunens 
kostnader av förslag Nr 2 jämfört med nuvarande regler och avgifter 
Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter från egenavgifter för färdtjänst, 

resa på ”fritid”, påverkas av förslag Nr 2 till nya egenavgifter. Beräkningen är gjord efter resandet 

under år 2019. 

Tabellen nedan visar kommunens intäkt från egenavgifter för resa med en resenär per resa, för resa 

inom det nuvarande färdtjänstområdet, dels enligt nuvarande avgiftsregler dels enligt förslaget till 

uppräknade egenavgifter enligt ny ”Uddevallamodell” förslag Nr 2. 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till 
kommunen för en resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, 

eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 

färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till kommunen 
för nuvarande 

zontaxa baspris 
+15%.              Kr per 

år 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 zontaxa 
enligt ny 

Uddevallamodell.     
Varje kommun är en 

avgiftszon.                    
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag 
 Nr 2,    

 Kr per år 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4       

Summa resor , samt summa kr 12 700 794 112 kr 850 231 kr 56 119 kr 
 

För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr per år till följd av den uppräkning som föreslås 

i samband med ny ”Uddevallamodell” för kommunzontaxa.  

Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas när egenavgiften ska förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt förslag Nr 2. 
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Resor från/till Uddevalla och Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde-
med riksfärdtjänst 
år 2019.                       
Avståndet beräknat 
på de utförda 
resorna under 2019 

Intäkt för 
kommunen 
med 
nuvarande 
taxa för 
egenavgift för 
resa med 
riksfärdtjänst 

Intäkt för 
kommunen enligt 

förslag om ny 
"Uddevalla-modell" 

med nya 
kommunzons 

indelningen enligt 
förslag Nr 2,           

Kr per år 

Diff 
mellan 

nuvarande 
taxa och 

förslag Nr 
2,            

Kr per år 

Göteborg 56 st 5 880 kr 10 920 kr 5 040 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 248 kr 1 408 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 190 kr 540 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Mark 2 st 330 kr 562 kr 232 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 912 kr 282 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 3 952 kr 1 222 kr 

Tanum 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 648 kr 208 kr 

Åmål 2 st  260 kr 370 kr 110 kr 

Summa resor, samt summa 
kr 111 st 12 180 kr 21 378 kr 

 
9 198 kr 

 
Intäkterna för resor inom det utökade färdtjänstområdet skulle öka med ca 9 000 kr per år med 

egenavgifter enligt den nya ”Uddevallamodellen” med kommunzonsindelning i jämförelse med 

nuvarande intäkter från egenavgifter för riksfärdtjänst.  Beräkningen är gjord på de resor som 

genomfördes under år 2019 både vad gäller antal resor och resmål/kommuner. 

Kommunen faktureras transportkostnaden för resa med allmänna kommunikationer, ofta med 

ledsagare, vid resa med riksfärdtjänst. För de resor som genomfördes med riksfärdtjänst, inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde, under 2019 var kommunens fakturerade 

kostnader ca 200 tkr. För samma antal resor och med samma resmål/reslängd beräknas kostnaden 

bli oförändrad ca 200 tkr för samordnad resa med Västtrafik, med bil eller specialfordon. 

Beräkningen baseras på fakturerad genomsnittlig kilometerkostnad för övrig färdtjänsttrafik under år 

2019.  
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Omvärldsbevakning – hur har de andra kommunerna beslutat om nya 
egenavgifter för färdtjänst och eventuell förändring av 
färdtjänstområden   
 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Av Fyrbodalskommunerna har Trollhättan, Vänersborg, Dals-Ed, Sotenäs och Tanum fattat 

beslut enligt förslag Nr 1, enligt förslaget från ”framtidsgruppen” i bilaga 1, om 

avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst, startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km 

därefter.  

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, daglig verksamhet LSS, resor till/från s.k. omsorgsresor 

 Trollhättan – omsorgresor hanteras inte längre inom regelverket för färdtjänst 

 Vänersborg - omsorgsresor har en fastställd månadsavgift motsvarande kollektivtrafikens 

periodkort. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, dagverksamhet för dementa resor till/från  

 Trollhättan och Vänersborg– samma avgift som för färdtjänstresa på ” fritid”, d.v.s. 

startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km därefter. Trollhättan erbjuder möjlighet att 

betala mot faktura utöver betalning av varje resa direkt till chauffören. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, resor till/från arbete eller studier  

 Trollhättan - avståndsbaserad egenavgift med en startavgift på 25 kr för de första 10 km och 

3 kr/km därefter. Inga ”månadskort” erbjuds utan varje resa betalas till chauffören som för 

färdtjänstresa på ”fritid”. En förutsättning för att beviljas tillstånd är ett lönearbete med en 

omfattning på minst 50%. 

 Vänersborg– egenavgiften motsvarar kollektivtrafiken periodkort per månad. 

 

 Utökat färdtjänstområde 

 De kommuner som tidigare eller nu i samband med kollektivtrafikens nya zonindelning har 

fattat beslut om att färdtjänstområdet är hela Västra Götalandsregionen är; Trollhättan, 

Vänersborg, Sotenäs, Tanum, Orust, Tjörn, Mark, Bollebygd, Ale, Alingsås, Falköping, 

Grästorp, Gullspång 
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Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter för färdtjänst 
medför ändring av punkterna 2, 6 och 9 i nuvarande ”Avgifter och 
regler för färdtjänst” 
Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 
Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter enligt förslag Nr 2, förslag Nr 3 samt förslag Nr 
4 innebär ändring av punkt 2 och punkt 6 samt punkt 9 i ”Avgift och regler för färdtjänst”. För 
nuvarande lydelse se bilaga 2. 
 
2 Omfattning  
Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning än att resan 

får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. Den som beviljas färdtjänstresor 

kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses resa till och från förvärvsarbete, till och från 

utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till 

och från daglig verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL  

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter.  

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och 

folkbokförd i Uddevalla kommun kan beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun.  

 
6 Medresenär  
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall 
uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger samma avgift som den 
färdtjänstberättigade. 
 
9 Avgifter 
Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna per 

kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa i tre 

kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem kommunzoner – 238 kr, resa 

i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr 

och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag 

på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka. För 

den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 50 % egenavgift enligt samma 

regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i ddevallas färdtjänstområde är 

10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr. Avser av färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa 

med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med sista meningen under punkt 2 Omfattning, där 

Uddevalla kommun debiterar den enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 

795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  
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Bilaga 1  

Förslag presenterade av den så kallade Framtidsgruppen 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har utarbetat ett förslag till en ny 

gemensam beräkningsmodell för egenavgifter inom färdtjänst.  

 

Förslagen från framtidsgruppen presenteras i denna bilaga eftersom effekterna av förslagen har 

beräknats och presenterats under beredningen av ärendet inom socialtjänsten.  Egenavgifterna för 

färdtjänst föreslås inte förändras enligt förslag Nr 1 till avståndsbaserad taxa. 

 

Förslag Nr 1 till avståndsbaserad ny egenavgift till för färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd 

 
Förslaget har utarbetats av ”framtidsgruppen” i enlighet med avtalet mellan kommunerna och 

Västtrafik som anger att parterna ska sträva mot harmonisering av regelverken. Förslaget innebär en 

ny beräkningsmodell där egenavgiften beräknas på hur lång resan är mätt i kilometer i stället för vilka 

kommuner, zoner, som resan sker emellan. Avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst föreslås med 

en startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  

Systemet med avståndsbaserad avgift anses av gruppen vara mer rättvist och följa 

transportkostnaden mer exakt. Gruppen anser vidare att det är enkelt att förstå för den enskilde 

tillståndshavaren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påverkas av 

framtida förändringar i den allmänna kollektivtrafiken.  

Förslaget innebär att en färdtjänstresa inom Uddevalla kommun skulle komma att variera från 50 kr 

till 131 kr jämfört med dagens egenavgift på 60 kr Beräkningen baseras på resandet år 2019 då 

resornas längd var mellan 1 km - 27 km.   

Resorna som avser färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd sker till 93% inom Uddevalla 

kommun som beskrivits ovan. Av de resor som sker inom kommunen är 71% upp tom 10 km i 

avstånd och 79% av resorna inom kommunen är upp tom 13 km. De 79% av resorna skulle få lägre 

egenavgift, på mellan 50 kr och 59 kr att jämföra med dagens avgift på 60 kr med arbetsgruppens 

förslag Nr 1. För de resterande 21% av resorna inom Uddevalla kommun, 2 451 enkelresor, skulle 

egenavgift bli högre, 62 kr-131 kr per resa i stället för dagens 60 kr per resa, enligt förslag Nr 1.  

Antalet resor och resornas längs i km beräknade efter resandet under 2019. 
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I tabellen nedan beskrivs nuvarande egenavgifter för färdtjänstresor inom Uddevalla kommun och 

vad egenavgiften skulle bli för den enskilde enligt arbetsgruppens förslag Nr 1. 

 

För resor från och till kommuner inom färdtjänstområdet skulle egenavgiften komma att variera från 

50 kr till 224 kr beroende på resornas längd som var mellan 10 km – 68 km under år 2019. Nuvarande 

egenavgift varierar mellan 102 kr-144 kr för resa till/från kommun inom färdtjänstområdet.  

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 
färdtjänstområdet 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 1, 
avståndsbaserad 

egenavgift 

Baspris+15% 50 kr+3kr/ km 
(efter 2019 års 

resande) 

Uddevalla 60 kr 50 - 131 kr 

Färgelanda  102 kr 74 - 173 kr 

Orust  102 kr 107 - 173 kr 

Lysekil 102 kr 71 - 218 kr 

Vänersborg  102 kr 71 - 191 kr 

Trollhättan  144 kr 83 - 224 kr 

Munkedal  102 kr 50 - 188 kr 

Stenungsund  102 kr 65 - 179 kr 

Lilla Edet  102 kr 80 - 179 kr 

 

”Framtidsgruppen” föreslår vidare att även egenavgiften inom det utökade färdtjänstområdet ska 

vara avståndsbaserad med samma konstruktion, startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och 

därefter 3 kr/kilometer, som föreslås för resor inom nuvarande färdtjänstområde. 

 

Jämförelse mellan nuvarande 
egenavgifter färdtjänst för resa 
på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd och 
avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1                                                 
För resor inom Uddevalla 
kommun        
Resans längd (efter 2019 års 
resande) 

Antal 
enkel-
resor 

Procentuell 
andel av 
antalet 
enkelresor 
inom 
kommunen 

Nuvarande 
zontaxa 
Baspris+15% 

Antal km 
över 10 
km - att 
beräkna 3 
kr /km på - 
utöver 
startavgiften 
på 50 kr för 
de första 10 
km av resan             
(efter 2019 
års resande) 

Förslag Nr 1 
avståndsbaserad 
egenavgift                  
50 kr+3kr/ km      
(efter 2019 års 
resande) 

Skillnad i 
egenavgift i kr 
mot nuvarande 
egenavgift/resa   
Minustecken 
betyder att 
resan får lägre 
egenavgift enligt 
Förslag Nr 1 än 
enligt nuvarande 
system 

Uddevalla bom Antal, ingen 
egenavgift 270 2% 0 kr 0 0 kr 0 kr 

Uddevalla under 10 km inom ett 
"planetområde" Antal 416 4% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Uddevalla 1 - 10 km Antal 7 635 65% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Antal resor 2019 11-13 km 993 8% 60 kr 1 - 3 53 - 59 kr -1 till -7 kr 

Andel resor 2019 14-27 km 2 451 21% 60 kr 4 - 17 62 - 131 kr +2 till +71 kr 

Summa 11 765 100%         
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I tabellen nedan jämförs nuvarande egenavgift, enligt regelverket för riksfärdtjänst, för resor inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde med egenavgiften enligt förslag Nr 2 och 

”framtidsgruppens” förslag till avståndsbaserad taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde- 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde per resa 
enligt 
”framtidsgruppens” 
förslag till 
avståndsbaserad 
taxa                           
(50 kr för första 10 
km och därefter 3 
kr/km) 
Förslag Nr 1 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell"   med  
kommunzons 
indelning         
Förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 260 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 305 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 335 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 215 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 440 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 230 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 194 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 212 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 575 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 359 kr 185 kr 

Summa resor  111 st       
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Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter av ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört 

med nuvarande regler och avgifter och jämfört med socialtjänstens förslag Nr 2 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till kommunen för en 
resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift 
för resa inom 

Uddevalla kommun, 
eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 

kommun i 
färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till 
kommunen 

för 
nuvarande 

zontaxa 
baspris +15%.        

    Kr per år 
 

 

Intäkt till 
kommunen för 
förslag enligt 

”framtidsgruppen” 
förslag Nr 1 

avståndsbaserad 
egenavgift, 50kr 

för de första 10 km 
+3kr/ km därefter.                     

Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande taxa 

och förslag enligt 
”framtidsgruppen” 

förslag Nr 1 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 
zontaxa enligt ny 
Uddevallamodell.     
Varje kommun är 

en avgiftszon.                   
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag    

Nr 2 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 658 186 kr -31 514 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 973 kr 465 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 13 158 kr 1 530 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 23 279 kr 6 041 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 9 634 kr 1 168 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 26 097 kr -6 303 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 827 kr 1 529 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 7 401 kr 669 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 811 kr 669 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4           

Summa, kr 12 700 794 112 kr 768 366 kr -25 746 kr 850 231 kr 56 119 kr 

 

Sammanställningen visar att med ”framtidsgruppens” förslag skulle kommunens intäkter minska med 

ca 26 000 kr i jämförelse med intäkterna enligt nu gällande egenavgifter för resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd. Det gäller framför allt för resor inom den egna kommunen eftersom förslaget 

innebär att egenavgiften sänks från 60 kr per resa till 50 kr per resa för 71% av resorna inom 

Uddevalla kommun. För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr till följd av den 

uppräkning som föreslås som i samband med ny zontaxa. För resa inom Uddevalla kommun föreslås 

egenavgiften för den enskilde öka från 60 kr per resa till 63 kr per resa i förslag Nr 1. 
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Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas om egenavgiften skulle förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört med socialtjänstens 

förslag Nr 2. 

 

Resor från/till 

Uddevalla och…. 

Antal resor inom 

västra Götaland- 

men utanför 

färdtjänstområdet-  

med riksfärdtjänst år 

2019.                       

Avståndet beräknat 

på de utförda 

resorna under 2019 

Intäkt för 

kommunen 

med nuvarande 

taxa för 

riksfärdtjänst 

Intäkt för 

kommunen med 

avstånds-baserad 

taxa för resor i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland, 

förslag Nr 1 

Intäkt för 

kommunen  enligt 

förslag om ny 

"Uddevalla-

modell" med nya 

kommunzons 

indelningen, i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland 

förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 5 880 kr 14 560 kr 10 920 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 440 kr 2 248 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 675 kr 1 190 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 430 kr 288 kr 

Mark 2 st 330 kr 880 kr 562 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 1 380 kr 912 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 5 044 kr 3 952 kr 

Tanum 2 st 210 kr 424 kr 288 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 1 150 kr 648 kr 

Åmål 2 st  260 kr 718 kr 370 kr 

Summa resor  111 st 12 180 kr 28 701 kr 21 378 kr 
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Utdrag ur Uddevallas författningssamling (UaFS): 

 

UaFS 

Blad 1 

AVGIFT OCH REGLER FÖR FÄRDTJÄNST 

Antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2009, § 186 samt av 

socialnämnden den 18 juni 2009 § 88, med tillägg den 11 november 2009, § 244, 

kommunfullmäktige den 12 juni 2001, § 79 och socialnämnden den 28 mars 

2001, § 81 att gälla från den 1 augusti 2001 med ändring den 27 mars 2002, § 90 

och den 29 november 2002, § 353 att gälla från den 1 januari 2003 (tidigare 

beslut antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1999, § 182) 

 

1 Allmänna förutsättningar för färdtjänst 

Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. 

Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler. 

 

(Förslag till förändring i punkt 2 Omfattning. Nuvarande lydelse som föreslås 

upphöra är överstruken– förslag på ny lydelse skriven i fetstil och kursiverad. 

Nuvarande lydelse som ska fortsätta att gälla är oförändrad svart text) 

2 Omfattning  

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning 

än att resan får ske inom/mellan Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, 

Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

 

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan 

begränsning  

än att resan får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. 

 

Den som beviljas färdtjänstresor kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses 

resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt 

studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till och från daglig 

verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL 

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter. 

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. 

Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och folkbokförd i Uddevalla kommun kan 

beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun. 

 

3 Tillstånd 

Beslut om tillstånd skall innehålla 

– Giltighetstid 

– Om ledsagning omfattas 

– De villkor/begränsning som i övrigt bedöms behövliga 

 

4 Beställning och samåkning 

Beställning av färdtjänst sker enligt kommunens anvisningar. 

Samåkning gäller för färdtjänst. 

På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett 

ärende uträttas. Skall ett ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en 

ny resa. 
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5 Ledsagare 

Om resenär behöver mer hjälp under själva resan än vad som kan ges av chauffören 

kan resenären beviljas tillstånd att medföra ledsagare. Ledsagaren erlägger ingen 

egenavgift. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. 

vistelsen vid resmålet. Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som 

tillståndsinnehavaren. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare, 

utan åker med som medresenär. Rätt till ledsagare under resan innebär ingen 

skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 6 Medresenär se 

nedan) 

6 Medresenär 

Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär 

medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger normalt 

samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresande barn t.o.m. 6 år erlägger 

ingen egenavgift. (Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av resenären.) 

Medresande barn, 7-16 år erlägger halv egenavgift. Medresande barns ålder skall 

uppges vid beställning av resan. Medresande barn har rätt att medfölja i mån av plats 

i anvisat fordon. 

 

6 Medresenär (Förslag på ny punkt 6 Medresenär) 
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär  
medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger  
samma avgift som den färdtjänstberättigade. 
 

7 Bagage 

Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per 

person. 

 

8 Förflyttningshjälpmedel 

Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Kan man ej 

förflytta sig från rullstol till bilsäte, utan måste färdas sittande i rullstol, föreligger 

rätt att färdas i specialfordon. För att få färdas sittande i rullstol krävs att rullstolen är 

ordinerad som hjälpmedel samt att den är godkänd att sitta i under resa. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 9 Avgifter se 

nedan) 

9 Avgifter   

Egenavgiften för färdtjänstresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 15 

procent. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 

15 procent. Den som har regelbundna arbetsresor 3-5 dagar per vecka kan beviljas en 

fast egenavgift motsvarande kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1- 

2 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 50 % av 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal. 

Egenavgiften för färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas 

färdtjänstområde och där Uddevalla debiterar den enskilda i efterskott, skall vara 8 

kr/km med ett minimibelopp om 30 kr. 

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften. 
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9 Avgifter (Förslag på ny punkt 9 Avgifter) 

Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är 

en avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna 

per kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa 

i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem 

kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 

324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med 

ett påslag på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 

5 dagar per vecka. För den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 

50 % egenavgift enligt samma regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift 

som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i 

Uddevallas färdtjänstområde är 10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr.  Avser av 

färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med 

sista meningen under punkt 2 Omfattning, där Uddevalla kommun debiterar den 

enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av 

Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 

2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  

 

10 Tillämpningsanvisningar 

Socialnämnden äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2021/00217  

Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för år 2020.  

  

Förbundet anger att det under 2020 har förbrukat l 002 874 kr mera än erhållet bidrag 

vilket är enligt budget. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2020, 

blev 1 021 471 kr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan 

och utfall beror först och främst på coronapandemin och att bland annat samtliga 

strukturella insatser därför blev inställda. 

  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-03-19. 

Årsredovisning 2020, med bilagor. 

Revisionsberättelse 2020. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst. 

  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-04-07 Dnr KS 2021/00217 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för år 2020.  

 

Förbundet anger att det under 2020 har förbrukat l 002 874 kr mera än erhållet bidrag 

vilket är enligt budget. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2020, 

blev 1 021 471 kr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan 

och utfall beror först och främst på coronapandemin och att bland annat samtliga 

strukturella insatser därför blev inställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-03-19. 

Årsredovisning 2020, med bilagor. 

Revisionsberättelse 2020. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samordningsförbundet Väst 

































































Samordningsförbundet Väst  
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

Org.nr 222000 - 2030 

 

 

 

 

  

 

Syfte, målgrupper och mål  med Sof Väst insatser 2020 
och måluppfyllelse 2020 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 2020 

 

 



Samordningsförbundet Väst  
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

Org.nr 222000 - 2030 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 
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Finansiell samordning av rehabilitering mellan 
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Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Rehabvägledare:  5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag var bemannade from 17 februari. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i 

kommunerna. 
 

 

Statistik för rehabvägledarna under 2020.  

Rehabvägledarna hade totalt 246 deltagare, 138 kvinnor och 107 män samt en anonym som inte redovisas i 

statistiken för övrigt. Därav 150 nya deltagare, 73 kvinnor och 77 män. Målsättningen var 140 nya deltagare.  

124 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80 kvinnor och 44 män. 
  

150 nya deltagare 2020                                              124 avslutade deltagare 2020      

Därav 73 kvinnor och 77 män                                      Därav 80 kvinnor och 44 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 124 deltagare som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

     
Totalt 21 av 124 avslutade deltagare, vilket är 17 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 16 % och för männen 18 %.  
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 124 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2020.   

               
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete. 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 124 som avslutades hos rehabvägledare under 2020.

       
34 av de 124 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier 

direkt vid avslut vilket är 27 %. För kvinnorna är det 28 % och för männen är det 27 %. 
 

 
 

Åldersfördelning för de 124 deltagarna (80 kvinnor och 44 män) som avslutades hos rehabvägledare 2020. 

 
Genomsnittsåldern var 37,0 år, för kvinnor 36,9 år och för män 37,2 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 47 av 124 eller 38% av deltagarna som avslutades under perioden. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 124 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,8 år, för kvinnorna var det 3,9 år och för männen 3,8 år.  
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Månadvis fördelning av de 150 som påbörjade och 124 som avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

 

 
 

 

Inskrivningstiden för de 124 personerna som och avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 10,0 månader.  För kvinnorna 10,6 månader och för män, 8,9 månader. 

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 23 personer (16 kvinnor och 7 män) som under 2020 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 

 
 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket 

”förrehab”. 
 
 

 

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019-01-01 tom 2020-06-30. 
 
198 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 14, dvs. 184 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 149, dvs. 81 %.  
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Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som avslutades under tiden  
2019-01-01 tom 2020-06-30  och svarade.   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som svarade. 
 

 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2018. 
87 deltagare avslutades under det året, alla utom 4, dvs. 83 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 
och av dem svarade 66, dvs. 80 %. 
 

 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 
med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 
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56 av 149 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader efter 

avslut, dvs. 38 %.  
 

Jämförelse: 63 av 198 dvs 32 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 

27 av 66 som deltog i uppföljningen hade 

ingen offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 41%.  

 

Jämförelse: 15 av 87 dvs. 17 % som 

avslutades under 2018 hade ingen 

offentlig försörjning direkt vid avslut. 

 

 
 

58 av 149 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offenlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 39 %.  

 

Jämförelse: 36 av 198 dvs 18 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offelig försörjning direkt vid avslut. 
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deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig 
försörjning. 
 

 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att 

resultatet är hållbart över tid. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 150 nya deltagare under året. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, 

var 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän. 

Totalt 7 grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat 

antal deltagare i varje grupp pga. Corona epedemin och deltagarna till de sista grupperna fick ingen  

vanlig gruppverksamhet utan anpassade individuella utredningar. 

Under året har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen KAKA, det är förkortning 
av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.  
KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Under året har genomförts 4 grupper med KAKA och ett antal individuella anpassade utredningar. 
 
 

 

Statistik för utredningsenheten under 2020 
 

Kommunvis fördelning av de 150 (82 kvinnor och 68 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare tre anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken. 
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23 av 66, dvs. 35 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 25 av 87 dvs. 29  % som 
avslutades under denna period, arbetade 
eller studerade direkt vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  150 deltagare som deltog i utredningen under 2020. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

            
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Åldersfördelning för de 150 deltagarna (82 kvinnor och 68 män) som deltog i utredningen under perioden.  

   
Genomsnittsåldern var 41,5 år, för kvinnor 42,9 år och för män 39,8 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 98 deltagare eller 65 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 25%. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 150 personer som deltog i utredningen under perioden.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,4 år, för kvinnorna 4,2 år och för männen 4,7 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en var placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en var personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för 

att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en var 6 grupper under året och totalt minst 50 nya deltagare. Under året har det börjat 

tre grupper med totalt 33 deltagare, 19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 11 

kvinnor och 10 män. 

Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställd pga. av Corona epedemin och 

kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna. Gruppen som skulle börjat i slutet av 

september blev inställd pga. för få anmälda deltagare. 

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  

Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet var bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 

Insatsen var uppskattat av de som deltog och handläggarna som anvisande, men när förbundet skulle 

prioritera inför 2021, bestämdes att HOV:en skulle avslutats vid årskiftet först och främst pga. få 

anvisade. Målgruppen hänvisas fortsättningsvis till övriga insatser inom Samordningsförbundet. 
 

 

Statistik för HOV:en under 2020 

Kommunvis fördelning av de 33 (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

 

  
 

 

Försörjning vid start för de 33 deltagare (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
26 av 33 deltagare hade vid start, försörjningsstöd eller sjuk-/rehabpenning dvs. 79 % och det stämmer överens 
med målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 33 deltagarna (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en 2020.  

 
Genomsnittsåldern var 33,9 år, för kvinnor 35,3 år och för män 32,0 år. 
 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 33 personer som deltog i HOV:en 2020. 

                                    
 
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,7 år, för kvinnorna var det 3,6 år och för männen 3,8 år.     
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), 

och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sostenäs 
och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som stod långt från arbetsmarknaden. 
 
 

 

Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

27 ungdomar, 10 kvinnor och 17 män, var inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” under avslutningen i januari 2020.  

 

  

 

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som 

står långt från arbetsmarknaden. 
Insatsen startade from februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.  
Placering i Uddevalla riktade sig till deltagare från hela Sof Väst område. 
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Målet var minst 30 nya deltagare under februari – december. 
Insatsen upphörde vid årsskiftet, pga. minskad budget hos förbundet och prioriteringar inför 2021. 
 

Statistik för Steg1 februari - december 2020.  
20 ungdomar var inskrivna i Steg1, där av 10 kvinnor och 10 män. 

 
 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – december 2020. 

 

                    
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar offentlig försöjning. Att det är fler här som inte har någon offentlig försörjning vid start än vid 

avslut, beror sannolikt på ungdomar som har haft sin försörjning från föräldrarna vid start men inte vid avslut. 
 

Avslutningsorsak för de 20 deltagare som avslutade sin insats hos Steg1 under 2020.   
 

                         
 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog   i Steg1 under februari – december 2020.  

   
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,3 år och för män 22,0 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som deltog  i Steg1 under februari – december 2020. 
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Kommunvis fördelning av 40 unga med Aktivitetsersättning (17 kvinnor och 23 män) som under 2020 deltog 

i någon av Sof Väst insatser.  

   
 
 
 

Fallbeskrivningar  
 

Anna, 25 år gammal, kom till rehabvägledare efter att hon hade deltagit i Steg1 under en längre period. 

Anna hade en ADHD problematik som visade sig tydligt i att hon hade svårt för rutiner, tappade lätt fokus 

och hade svårt att bibehålla uppmärksamhet. Anna tröttnade lätt och det resulterar i att hon periodvis var 

frånvarande från Steg1 och isolerar sig hemma. Anna svarade då inte i telefon eller via andra sociala medier 

när man försökte nå henne. Detta är något som Anna har haft problem med sedan skoltiden. Anna var dock 

tydlig med att hon ville komma ut i arbete och för att det ska fungera över tid för Anna, så var det av vikt 

att det var inom ett yrke som hon hade intresse för. Anna hade tidigare haft anpassade anställningar i en 

kommun, bl a som lokalvårdare men det hade inte fungerat över tid för Anna som tappade intresse och 

blev frånvarande.  

Anna har sedan hon var liten haft ett intresse för djur och då främst hästar. Hon hade haft egen häst som 

liten och hade en dröm om att någon gång ha det igen. Anna skulle gärna vilja jobba på en ridklubb och de 

kom överens om att rehabvägledaren skulle kontakta klubbar i området. En ridklubb i en grannkommun 

som kontaktades, hade behov av en stallskötare. Ett besök bokades och Anna kände direkt att detta var en 

plats hon skulle trivas på. De kom överens om att Anna skulle börja en arbetsträning på 15 timmar/vecka. 

Anna kände sig bekväm med arbetsuppgifterna som bl a var att mocka, lägga upp mat och sköta om 

hästarna. Anna fick en handledare som hon kände sig mycket trygg med, vilket var av vikt för Anna. Efter 

ett par månader ökade Anna upp tiden och visade mer och mer framfötterna på arbetsplatsen. Närvaron 

var bra och hon trivdes med kollegor och arbetsuppgifter. Samtal om lönebidragsanställning togs med 

arbetsgivaren efter sommaren, och då Anna hade visat att hon klarade att vara igång över en längre tid, 

utan frånvaro, och fungerade bra i arbetsgruppen, så var de intresserade av att anställa henne. Annas 

arbetsuppgifter utökades i samband med detta och bl a så blev hon handledare vid knatteridning, vilket 

hon tyckte var väldigt roligt.  

Sedan en tid tillbaka har Anna en lönebidragsanställning på 75% som hon i nuläget tycker är en lagom 

omfattning. Anna trivs mycket bra och fortsätter utvecklas hela tiden. Anna har genom detta bevisat för sig 

själv att hon klarar att ha ett arbete över tid, med alla de krav som det innebär. En plats där hon får vara sig 

själv och där hennes förmågor är en tillgång för ridklubben.  

Anna avslutas hos RV efter ca ett år. 

Peter remitteras till Utredningen av vården och arbetsförmedlingen. Han har ansökt om aktivitetsersättning 

men fått avslag. Peter är ung, 21 år och har klarat av att slutföra gymnasiet. Han har dock haft svårigheter 

under hela skolgången och efter avslutad skolgång fått en svår depression och även fått diagnos aspberger.  

Peter är väl omhändertagen av vården och har omfattande medicinering men underlagen för ansökan om 

aktivitetsersättning var för ”klena” varför vården önskar hjälp med att få fram information om hur han 

2 3
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 
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Sammanfattning från Indikatorerna 2020 

 

Indikatorer för finansiell samordning 

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och 

följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella 

utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det 

enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 294 enkäter samlats in från 

samtliga respondentgrupper, att jämföra med 380 enkäter 2019. Under 2020 har förbundet finansierat 

färre insatser jämfört med 2019 då ett ESF projekt avslutats och svårigheter med insamling av enkätsvar     

p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar. 

 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med 

rikssnittet. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2019. Då enkäter ställda till deltagare har 

bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket. Pilen visar Sof 

Västs resultat i förhållande till 2019, pil snett uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat 

resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat.    

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått 

för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   

Nr Indikator Resultat 

totalt jämfört 

med 

rikssnittet 

/Sof Väst 

2019 (pil) 

Resultat 
kvinnor 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

Resultat män 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som 

erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

      

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

      

3 En möjlighet att låta 

rehabiliteringsprocessen få ta den tid som 

behövs utifrån varje deltagares 

förutsättningar 

      

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 
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5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning 

samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

      

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

      

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

     

  

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

    

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

  

    

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

    

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

    

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

    

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

    

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

    

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  

 

 

 

 

 



 
Till     
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 
Färgelanda kommun 
Regionfullmäktige 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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1 Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. 
Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 
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Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.
Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6 Resultatet
Belopp i tkr Utfall

2020-12-31
Utfall 
2019-12-31

Verksamhetens intäkter 9 624 11 776

Verksamhetens kostnader -10 506 -12 211

Avskrivningar -121 -121

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Årets resultat - 1 003 - 556

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre 
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu av-
slutats och att något nytt inte startats. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 20 141
Kortfristiga fordringar 482 2 630
Kassa och bank 2 425 1 654
Summa tillgångar 2 908 4 284
Eget kapital exkl. årets resultat -2 761 -3 317
Årets resultat 1 003 556
Kortfristiga skulder -1 169 -1 663
Summa eget kapital och skulder -2 928 -4 424

Ansvarsförbindelse Inga Inga
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KS 2021/00236  

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2020 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 

Holding Ab, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 

och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 

resultatet för moderbolaget uppgår till 30 653 tkr (36129 fg år) och för koncernen 

uppgår resultatet till 40638 tkr (34275 fg år). 

Revisorerna bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon 

grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning 2020 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inkl revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Holding AB 

Årsredovisning 2020 - Uddevallahem Sundberg AB 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Bastionen AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för 2020 

  

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv 

och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för 

bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 

Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 

Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2020 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 

Holding Ab, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 

och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 

resultatet för moderbolaget uppgår till 30 653 tkr (36129 fg år) och för koncernen 

uppgår resultatet till 40638 tkr (34275 fg år). 

Revisorerna bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon 

grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning 2020 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inkl revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Holding AB 

Årsredovisning 2020 - Uddevallahem Sundberg AB 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Bastionen AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2020 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 





















































































































































































 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KS 2021/00235  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 
2020 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet för år 2020 

uppgick till 2 764 853 kronor (820 518 kr fg år) 

  

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 

bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att 

någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter inte föreligger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Ljungskilehem 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020. 

 

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv 

och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 

  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Kommunledningskontoret 
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2021-04-07 Dnr KS 2021/00235 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2020 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet för år 2020 

uppgick till 2 764 853 kronor (820 518 kr fg år) 

 

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 

bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att 

någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter inte föreligger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Ljungskilehem 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöte och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

 

att godkänna årsredovisningen för år 2020 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Stiftelsen Ljungskilehem 















































 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2020/00758  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 
förnyat beslut 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 § 11 att fastställa reviderade 

ordningsföreskrifter för Uddevalla Hamn samt att anmäla dessa hos länsstyrelsen för 

prövning enligt ordningslagen. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-03-01 att medge samtliga revideringar förutom § 25 som 

därmed upphävdes. Bestämmelserna i § 25 om tillträde till hamnen bedömdes redan 

vara reglerade i annan lagstiftning; lag (2004:487) om sjöfartsskydd och lag 

(2006:1209) om hamnskydd och därmed kan kommunen inte enligt ordningslagen 3 

kap. 12 § inte reglera detta i lokala ordningsföreskrifter. 

 

Kommunledningskontoret har efter samråd med Uddevalla hamnterminal inte funnit 

någon anledning till att överklaga beslutet. 

 

Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att fatta ett nytt beslut eftersom kommunen 

i förslagets dåvarande § 29 hade gjort föreskrifterna giltiga genom att föreskrifterna 

skulle införas länsstyrelsens författningssamling. Detta förfarande sker inte längre, 

varför formuleringen har tagits bort. Föreskrifterna kommer i stället träda i kraft efter 

länsstyrelsens prövning. 

 

I föreliggande förslag utgår därmed tidigare § 25 och § 29. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Länsstyrelsens beslut, 2021-03-01 

Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 

Karta över Uddevalla hamn 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att fastställa förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

 

att anmäla beslutet hos länsstyrelsen. 

  

 
 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2021-04-30: Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30: Sebastian Johansson 
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Kommunledningskontoret 
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2021-04-05 Dnr KS 2020/00758 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 § 11 att fastställa reviderade 

ordningsföreskrifter för Uddevalla Hamn samt att anmäla dessa hos länsstyrelsen för 

prövning enligt ordningslagen. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-03-01 att medge samtliga revideringar förutom § 25 som 

därmed upphävdes. Bestämmelserna i § 25 om tillträde till hamnen bedömdes redan 

vara reglerade i annan lagstiftning; lag (2004:487) om sjöfartsskydd och lag 

(2006:1209) om hamnskydd och därmed kan kommunen inte enligt ordningslagen 3 

kap. 12 § inte reglera detta i lokala ordningsföreskrifter. 

 

Kommunledningskontoret har efter samråd med Uddevalla hamnterminal inte funnit 

någon anledning till att överklaga beslutet. 

 

Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att fatta ett nytt beslut eftersom kommunen 

i förslagets dåvarande § 29 hade gjort föreskrifterna giltiga genom att föreskrifterna 

skulle införas länsstyrelsens författningssamling. Detta förfarande sker inte längre, 

varför formuleringen har tagits bort. Föreskrifterna kommer i stället träda i kraft efter 

länsstyrelsens prövning. 

 

I föreliggande förslag utgår därmed tidigare § 25 och § 29. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Länsstyrelsens beslut, 2021-03-01 

Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 

Karta över Uddevalla hamn 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

 

att anmäla beslutet hos länsstyrelsen. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Författningssamlingen 
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA HAMN 
 

 
Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 

enligt ordningslagen (1993:1617).  

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER  
 

§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns 

i 3 kap. ordningslagen.  

Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och 

säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i 

hamnen.  

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna 

lokala ordningsföreskrifter.  

 

§ 2  
Dessa föreskrifter gäller i vatten inom område begränsat av markering i väster och 

öster samt på land inom markerade områden enligt kartbilagan. Hela hamnområdet 

förvaltas av Uddevalla Hamnterminal AB.  

 

§ 3  
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Uddevalla Hamnterminal AB.  

 

§ 4  
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på 

vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.  

Med fritidsfartyg förstås fartyg som inte används i nyttotrafik. Förutom där det står 

annat så är Paragraferna 8, 9, 16, 19 och 21 ej tillämpliga på fritidsfartyg.  

 

§ 5  
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet förenas 

med villkor.  

 

TRAFIKBESTÄMMELSER 
 

§ 6  
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. 

Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte 

utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befäl-havare skall iaktta särskild 

försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.  
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§ 7  
Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten. Inom 

Uddevalla hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare handels- och 

passagerarfartyg och kajområdet än 25 meter.  

 

FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING M.M.  
 

§ 8  
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av 

hamnmyndigheten.  

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-

, förtöjnings- eller ankarplats.  

Inom Uddevalla hamn får fartyg inte lägga sig på utsidan av handels- eller 

passagerarfartyg utan tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 9  
Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets 

befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.  

 

§ 10  
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller 

kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt 

att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.  

 

§ 11  
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra 

ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte 

ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 12  
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra 

åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i 

hamnen.  

 

§ 13  
Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget  

p.g.a. sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindrafartygstrafiken eller på 

annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.  

 

§ 14  
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla 

till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit 

manöverodugligt.  

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller 

anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren 

hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om 

föremålet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare 

göra anmälan.  
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§ 15  
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av 

bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom 

hamnområdet. Hamnmyndigheten förbehåller sig rätten att kräva bogserbåt i de fall 

det anses nödvändigt.  

 

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET  
 

§ 16  

Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, 

redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.  

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före 

fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets 

resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från 

anmälningsskyldigheten.  

Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är 

klart att avgå.  

 

LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M.M.  
§ 17  
Gods, fordon eller annan materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 

anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, 

gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller 

så att fara för person inte uppkommer.  

För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 

 

SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER  
 

§ 18  
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete påbörjas, 

som påverkar den kommersiella hamnverksamheten, skall tillstånd inhämtas från 

hamnmyndigheten.  

 

§ 19  
Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande 

arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.  

 

§ 20  
Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilagan och undervattensarbeten inom 

hamnområdet får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 21  
Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 22  
Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamn-myndigheten.  

§ 23  
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Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan 

egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.  

 

§ 24  
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i 

lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld får inte förekomma 

där anslag om sådant förbud finns.  

Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten på anvisad 

plats.  

 

TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNINGEN  

 

§ 25 

UPPHÄVTS AV LÄNSSTYRELSEN  2021-03-01 
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av hamnen för 

vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten inte har 

tillträde. Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om tillstånd av 

hamnmyndigheten. 

Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon, väskor, 

bagage eller gods. Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars 

identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen. 

 

§ 25 
Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av ISPS-koden 

(The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag om Sjöfartsskydd och 

Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer knutna till företag som inte är 

involverade i fartygsverksamhet.  

 

§ 26 
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att 

spärras av för allmänheten.  

 

ANSVARSBESTÄMMELSER  
 

§ 27 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan 

dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd 

och övriga tillämpliga lagar.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte 

upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.  

 

IKRAFTTRÄDANDE  
 

§ 29  

Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets 

författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 13 februari 2013. 
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Rättsenheten Uddevalla kommun
E-post: 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter

Beslut
Länsstyrelsen upphäver 25 § i de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla 
hamn. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att 
revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn. Genom ändringarna 
har Uddevalla Hamnterminal AB ersatt tekniska nämnden som hamnmyndighet. I 
flera av paragraferna har texten Uddevalla Hamnterminal AB ersatts av 
hamnmyndigheten. I 8 och 9 §§ angavs tidigare att det krävdes godkännande för 
vissa åtgärder, vilket nu har ersatts med att det krävs tillstånd. Kartbilagan har 
uppdaterats. Övriga nya respektive ändrade paragrafer har följande lydelse, där 
numreringen nedan utgår från fullmäktiges nya numrering.

§ 5 (ny)
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet 
förenas med villkor.

22 § (ny)
Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

24 § (nytt andra stycke)
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i 
lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld får inte förekomma 
där anslag om sådant förbud finns.

Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten på 
anvisad plats.

§ 25 (ny)
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av hamnen 
för vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten 
inte har tillträde. Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om 
tillstånd av hamnmyndigheten.

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon, 
väskor, bagage eller gods. Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller 
vars identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen.

§ 26 (här anger kommunen att det endast är förtydligandet av ISPS-koden som 
är ny, men Länsstyrelsen har inte sett paragrafen tidigare)
Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av ISPS-koden 
(The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag om Sjöfartsskydd 
och Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer knutna till företag som inte är 
involverade i fartygsverksamhet.

§ 27 (ny)
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma 
att spärras av för allmänheten.

§ 28 (första stycket ändrat och nytt tredje stycke)
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan 
dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd 
och övriga tillämpliga lagar.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte 
upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.

§ 29 (nytt datum)
Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets 
författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 13 februari 2013.

Motivering till beslutet
Av 3 kap. 10 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
följer att en kommun får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten i en 
hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. 
Föreskrifterna ska ange det område i vatten och på land inom vilket föreskrifterna 
ska gälla.

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller 
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt.

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, 
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

5, 8, 9, 22, 24, 26, 27 och 28 §§
Länsstyrelsen har ingen erinran mot bestämmelserna.

Bytet av hamnmyndighet och att Uddevalla Hamnterminal i texten ersatts av 
hamnmyndigheten
Länsstyrelsen har ingen erinran mot ändringarna.
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25§
I 13 § lag (2004:487) om sjöfartsskydd anges följande. För att förebygga brott som 
utgör fara för säkerheten i samband med sjöfarten, får den som uppehåller sig på ett 
fartyg eller i en hamnanläggning kroppsvisiteras. För samma ändamål får väska, 
fordon, gods, rum och annat slutet förvaringsställe på fartyget eller inom 
hamnanläggningen undersökas. Den som vägrar att låta sig eller sin egendom 
undersökas, får avvisas eller avlägsnas från fartyget eller hamnanläggningen.

Av 20 § samma lag framgår att utan rederiets, befälhavarens eller 
hamnanläggningsinnehavarens tillstånd får inte någon beträda en sådan del av ett 
fartyg respektive en hamnanläggning för vilken det genom stängsel eller skyltar 
eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde. Den som 
enligt 16 § får utföra kroppsvisitation eller annan undersökning får från fartyget 
eller hamnanläggningen avvisa eller avlägsna den som obehörigen uppehåller sig 
där, stör ordningen där eller äventyrar skyddet av fartyget eller hamnanläggningen.

I 4 kap. 1 § lag (2006:1209) om hamnskydd anges följande. För att förebygga brott 
som utgör fara för säkerheten inom hamnen, får väskor som någon bär med sig, 
övrigt bagage och gods inom hamnen undersökas. För samma ändamål får 
identiteten kontrolleras hos personer som uppehåller sig inom hamnens område. 
Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars identitet inte kan 
kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen. 

Enligt 7 § samma kapitel får inte någon beträda en del av hamnen utan tillstånd 
från hamnskyddsorganet, om det genom stängsel eller skyltar eller på annat 
liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde dit. En polisman, en 
tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som enligt 3 § förordnats att utföra 
undersökning får från hamnens område eller delområde avvisa eller avlägsna den 
som obehörigen uppehåller sig där, stör ordningen där eller äventyrar hamnens 
skydd.

Som framgått ovan får ordningsföreskrifter inte angå förhållanden som redan är 
reglerade i annan författning. Föreskriften strider därmed enligt Länsstyrelsens 
bedömning mot ordningslagen. 25 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla hamn ska därför upphävas.

Kartan
Länsstyrelsen har ingen erinran mot kartan vare sig vad gäller tydlighet eller 
områdets utbredning.

§ 29
Av 2 § förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen framgår att bestämmelser om 
kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § 
kommunallagen.

Länsstyrelsen noterar att kommunen gjort föreskrifternas giltighet beroende av de 
kungörs i länets författningssamling. Föreskrifterna kommer inte att kungöras i 
länets författningssamling och kommunen bör därför fatta ett nytt beslut i denna 
del.
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Anslag
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ordningslagen, att detta 
beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Danielsson med länsjurist Marina 
Fagermoen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Therese 
Bragd Gustavsson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få 
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 6798-2021.
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2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KS 2021/00249  

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 
covid-19 lagen och dess följdförordningar 

Sammanfattning 

Sedan den 11 mars kan kommuner i enlighet med 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

  

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är vissa typer 

av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser som allmänheten typiskt 

sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock att vissa platser inte omfattas, det är 

exempelvis platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.  

  

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte inom ramen 

för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer på en plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen ska finnas en påtaglig 

risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

  

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven 

plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag.  

  

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 

kriminaliserade genom 24 § covid-19 lagen och kan leda till penningböter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 2021-03-16 ang., Samverkan 

och samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig 

karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och inkluderar 

eventuella förlängningar av giltighetstiden. 
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Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   
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Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-04-08 Dnr KS 2021/00249 

  

 

Handläggare 

Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson 

Telefon 0522-69 51 30 
camilla.carlbom-hildingsson@uddevalla.se 

 

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 

covid-19 lagen och dess följdförordningar 

Sammanfattning 

Sedan den 11 mars kan kommuner i enlighet med 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är vissa typer 

av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser som allmänheten typiskt 

sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock att vissa platser inte omfattas, det är 

exempelvis platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.  

 

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte inom ramen 

för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer på en plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen ska finnas en påtaglig 

risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven 

plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag.  

 

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 

kriminaliserade genom 24 § covid-19 lagen och kan leda till penningböter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 2021-03-16 ang., Samverkan 

och samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att 
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förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig 

karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och inkluderar 

eventuella förlängningar av giltighetstiden, samt 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommuner har bemyndigats att meddela föreskrifter enligt 8 kap 1 § förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Detta innebär att det är en uppgift för kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige 

delegerat uppgiften till en nämnd. För att kunna vara ett verktyg som kan användas inför 

befarad och vid uppkommen trängsel, i enlighet med förordningens intention, krävs en 

snabb beslutsprocess och därför behöver kommunfullmäktige delegera befogenheten till 

en nämnd. Kommunledningskontoret föreslår att befogenheten delegeras till 

kommunstyrelsen, då det är kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för både 

krisberedskap och de interna säkerhetsfrågorna inom kommunen.    

 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning utgör rätten att utfärda 

föreskrifter normgivningsmakt och är som huvudregel en fråga av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det innebär att det är 

kommunfullmäktige som ska fatta beslut om den enligt 5 kap 1 § kommunallagen. Det 

rättsliga utrymmet att delegera beslutet till en nämnd kan dock öka om 

kommunfullmäktige förenar delegationen med villkor som minskar förbudens 

ingripande karaktär. Det kan enligt SKR:s bedömning handla om att förbud bara får 

gälla under korta perioder eller på vissa angivna och begränsade områden.  

 

Mot bakgrund av vad SKR gjort för bedömning rekommenderar 

kommunledningskontoret att delegationen begränsas till att föreskrifterna endast får 

vara av tillfällig karaktär. En avvägning behöver göras mellan behovet av att kunna få 

till en snabb handläggning vid behov för att kunna uppfylla syftet med förordningen och 

kommunfullmäktiges ansvar för normgivningsmakten. Utifrån det perspektivet bedöms 

det inte vara lämpligt att begränsa delegationen till vissa områden då det på förhand kan 

vara svårt att förutse vilka dessa är utan det snarare är lämpligt att begränsa tiden för 

giltighet. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Carlbom Hildingsson  

Kommundirektör Kommunjurist 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 



 
 

  
Meddelande 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2021-03-16 
 

457-11402-2021 1(2) 

Claire Melin 
Enhetschef 

 

 Länets kommuner 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 
Samverkan och samordning inför eventuella beslut om 
vistelseförbud 
 

Bakgrund 
 

Sedan den 11 mars 2021 kan kommuner i enlighet med 8 kap. 1 § förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. 

 

För att sådana föreskrifter ska bli verkningsfulla och inte flytta problem med 

trängsel från en plats till en annan är det viktigt med samverkan mellan 

kommunerna. Länsstyrelsen har i sitt geografiska områdesansvar ett uppdrag att 

verka för samordning och inriktning och kan genom det uppdraget hjälpa 

kommunerna att samverka. Även Polismyndigheten har uttryckt önskemål om att 

tidigt få vara med i dialogen kring eventuella föreskrifter.  

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på samverkan och samordning inför 

eventuella beslut om vistelseförbud som kommunerna gärna får beakta i sin 

handläggning.  

 

Tidig dialog med grannkommuner, Polismyndigheten och 
Länsstyrelsen 
 
Redan när kommunen börjar utreda frågan om att meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 

angiven plats bör sådan information lämnas i samband med länsstyrelsens 

veckovisa regionala samverkanskonferens (tisdagar kl. 15). Om aktuell kommun 

gränsar till annat län och det därför finns risk för trängsel i annat län bör 

kommunen också ta kontakt med dessa kommuner och Länsstyrelsen tar kontakt 

med den andra berörda länsstyrelsen.  

 

Det ena syftet med den tidiga dialogen är att ge information till grannkommuner så 

att kommunerna kan agera samstämmigt och samtidigt beakta risken för att 

trängsel uppstår på en annan plats i en annan kommun om en kommun stänger en 

viss plats. Det andra syftet är att informera Polismyndigheten som också närvarar 

vid den regionala samverkanskonferensen. Polismyndigheten får genom tidig 

information bättre möjlighet att planera användandet av sina resurser och möjlighet 

att tidigt yttra sig över lämpligheten av tänkta föreskrifter. 

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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För det fall föreskrifter utreds brådskande kan istället rutinerna under nedanstående 

rubrik ”Remiss av förslag till föreskrifter” användas.   

 

Remiss av förslag till föreskrifter 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats ska länets 

smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag. Detta följer av 13 § lagen om (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  

Länsstyrelsen och Polismyndigheten önskar få kopia på den formella remissen 

samtidigt som kommunerna skickar den till Folkhälsomyndigheten och länets 

smittskyddsläkare. 

Kontaktuppgifter inom Västra Götalands län 
 

Som stöd för information och remittering m.m. finns här sammanställda 

kontaktuppgifter som gäller inom Västra Götalands län.  

 

Folkhälsomyndigheten; registrator@folkhalsomyndigheten.se 

Smittskydd Västra Götaland: smittskydd@vgregion.se 

Länsstyrelsens myndighetsbrevlåda för covid-19: 

covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Polisens särskilda stab i Västra Götaland för hantering av covidfrågor: 

polisregion-vast.kansli@polisen.se 

 

Övrig information 
Länsstyrelsen bjuder regelbundet in jurister eller motsvarande handläggare till 

nätverksmötet ”Möte med länets jurister” (onsdagar kl. 09). Där finns möjlighet för 

kommunens jurister att diskutera de mer juridiska frågorna kring eventuella 

föreskrifter, såsom beslutsfattande, utformning m.m. 

 

SKR har också tagit fram en handledning för kommunerna. Den hittar man här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@folkhalsomyndigheten.se
mailto:smittskydd@vgregion.se
mailto:covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:polisregion-vast.kansli@polisen.se
https://skr.se/5.57741cd17802c53a6c68976.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=juridik


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2020/00631  

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, F-6 skola inkl gympasal och kök 

på den östra fastigheten, och 7 - 9 skola inkl. idrottshall på den västra fastigheten. 

Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är sammanlagt 14300 BTA varav 

östra delen är 8230 BTA, och den västra delen är 6100 BTA, och Ljungskileskolan är 

dimensionerad för 1000 elever. Utemiljön: F-6 är 23 500 kvm och 7-9 är 11 800 kvm. 

  

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

  

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

  

Tidplanen medger att  

Markupplåtelseavtal och hyreskontrakt beslutas under hösten 2021.  

LOU upphandling för totalentreprenad sker under höst 2022.  

Byggstart för östra skolan juli 2023 och för västra skolan november 2023.  

Tillträdesdatum för östra skolan juni 2025 och västra skolan oktober 2025.  

Invigning för F-6, östra skolan hösttermin 2025, 7 – 9, västra skolan vårtermin 2026. 

  

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 7 981 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 
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2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 109 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Ljungskileskolan  

  

att godkänna Projektets tidplan. 

  

att godkänna Projektbudget på 7 981 000 kr. 

  

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

Deltar ej i beslut 
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har i fullmäktige krävt en konkurrensutsättning av denna 

upphandling, samt reserverat sig till förmån för det ställningstagandet. Därmed deltar 

vi inte heller i avropet tillhörande upphandlingen. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Ljungskileskolan, 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, F-6 skola inkl gympasal och kök 

på den östra fastigheten, och 7 - 9 skola inkl. idrottshall på den västra fastigheten. 

Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är sammanlagt 14300 BTA varav 

östra delen är 8230 BTA, och den västra delen är 6100 BTA, och Ljungskileskolan är 

dimensionerad för 1000 elever. Utemiljön: F-6 är 23 500 kvm och 7-9 är 11 800 kvm. 

 

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

 

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

 

Tidplanen medger att  

Markupplåtelseavtal och hyreskontrakt beslutas under hösten 2021.  

LOU upphandling för totalentreprenad sker under höst 2022.  

Byggstart för östra skolan juli 2023 och för västra skolan november 2023.  

Tillträdesdatum för östra skolan juni 2025 och västra skolan oktober 2025.  

Invigning för F-6, östra skolan hösttermin 2025, 7 – 9, västra skolan vårtermin 2026. 
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Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 7 981 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Ljungskileskolan  

 

att godkänna Projektets tidplan. 

 

att godkänna Projektbudget på 7 981 000 kr. 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Peter Larsson Maria Jacobsson 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 



Tidplan 
Ljungskileskolan Datum rev:

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Initial analys
Framtagande förstudiebudget
Avrop 1
Förstudie
Teknisk statusbesiktning 
Besked om verksamhetskrav
Skissarbete
Framtagande tidplan med etappindelning

Avrop 2
Programfas
Framtagande av programhandling
Byggrättsvärdering 
Framtagande projektkalkyl
Framtagande av hyresavtal och marköverlåtelse
Fastställa hyrestrappa 
Marköverlåtelse signerat 15-okt
Hyresavtal signerat 29-okt
Marköverlåtelseavtalet tas upp i SBN 11-nov
Avtalspaket tas upp i KS 24-nov
Avtalspaket tas upp i KF 08-dec
Hyresavtal vinner laga kraft 
Planeringsfas
Projektering/ta fram förfrågningsunderlag 
Framtagande förfrågningsunderlag
Granskningstid
LOU-upphandling
Annonsering 
Bygglov 
LOU-upphandling
Tilldelningsbeslut  + överföringsavtal till Hemsö
Genomförandefas
Bygghandlingsprojektering 
Evakuera Ljungskileskolan  
Hemsö tillträder fastighet norr om Hälle Lider
Byggnation F-6 (norr om Hälle Lider) inkl. rivning 
Tomställa Hälle Förskola 
Hemsö tillträder fastighet söder om Hälle Lider
Byggnation 7-9 + idrottshall inkl. rivning 
Tillträde F-6 + matskal & lilla idrottshallen
Tillträde 7-9 + stora idrottshallen

2024 2025

Sammanställd av: Johanna Nysträm 

2021-03-04

2021 2022 2023



  
 
 

  

    

 Programbudget   

 Projekt: Nya Ljungskileskolan    

 Upprättad av: Johanna Nyström    

 Datum: 2020-03-23   

    

    

 Konsulter SEK   
 Arkitekt 2 100 000  

 Landskapsarkitekt 300 000  

 Byggkonstruktör, statiker 150 000  

 Yttre VA 300 000  

 Geotekniker 350 000  

 Brandkonsult 100 000  

 VVS (luftbehandlingssystem, värme, VA, ev. sprinkler ) 400 000  

 El-/belysning/hiss/larm/ lås/nätverk  300 000  

 Kylkonsult 100 000  

 Storkökskonsult 100 000  

 Akustiker 150 000  

 Tillgänglighet 50 000  

 Inredningsarkitekt 100 000  

 Miljökonsult/certifiering Breem Silver  200 000  

 Övriga konsulter    
 Delsumma 4 700 000   
 Utredningar   

 Buller 50 000  

 Byggnadsstatus, bedömning av befintlig idrottshall  50 000  

 Riskutredning  100 000  

 Miljöinventering inför rivning  200 000  

 Delsumma 400 000   
 Övriga kostnader   

 Projektledning 800 000  

 Projekteringsledare  600 000  

 Kalkylator  100 000  

 Bygglov 200 000  

 AF beskrivning  80 000  

 BAS-P 40 000  

 Projektportal  20 000  

 Delsumma 1 840 000   
 Oförutsett   

 15% 1 041 000  

 Total programbudet 7 981 000   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2021/00216  

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

Sammanfattning 

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, antagna av kommunfullmäktige den 11 

april 2018 §95, utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och ledningen av 

Uddevalla kommun. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna.  

I riktlinjerna regleras hur ’Avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning’ ska hanteras 

av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov 

av att i vissa verksamheter tillfälligt kunna undantas från kravet på att redovisa åtgärder 

för att återställa avvikelsen. Det föreligger ett förslag till tillfälliga riktlinjer som 

omfattar budgetåret 2021. De tillfälliga riktlinjerna innebär att avvikelser som är 

hänförbara till pandemieffekter undantas från kravet på åtgärder. Undantaget gäller 

endast följande delar av kommunens verksamhet som är särskilt utsatta för 

pandemieffekter, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsavdelnings försörjningsstöd, och 

avdelningen för Fritid och unga inom kultur- och fritidsnämnden. För övriga 

verksamheter gäller de mål och riktlinjer som är fastställda i flerårsplanen för 2021 - 

2023. De tillfälliga riktlinjerna föreslås gälla som längst till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Tillfälliga riktlinjer 2021 för ekonomistyrning i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning under 2021 

  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

Sammanfattning 

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, antagna av kommunfullmäktige den 11 

april 2018 §95, utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och ledningen av 

Uddevalla kommun. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna.  

I riktlinjerna regleras hur ’Avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning’ ska hanteras 

av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov 

av att i vissa verksamheter tillfälligt kunna undantas från kravet på att redovisa åtgärder 

för att återställa avvikelsen. Det föreligger ett förslag till tillfälliga riktlinjer som 

omfattar budgetåret 2021. De tillfälliga riktlinjerna innebär att avvikelser som är 

hänförbara till pandemieffekter undantas från kravet på åtgärder. Undantaget gäller 

endast följande delar av kommunens verksamhet som är särskilt utsatta för 

pandemieffekter, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsavdelnings försörjningsstöd, och 

avdelningen för Fritid och unga inom kultur- och fritidsnämnden. För övriga 

verksamheter gäller de mål och riktlinjer som är fastställda i flerårsplanen för 2021 - 

2023. De tillfälliga riktlinjerna föreslås gälla som längst till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Tillfälliga riktlinjer 2021 för ekonomistyrning i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

Att godkänna tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning under 2021 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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TILLFÄLLIGA RIKTLINJER 2021 FÖR EKONOMISTYRNING I UDDEVALLA KOMMUN 

 

Kommunfullmäktiges har antagit Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun den 11 

april 2018 §95. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov av en 

tillfälligt undan från kraven på åtgärder vid avvikelser av väsentlig ekonomisk omfattning. I 

gällande riktlinjer är väsentlig avvikelse 1 % av respektive nämnds kommunbidrag eller 20% 

av kommunens budgeterade helårsresultat. 

 

Följande tillägg föreslås gälla tillfälligt under 2021 

• Nämndernas beviljade kommunbidrag för året ska inte justeras med anledning av 

pandemieffekter 

• Avvikelser hänförbara till pandemieffekter undantas för kravet på åtgärder.  

• Undantaget gäller följande delar av kommunens verksamheter 

o Vuxenutbildningen 

o Arbetsmarknadsavdelning (försörjningsstöd) 

o Avdelningen Fritid och unga (Fritid) inom KULF  

 

• Undantaget omfattar inte åtgärder där separata beslut fattas av kommunstyrelsen, 

tex taxor och avgifter för 2021 avseende livsmedel, hygienisk verksamhet, alkohol och 

markupplåtelse (KS 2021/00039) 

• Effekterna ska tydligt redovisas och kvantifieras i ordinarie rapporteringstillfällen, för 

att undantaget ska gälla.  

• Avvikelserna på grund av pandemin ska sammanställas per nämnd/förvaltning vid 

rapportering.  

I övrigt ska verksamheterna bedrivas i överensstämmelse med mål och riktlinjer i fastställd 

budget och flerårsplan för 2021-2023.  

Långsiktiga effekter av pandemin, såsom sociala risker eller uppkommen vård- respektive 

utbildningsskuld, och eventuella åtgärder för detta, behöver hanteras i särskild ordning och 

berörs inte i dessa tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning. 

Kommunfullmäktiges föreslås godkänna undantaget för 2021 av Riktlinjer för 

ekonomistyrning i Uddevalla kommun antagna den 11 april 2018. Från och med 2022-01-01 

upphör detta undantag 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2021/00094  

Besvarande av Revisionsrapport - granskning av inköp och 
upphandling, del av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 
För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 
  
Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av varor 

och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 genomförde 

kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns 

ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och 

anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen.  
  
I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 

underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 
Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig.  
Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt 

inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i 

inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 §45 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 
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Kommunstyrelsen beslutar 

  

att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.  

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna kommunstyrelsens och socialnämndens svar till revisorerna  
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Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 

 

Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av varor 

och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 genomförde 

kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns 

ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och 

anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen.  

 

I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 

underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 

Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig.  

Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt 

inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i 

inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 §45 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna kommunstyrelsens och socialnämndens svar till revisorerna  

Ärendebeskrivning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. De bedömer att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

 

För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 

 

Under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om en framtida 

inköpsorganisation eftersom det fanns ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av 

rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och 

anskaffningsprocessen. Målsättningen med studien var att öka förutsättningarna för att all 

varu- och tjänsteanskaffning sker på ett affärsmässigt sätt och enligt gällande lagstiftning 

inom upphandlingsområdet samt att tydliggöra aktiviteter och roller i kommunens 

inköpsprocess. 

 

Därefter har arbetet med att utforma och bygga upp en inköpsorganisation samt att öka 

uppföljning av gjorda inköp. Detta arbete har pågått i olika takt på respektive förvaltning, 

bla genom att förtydliga rollen för förvaltningarnas inköpssamordnare samt minskning av 

antalet beställare. Under 2020 har en modell för ’spendanalys’ införts i kommunens 

beslutsstödsystem för att kunna följa upp avtals-/leverantörstrohet.  

En viktig del i detta arbete är att registrera de avtal som i dagsläget inte finns i kommunens 

avtalskatalog, vilket har varit en försvårande faktor för de som har behov av anskaffningar. 

 

I budgetarbetet inför kommande flerårsplan finns äskande om resurser för ett centralt 

inköpsstöd för att öka kvaliteten i inköpsprocessen, inte minst i de upphandlingar där 

direktupphandling är en möjlighet, för samtliga förvaltningar.  
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Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer  

thomas.edin@se.ey.com 
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Kommunens revisorer 

 

Till: Kommunstyrelsen 

      Socialnämnden 

      Samhällsbyggnadsnämnden  

 

  

  

  

Granskning av kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit bedöma om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet 

med upprättade ramavtal. 

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 

och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare är vår 

bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning 

att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med 

upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I intervjuer uppges efterlevnad av rutinerna 

vara ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar 

på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar på 

ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland annat att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar 

vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt 

till thomas.edin@se.ey.com senast 2021-05-03. 

 

 

Uddevalla den 2 februari 2021 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat 

kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit att fastställa om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 

enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I granskningen framkommer att 

efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och 

lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är 

ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland 

annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.  

 

Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden 

delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden, 

och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. I 

granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 

 Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 

offentliga organisationer 

 Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och 

stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som 

genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under 

perioden 2020-01-01 till 2020-08-31.  

 

Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan 

att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts 

ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels 

direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har 

översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om 

kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive 

inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven 

i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Stickprovsgranskningen 

redovisas i sin helhet i bilaga 4. 
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2. Direktupphandling  

Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan 

användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande 

myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels 

besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera 

direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 

motivera de beslut som har fattas under upphandlingen.  

Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1. Som komplement till 

policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för 

direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för 

direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2. 

I tabellerna 1–3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre 

förvaltningarnas direktupphandlingar. Sammanlagt har 11 direktupphandlingar 

stickprovsgranskats. I tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter. 

Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för 

direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling. 

2.1. Kommunstyrelsen  

I tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsulter, maskinservice och 

webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra3 inköp. 

Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**?  2 1 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 1 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd  - 3 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i 

enlighet med LOU och kommunens anvisning? 
- 3 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 3 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 3 - 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 3 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. 

 
1 Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09 
2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr. 
3 Ett inköp avser en tävlingsavgift. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen. 
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• Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat 

varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en 

upphandling. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en 

direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts 

trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett 

utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte 

genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt 

anvisningens och LOU:s krav på dokumentation. 

• Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska 

kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa 

fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock 

direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet. 

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

I intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess 

och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns 

en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att 

revidera nuvarande direktupphandlingsmall. Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet.  

Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och 

anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och 

upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det 

är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen.  

Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller 

kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock 

vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd. 

Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser 

över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. I intervju 

beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar 

upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. I dagsläget ansvarar 

förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar, 

och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal. 

Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen. 

Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp.  

  

 
4 Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna 
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras.  
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2.2. Socialnämnden 

I tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och 

skyddsutrustning. Avvikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp. 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 2 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 2 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
- 4 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
- 4 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 4 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 1 3 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 4 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 mnkr fördelat 

på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att 

gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i 

enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens 

egen anvisning eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 

Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på 

grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte 

leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad 

leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi 

bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl 

för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från 

avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 1,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet 

direktupphandlingsgränsen.  

• Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu 

upprättats för denna typ av tjänst. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har 

direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och 

därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett 

prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt. 
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2.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

I intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och 

upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen 

beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad 

direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom 

förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete 

för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och 

beloppen på dessa. I dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende 

direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för 

internkontrollarbetet. Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika 

inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala 

upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan. 

Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs 

däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna 

spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens 

avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas 

från befintliga avtal.  

Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock 

mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader.  

2.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

I tabell 3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Avvikelser 

har noterats för ett av de två inköpen. 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 - - 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - - 2 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
1 1 - 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
1 1 - 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 1 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 2 - - 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 2 - - 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
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enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade 

uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla 

avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar.  

2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

I intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men 

precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett 

utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig 

till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare 

anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses 

vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa 

praktiska moment.  

Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med 

upphandlingsenheten vid behov. I modulen anges vilka medarbetare som får genomföra 

direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått 

utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det 

framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de 

direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen. 

2.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av dessa rutiner. I intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett 

utvecklingsområde. Stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade 

direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från 

både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver 

att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget 

indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Stickprovsgranskningen visar 

på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört. 

Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig 

upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens 

arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens 

riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som 

samhällsbyggnadsnämnden genomfört. I intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är 

ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 

nämndens arbete med direktupphandlingar. 

Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och 

nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi 

konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp 

gjorts från leverantören. Detta visar att avvikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter. 
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3. Avtalstrohet 

Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de 

leverantörer organisationen har slutit avtal med. I tabell 4–6 nedan redovisas resultaten av 

stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet. 

Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som 

genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg 

identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens 

avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat 

matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden. 

Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte 

kunnat matchas med ett avtal. I stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14 

fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om 

befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i 

stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med 

avtalets omfattning. Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden 

för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera 

risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse. 

3.1. Kommunstyrelsen 

Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering 

och IT. Avvikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?  - 3 2 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 3 1 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 1 2 

4. Är använt avtal giltigt? 2 1 2 

* Ej tillämpligt 

 

• Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger 

skälen till att inköpet gjorts utanför avtal. 

• Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är 

därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter 

förlängts var tredje månad. 

 
5 Ett inköp avser ett sponsoravtal. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen.  
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3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje 

förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån 

inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive 

förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar 

upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med 

inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att 

identifiera förvaltningsövergripande behov. 

Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600 

tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för 

förvaltningsövergripande avtal. 

Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt 

uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men 

uppges göra enstaka kontroller av detta. I intervju framförs att en mer systematisk uppföljning 

av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda 

beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad 

uppföljning och kontroll. 

3.2. Socialnämnden 

Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag 

(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats 

för fyra av fem inköp6. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.  

Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - 2 3 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 2 2 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 - 3 

4. Är använt avtal giltigt? 2 - 3 

* Ej tillämpligt 

 

• Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för 

att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till 

den extraordinära situation som orsakats av Covid-19. 

 
6 Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp 
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen.  
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det 

genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan 

vara aktuella för avtal. 

Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där 

förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs 

fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att 

förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar. 

I intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen 

mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av 

avtal. 

Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt 

uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser 

för verksamhetens inköp under 2020. I nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning 

avseende avtalstrohet. Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten 

identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för 

ökad uppföljning och kontroll. 

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd 

stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, 

hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. 

Tabell 6. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens avtalstrohet, 

sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - - 6 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 6 - - 

3. Inköp i enlighet med avtal? 6 - - 

4. Är använt avtal giltigt? 6 - - 

* Ej tillämpligt 

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga 

områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas 

fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren 

tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det 

finns ett behov av att stärka denna process. I vissa fall saknas tydliga underlag från 

avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen 

uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar 

väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid 

får det stöd de behöver.  
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3.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns 

ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits. 

De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De 

av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta 

varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens 

och nämndernas arbete för avtalstrohet. Risken åskådliggörs genom att vi i 

stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de 

befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst. 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Slutsatser 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. I granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur 

direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i 

bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning. 

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet 

med avtalstrohet. 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt 

ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. 

I intervjuer uppges efterlevnad vara ett 

utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten 

av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser 

från både kommunens anvisningar och LOU vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde.  

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Granskningen visar att kommunen har rutiner för att 

säkerställa avtalstrohet. I intervjuerna uppges 

efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för 

både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket 

indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 

granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

  

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 

 

 

 

 

Göteborg den 27 januari 2021 

 

                             

 

Karin Iveroth    Thomas Edin 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  
 

Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete 

med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020.  

I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer. 

Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och 

byggentreprenader. I de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från 

ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med 

direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form. 

Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger 

direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det 

finns synnerliga skäl. 

I Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom 

sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av 

alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar. 

  

 

  



 

17 
 

Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (KL 2017:725) 

Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Upphandlingslagstiftning 

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska 

göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende 

på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är 

aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om 

upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146).  

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 

omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den 

enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och 

byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 

försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det 

som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. 

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av 

upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF 

beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet. 

Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska 

myndigheten eller enheten tillämpa LOU. 

Tröskelvärden 

Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så 

kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda 

delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. 

För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som 

ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda 

reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt 

förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller 

selektivt förfarande ska användas. Övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är 

huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska 

användas. 

Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar 

under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19 

 
7 Tröskelvärde för varor och tjänster: 2 197 545 kr 
Tröskelvärde för byggentreprenad: 54 938 615 kr 
Tröskelvärde sociala tjänster: 7 701 675 kr 
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kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de 

nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra 

ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. I vissa undantagsfall kan man även 

direktupphandla. 

Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt 

Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna 

avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras 

måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller 

planerar att göra under räkenskapsåret.  

Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 

användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. 

Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000 

kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har 

fattas under upphandlingen. 

Direktupphandling får användas i tre situationer: 

 om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen8 

 om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda  

 om det finns synnerliga skäl 

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på 

annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som 

åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en 

upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan 

alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som 

innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.  

Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska 

dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor. 

Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras: 

 Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer 

 Avtalsföremålet 

 Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks 

 Om och hur konkurrensen togs till vara 

 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud 

 Vilken leverantör som tilldelades avtalet 

 Det viktigaste skälet för tilldelningen 

Välfärdstjänster 

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster 

vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att 

upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte 

tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma 

hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande. 

Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- 

och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under 

 
8 615 312 kr 
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att 

upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.  

I bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPV-

kod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför 

viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses. 

Ramavtal 

Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida 

kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande 

myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras. 

Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur 

ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för 

upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt 

LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU. 
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Bilaga 3 - Källförteckning 

Dokument 

• Avtal och avtalstrohet 

• Beställa – information 

• Checklistor och mallar  

• Delegationsordning för respektive nämnd 

• Inköp- och upphandlingsprocessen  

• Inköp under ett prisbasbelopp 

• Internkontrollplan för respektive nämnd 

• Leverantörsregister – rutiner 

• Tillämpningsanvisning för direktupphandling 

• Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun 

 

Intervjuer9  

• Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25 

• Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och 

inköpssamordnare, 2020-09-25 

• Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och 

upphandlingscontroller, 2020-09-25  

 
9 Intervjuerna genomfördes digitalt  
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov 

1. Avtal återfinns i avtalskatalog 

2. Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 

3. Är använt avtal giltigt  

4. Har inköp genomförts i enlighet med avtal 

5. Direktupphandling utanför avtal 

6. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade 

7. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med 

kommunens anvisning och LOU 

8. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens 

anvisning 

9. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd 

10. Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen 

11. Inköp av samma slag över tröskelvärde 

  Avtalstrohet Direktupphandling  

 Nämnd Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedömning 

1 KS 550 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

2 KS 353 015 kr ✕ ✓ ✕ ✓ - - - - - - -  

3 KS 1 404 760 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

4 KS 64 493 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

5 KS 315 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

6 KS 192 000 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

7 KS 178 553 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

8 KS 190 550 kr ET  ✕ - ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

9 SOC 21 675 751 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

10 SOC 7 314 172 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

11 SOC 1 338 544 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

12 SOC 1 551 895 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

13 SOC 151 536 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

14 SOC 76 695 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

15 SOC 517 522 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

16 SOC 440 680 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

17 SBN 10 561 266 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

18 SBN 4 351 024 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

19 SNB 3 576 930 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

20 SNB 674 744 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

21 SNB 4 314 893 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

22 SNB 339 086 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

23 
SNB 162 503 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

24 SNB 277 000 kr - - - - - - ✓ ✓ ET ✓ ✓  

ET Ej tillämpbart  

- Ingen bedömning har gjorts  

 Större avvikelser 

  Mindre avvikelser 

 Inga noteringar 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2021-03-04 Dnr SN 2021/00031 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

 

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och 

att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

l granskningen framkommer att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både kommunstyrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att vidta åtgärder för att 

stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om offentlig upphandling och 

kommunens egna rutiner efterlevs. 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-03-04 Dnr SN 2021/00031 

  

 

 

 

Socialtjänsten kommer fr o m augusti 2021 att anställa en inköpssamordnare på deltid 

som får till uppgift att vara verksamheten behjälplig med direktupphandlingar och bevaka 

att lag om offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

 

När det gäller avtalstrohet så anser Socialtjänsten att det finns ett behov av att förtydliga 

roll- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både 

tecknandet- samt förvaltning av avtal.  

 

Avtalskatalogen behöver göras mer användarvänlig och tillgänglig. I inköpssamordnaren 

arbetsuppgift kommer bl a att ingå att föra dialog med upphandlingsenheten kring 

avtalskatalogen och göra systematiska uppföljningar avseende avtalstrohet i 

förvaltningen. 

 

I likhet med upphandlingsenheten anser förvaltningen att införandet av beslutsstöd är en 

mycket viktig del i arbetet för ökad uppföljning och kontroll. Med ett förenklat och mer 

lättillgängligt digitalt uppföljningssystem så kommer förvaltningen att kunna månadsvis 

följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Revisorerna: thomas.edin@se.ey 

Socialchef Roger Granat 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

mailto:thomas.edin@se.ey


 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr SN 2021/00031  

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 
av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

  

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnads-

nämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att socialnämnden inte 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att efterlevnad av 

rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev gällande granskning av kommunens arbete med direktupphandling 

och avtalstrohet 2021-02-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-25 

Kommunens revisorer 

Socialchef Roger Granat 

Administrtiv chef Lars Alfredsson 

 

Skickat 2021-04-13 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2020/00601  

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  

Sammanfattning 

Västvatten AB har behov av förbättrad likviditet i bolaget på grund av likvida 

variationer och framtida investeringar, vilket innebär brist på likviditet under vissa 

perioder. I nuläget har bolaget en checkkredit inom Uddevalla kommuns internbanks 

koncernkonto, på samma sätt som Uddevalla kommuns övriga företag. 

 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning 

av nuvarande kredit för att hantera variationer i likviditeten, efter samråd med 

ekonomichefen i Västvatten AB. Denna lösning innebär att aktiekapitalet inte behöver 

utökas för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Tjänsteskrivelse från Västvatten AB 2020-09-24 

Protokoll från Västvatten ABs styrelsemöte 2020-09-24  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att inte godkänna en utökning av aktieägarkapitalet om 2 385 tkr för Uddevalla 

kommuns andel i Västvatten AB. 

  

  

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-25 Dnr KS 2020/00601 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  

Sammanfattning 

Västvatten AB har behov av förbättrad likviditet i bolaget på grund av likvida 

variationer och framtida investeringar, vilket innebär brist på likviditet under vissa 

perioder. I nuläget har bolaget en checkkredit inom Uddevalla kommuns internbanks 

koncernkonto, på samma sätt som Uddevalla kommuns övriga företag. 

 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning 

av nuvarande kredit för att hantera variationer i likviditeten, efter samråd med 

ekonomichefen i Västvatten AB. Denna lösning innebär att aktiekapitalet inte behöver 

utökas för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Tjänsteskrivelse från Västvatten AB 2020-09-24 

Protokoll från Västvatten ABs styrelsemöte 2020-09-24  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att inte godkänna en utökning av aktieägarkapitalet om 2 385 tkr för Uddevalla 

kommuns andel i Västvatten AB 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västvatten AB 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 

Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB 

Sammanfattning 
Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning av 

aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför att det vissa 

månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En utökning av aktiekapitalet från 

2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB behövs. Utökningen finansieras förslagsvis 

via aktuella fördelningsnycklar till ägarkommunerna.  

 

Bolag Fördelnings- 
nyckel 

Utökning 
aktiekapital 

Ägarandel 

Färgelanda kommun 7 % 315 tkr 7 % 

Munkedal kommun 11 % 495 tkr 11 % 

Sotenäs kommun 29 % 1 305 tkr 29 % 

Uddevalla kommun 53 % 2 385 tkr 53 % 

Summa 100 % 4 500 tkr 100 % 

 

Bakgrund 
Västvatten AB är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. Bolaget svarar för drift, underhåll, 

kompetens och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Detta 

görs på uppdrag av ägarbolagen. 

 

Västvatten AB är ett personalintensivt bolag och har inga direkta tillgångar (resurser 

som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags 

förmögenhet). Detta gör att en upplåning från kreditinstitut inte är möjlig utan borgen 

från alla ägarna. 

 

Västvatten AB har idag ett aktiekapital på 2 500 tkr som är fördelat på ägarbolagen 

enligt ägarandel. Det likvida behovet medför en utökning av aktiekapitalet till 7 000 

tkr.  

 

Västvatten ABs alla inkomster och utgifter under en månad faktureras i början av 

kommande månad för att varje månad ha ett resultat på 0 kr. Västvatten AB gör alltså 

ingen vinst eller förlust. Om månaden efter har högre utgifter än månaden innan 

innebär det att medlen inte räcker till. Investeringar som sker/har skett i Västvatten 

AB, så som systemförändringar, servrar och lokaler, minskar Västvatten ABs likviditet 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

vilket påverkar utrmmet som finns för att betala våra leverantörer. Detta är 

anledningen till patt det behövs en utökning av aktiekapitalet. 

Övrig information 
Ett paket med olika åtgärder för att hantera Västvatten ABs likviditet diskuterades 

med ekonomicheferna i respektive kommun hösten 2018. Beslutet blev att avvakta 

nytt anläggningsbolag som då var aktuellt och utöka aktiekapitalet i den processen. 

Inget nytt anläggningsbolag tillkom under åren 2019-2020. Därmed togs frågan upp 

igen och på ägarsamråd i Västvatten AB våren 2020 beslutades det att gå vidare med 

frågan angående utökningen av aktiekapital.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ger en utökning av aktiekapitalet på 2 385 

tkr till Västvatten AB. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 2021/00186  

Avsägelse från Raymond Wälsjö (L) gällande uppdragen i 
socialnämnden och Uddevalla Vatten 

Sammanfattning 

Raymond Wälsjö (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som ledamot i socialnämnden och Uddevalla Vatten AB. Kommunfullmäktige har att 

behandla avsägelsen samt förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-03-12 

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L) nominerar Katarina Torstensson (L) till ledamot i socialnämnden och 

som en följd av den nomineringen nomineras Christian Bohlin (L) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Katarina Torstensson (L). 

 

Rolf Jonsson (L) informerar om att Liberalerna kommer återkomma på nästkommande 

sammanträde med en nominering till Uddevalla Vatten AB. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Katarina Torstensson (L) till ledamot i socialnämnden till och med 2022, 

 

att välja Christian Bohlin (L) till ersättare i socialnämnden till och med 2022. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-19 

Elving Andersson (C). Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-04-21 

Berörda förtroendevalda 

Socialnämnden 

Kommunledningskontoret, löneavdelningen 

 

 

 

 

 



 
Från: Raymond Wälsjö <raymond.walsjo@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 mars 2021 09:18 
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Skulle härmed med dagens datum210312 vilja avsäga mina uppdrag som ledamot i Socialnämnden 
och som ledamot i Uddevalla vatten. 
Pga personliga skäl. 
Med vänlig hälsning / Raymond Wälsjö 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cannika.thorstrom%40uddevalla.se%7C6f59449f8f6a40edc9fa08d8e52f5915%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637511338802770611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HCy%2B1OJfMfl2TBaQwQz6vgofgGy0Zrro9VBveTxwUEg%3D&reserved=0


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-05-03 Dnr KS 2021/00009 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revisionsplan 2021 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har fastställt årets revisionsplan. Revisionsplanen beskriver vilka 

granskningar som kommer göras inom den ordinarie granskningsverksamheten och 

vilka fördjupade granskningar som planeras utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys. 

 

En fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med 

kompetensförsörjning av stora projekt planeras och under våren kommer förstudier för 

granskningar påbörjas avseende kommunstyrelsens arbete med styrande dokument samt 

kommunstyrelsens arbete med planprocessen. 

 

Kommunens revisorer arbetar på kommunfullmäktiges arbete och revisionsplanen 

anmäls därför för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Revisionsplan 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer 
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Revisionsplan 2021 för Uddevalla kommun och dess helägda 

bolag och stiftelser 

1. Uppdrag 

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att 

revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning 

sker också av att verksamheternas redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och 

god redovisningssed - det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. 

Granskningen syftar ytterst till att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för 

bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. 

Dessutom är granskningen ett underlag för uttalande om tillstyrkande eller avstyrkande 

av att årsredovisningen godkänns. 

Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, kommunrevisionens reglemente 

samt god revisionssed1. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till 

rekommendationer som Skyrev (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger 

att följas inom revisionen. 

Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i 

den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen skall ske på samma sätt i 

kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer/revisorer som utsetts i bolagen och 

stiftelserna. 

Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verk-

tyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2.        Risk- och väsentlighetsanalys 

Förslag till revisionsplan baseras på genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Analysen 

av risk och väsentlighet utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att fastställa 

väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Väsentliga 

verksamhetsområden är de som kräver en stor andel av resurser och vars mål och uppdrag 

i hög grad bidrar till styrelsens/nämndens ändamål. I risk- och väsentlighetsanalysen tas 

följande områden upp: 

• Lagstiftning och andra regelverk som styr verksamheten. 

• Omvärldsanalys och jämförande nyckeltal per verksamhet. 

• Fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder. 

• Föreskrifter för verksamheten. 

 
1 Innebörden av god sed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i 

kommunal verksamhet 2018” utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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• Tidigare års granskningar. 

• Revisorernas kunskap om verksamheten och dess omvärld. 

• Styrelsens och nämndernas egen analys, värdering och hantering av risker samt 

intern kontroll. 

Revisorerna dokumenterar risk- och väsentlighetsanalysen i ett samlat dokument. De 

identifierade riskerna utifrån analysen bedöms baserat på sannolikhet och konsekvens.  

För granskning av räkenskaperna av nämnder och styrelse kommer granskningen att utgå 

ifrån en separat risk- och väsentlighetsanalys. Därefter väljs en optimal granskningsansats 

med inriktning på finansiella flöden och/eller substansgranskning av enskilda poster. 

Denna görs av revisionens sakkunniga biträden. 

3.  Revision 

Grundläggande granskning 2021 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet 

avser enligt god revisionssed den verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas 

samt fullmäktigeberedningarnas respektive ansvarsområden.  

Den årliga granskningen består av två delar, den grundläggande granskningen och 

fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har utvecklats av 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan 

i revisionsprocessen” vars senaste upplaga utgavs 2018. I skriften framgår bland annat 

att: 

• Revisorerna och de sakkunniga följer verksamheten under året genom att bland 

annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden. 

• Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 

• Revisionens iakttagelser ska sammanläggas och bedömas. Revisorernas 

granskning ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig 

om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt 

avses i Uddevalla kommun kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktiges 

beredningar och valnämnden. 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen genomförs genom löpande 

insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna: 

• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter bokslut och protokoll. 

• Löpande för en dialog med styrelse, nämnder, beredningar, valnämnden och 

representanter från förvaltningen. 
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Dialoger med kommunens nämnder 

Revisionen kommer under 2021 att genomföra dialoger med presidierna i 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder som en del av den grundläggande granskningen. 

Specifika frågeställningar tillställs presidierna på förhand så att de kan ge en väl förberedd 

information. 

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Som en del av den grundläggande granskningen ämnar revisionen att kontinuerligt och 

efter cirka två år följa upp de fördjupade granskningar som genomförts. Under 2019 

genomfördes inga fördjupade granskningar varför någon uppföljande granskning inte är 

aktuell att genomföra under 2021. 

Fördjupade granskningar 

Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen 

centralt eller en eller flera nämnder. Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga 

områden för kommunen som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen. 

Projektplaner utarbetas för varje granskning. 

Inom följande område planeras en fördjupad granskning under 2021: 

 

• Granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med kompetensförsörjning för 

stora projekt 

Ytterligare granskningsinsatser kan tillkomma under året. 

Förstudier 

Förstudier är inriktade på att ge en översiktlig bild av ett specifikt område och syftar i 

första hand till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta 

granskningsarbetet. Projektplaner utarbetas inför varje förstudie. 

Inom följande område planeras förstudier under 2021: 

 

• Förstudie avseende kommunens styrdokument, kommunstyrelsen 

• Förstudie avseende planprocessen, kommunstyrelsen 

Ytterligare förstudier kan tillkomma under året. 

Revisorernas arbete och utveckling 

För att leva upp till den goda sedens riktlinjer om grundläggande granskning av all 

verksamhet förutsätts att de förtroendevalda revisorerna utför granskningsarbete, vid 

sidan om det granskningsarbete som utförs av det sakkunniga biträdet. Samtliga revisorer 

läser kontinuerligt protokoll från kommunfullmäktige. Revisorerna har sinsemellan 

fördelat bevakningsansvar avseende styrelse, nämnder och kommitté enligt nedan. 
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Delårsrapport och årsredovisning Tomas Amlöv (sammankallande), 

Christian Persson och CJ Sernestrand 

Kommunstyrelsen & dess utskott Samtliga revisorer 

Barn- och utbildningsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Kurt Hansson, och Bo 

Sandell 

Kultur- och fritidsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Kurt Hansson och Bo 

Sandell 

Samhällsbyggnadsnämnden Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Socialnämnden CJ Sernestrand (sammankallande), 

Tomas Amlöv och Joakim Lundvall 

Överförmyndare Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Valnämnd Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Vänortskommittén Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Kurt Hansson och Bo 

Sandell  

 

Ovanstående bevakningsgrupper har ett särskilt ansvar att granska och följa upp berörda 

nämnders arbete. Detta sker genom läsning av protokoll och handlingar från den nämnd 

som bevakas samt genom att löpande ta del av grundläggande dokumentation. 

Sammankallande ansvarar för att gruppen träffas och att det förs enklare 

arbetsanteckningar vid mötet. 

Vad gäller fördjupade granskningar så ska en grupp av revisorer svara för var och en av 

revisionsplanens beslutade fördjupningar. Grupperna skall bestå av revisorer som väljs 

efter intresse och berörda bevakningsområden. 

Besök i verksamheterna 

Som en del i den årliga granskningen ingår kommunikation med nämnderna. Detta 

innebär att revisionen fortsätter att utveckla kontakt och föra dialog med nämnderna och 

deras verksamheter. Under året kommer kontakter att tas genom: 

• Möte med styrelse- och nämndpresidium (utöver de som ingår i grundläggande 

granskning) 

• Inbjudan av tjänstepersoner till revisionens sammanträden 
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• Närvaro vid nämndsammanträden 

• Genomförande av verksamhetsbesök 

Närvaro vid fullmäktigesammanträden 

Ett av revisionens övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela 

organisationen. Revisorerna kommer därför att närvara vid kommunfullmäktiges 

sammanträden och i förekommande fall föredra granskningsrapporter. 

Omvärldsbevakning 

För att fånga viktiga händelser inom kommunen och i omvärlden fordras bevakning. Det 

följer med uppdraget som revisor att på en övergripande nivå följa utvecklingen i 

kommunen och inom områden som påverkar och kan komma att påverka kommunen. 

Kompetensutveckling 

Med rådande utvecklingstakt inom kommunens verksamheter och inom revisionen 

behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Detta sker 

genom deltagande i seminarier och konferenser samt genom riktade utbildningsinsatser. 

Granskning av delårsbokslut  

Delårsbokslutet granskas och en granskningsrapport avlämnas inför behandlingen i 

fullmäktige. Granskningen ska besvara huruvida resultaten i rapporten är förenliga med 

de mål fullmäktige beslutat om i budgeten. Syftet med granskningen är även att identifiera 

och kommunicera eventuella risker, budgetavvikelser och andra problemområden på ett 

tidigt stadium.  

Utgångspunkten för granskningen är kommunallagen och de rekommendationer som 

tagits fram av SKYREV och SKL. Dessutom följs de särskilda riktlinjer för 

delårsrapporter som fastställts i överenskommelse med kommunen.  

En redogörelse lämnas i god tid i de fall vi identifierar risker och problemområden, så att 

eventuella åtgärder kan vidtas före bokslutsarbetet.  

Löpande redovisningsrevision (del av grundläggande) 

Under hösten genomförs en översiktlig löpande granskning. Därtill genomförs också 

övriga granskningsinsatser utifrån en genomförd riskanalys. 

Bokslutsgranskning 

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i 

verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll. 
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Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående 

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. 

4.   Granskning av kommunens bolag och stiftelser 

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning av 

stiftelser omfattar en grundläggande granskning av bolag och stiftelser. Utgångspunkt för 

granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra 

styrdokument. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna ska förhålla sig till och bedöma om 

bolagens/stiftelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagens/stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en grundläggande 

granskning av hur bolagens/stiftelsernas verksamhet förhåller sig till det kommunala 

ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för styrning, uppföljning och 

intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- 

och väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende bolagen 

och/eller stiftelserna. 

Resultatet av granskningarna sammanställs i en granskningsredogörelse som utgör grund 

för lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten/revisionsberättelsen. 

 

 

 

 

Uddevalla 2021-03-24 

 

 

Kommunrevisionen 

Uddevalla kommun 
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Bilaga 1 – Preliminär tidplan för granskningsinsatser 

Granskningsinsatser Genomförs Behandlas i revisionen 

Förstudie styrdokument, 

kommunstyrelsen 

Apr 2021 – jun 2021 Prel. jun 2021 

Granskning av delårsbokslut 

och uttalande 

Sep 2021 Sep 2021 

Förstudie planprocessen, 

kommunstyrelsen 

Apr 2021– okt 2021 Okt 2021 

Granskning av samhälls-

byggnadsnämndens arbete 

med kompetensförsörjning för 

stora projekt 

Apr 2021 – okt 2021 Okt 2021 

Löpande granskning Aug 2021 – dec 2021 Jan 2022 

Granskning av årsbokslut Feb 2022 – mars 2022 Mars 2022 

Grundläggande granskning Jun 2021 – mars 2021 Mars 2022 

Lekmannarevision – 

kommunens bolag 

Sep 2021 – mars 2022 Ej aktuellt 

Granskning stiftelser Sep 2021 – mars 2022 Ej aktuellt 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

2019/865 

Ett medborgarförslag har inkommit till Uddevalla kommun i vilket det föreslås att 

Uddevalla kommun inrättar en visselblåsarenhet där anställda anonymt kan vända sig 

för att ange allvarliga oegentligheter inom kommunen. I juni 2020 lämnade utredningen 

om genomförande av visselblåsardirektivet över sitt betänkande ”Ökad trygghet för 

visselblåsare”(SOU 2020:38) till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna 

förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 om skydd för 

personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör 

genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen 

ska genomföras genom en ny lag. Det lagstiftningsarbete som nu pågår inom området 

bör beaktas inför ett eventuellt inrättande av en visselblåsarfunktion i Uddevalla 

kommun. Mot den bakgrunden kommer kommunen inte vidta några åtgärder med 

anledning av förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att med ovan motivering anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

2021/190 

Yttrande angående remiss från Fyrstads Flygplats AB om ändringar i aktieägaravtal och 

bolagsordning.  

 

2020/753  

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av information för medborgarna 

kring motionsslingor har inkommit. Förvaltningen har under hösten jobbat aktivt med 

att förbättra informationen i kommunkartan. I samband med detta har informationen på 

hemsidan setts över. Kultur och fritidsnämnden noterar att förvaltningen arbetar 

kontinuerligt med information om spår och leder och anser därmed medborgarförslaget 

besvarat. Kultur och fritidsnämnden anmodar kultur och fritidsförvaltningen att ta 

inskickarens förslag i beaktning vid framtida arbete med planen ”Hållbart friluftsliv”.  

 

2021/30  

Hans Högström föreslår i ett medborgarförslag att han önskar svar på om toaletten  

placerad i anslutning till Landbadets reningsanläggning kommer öppnas åter efter att 

denne varit stängd efter vandalisering hösten 2019.  Nämnd toalett renoveras under 
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våren och kommer att öppna efter genomförda åtgärder och renoveringar efter 

vandalisering. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att öppna 

toaletten vid Landbadets reningsanläggning.    

  

2020/710  

Håkan Larsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska anlägga ett utegym i 

centrala Ljungskile. Kultur och fritid arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga kommunens nuvarande platser för 

spontana möten och aktivitet. Samarbetet mellan förvaltningarna syftar också till att 

planera för lokalisation och utformning av nya spontana aktivitetsytor. Kultur och 

fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget skall ingå som ett underlag i det fortsatta 

förvaltningsövergripande arbetet med att kartlägga och utveckla ytor för spontana möten 

och aktiviteter i Uddevalla kommun. Med detta anser Kultur och fritidsnämnden 

medborgarförslaget som besvarat.    

   

2020/720  

Gustav Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 

konstgräsplan på Grohedsvallen. Grohedsvallen ägs och drivs av Groheds 

Idrottsförening, vilket innebär att Uddevalla kommun inte har rådighet över 

utvecklingen av platsen. Kultur och fritidsnämnden anser att platser för spontana möten 

och motion är viktiga för en god folkhälsa i enlighet med vad förslagsställaren skriver. 

Uppdrag finns att utreda platser för ändamålet. Med detta anses medborgarförslaget vara 

besvarat. 

 

2020/427  

Ett medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser för att kunna öva på 

simning har inkommit. Kultur och fritid upprättar årligen markeringar på en del av 

kommunens badplatser för djup som går till midjehöjd. Förvaltningen ser goda 

möjligheter att samordna dessa så att djupmarkeringarna utsätts med ett mellanrum på 

25 meter. Kultur och fritid föreslår därför att bifalla medborgarförslaget och tillämpa 

nytt arbetssätt för utsättning av markeringar på badplatser. Vidare hålls medborgarna 

informerade via kommunens hemsida om vilka platser som 25 meters-markeringar finns 

att tillgå. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget och inkluderar 

markering för avstånd i samband med utsättning av djupmarkeringar på de badplatser 

där det är möjligt.  

 

Dok. 312115  

Protokoll nr. 2 för styrelsemöte 2021-04-15 från Västvatten AB  

 

2020/412  

Fredrika Andreasson föreslår i ett medborgarförslag att Lelångebanan ska rustas upp i 

form av rensning och gallring av träd samt nya staket. Förslagsställaren föreslår även att 

banan behöver jämnas till med asfalt eller hårt packat grus fram till väg 172. 

Samhällsbyggnad har fått klartecken att rusta upp Lelången fram till väg 172. Det 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2021-04-05 Dnr KS 2021/00001 

  

 

 

 

förvaltningen gör är att ta bort svålen som hindrar vattenavrinningen, samt påför nytt 

gruslager, jämnar till ytan och röja bland eventuella träd som hänger ner över Lelången. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser alltså inte att hårdgöra ytan utan fortsätter med 

grusbeläggning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

 

Dok. 312376 

Protokoll från Uddevalla Vatten AB för extra bolagsstämma 2021-04-26 per capsulam 

 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-04-08 

 

2021/00071 

Sammanställning av inkomna Medborgarförslag 2019 och inkomna synpunkter 2020 

 

Dok. 312399  

Reviderad arbetsordning för revisorerna i Uddevalla kommun  

 

312450 

Kommunstyrelsen i Trollhättans beslut om vistelseförbud enligt förordning (2021.8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid 19 

 

2021/125 

Jonathan Holm Hjelm förestår i ett medborgarförslag att det ska sättas in extrabussar på 

stadsbussarna linje 2 och 3 mellan kl. 14 och 17 då bussarna är överfulla. Då det är 

Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i hela länet vidarebefordrar 

kommunledningskontoret medborgarförslaget till Västtrafik och Uddevalla Omnibus 

och anser därmed förslaget besvarat. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

              Andréa Kihl 

              Demokratiutvecklare/utredare 2021-03-18  1 (4) 

*Siffrorna är baserade på vilket namn förslagsställaren har, inte vilket kön de själva identifierar sig som (en 

sådan statistik finns inte) 

 
Sammanställning av inkomna Medborgarförslag 2019 och 

inkomna synpunkter 2020 

Medborgarförslag 

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom 

medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd 

nämnd inom ett år från det att de har inkommit. 2019 inkom 100 medborgarförslag. 42 förslag 

kommer från kvinnor och 58 förslag kommer från män. 11 personer har inkommit med fler än 

ett förslag: av dessa är 3 kvinnor, 8 är män (varav en förslagsställare har lämnat sju förslag) * 

 

Antal förslag per nämnd 

Nämnd Antal förslag 

Samhällsbyggnad 52 

Kommunstyrelsen 27 

Barn och Utbildning 2 

Kultur och Fritid 17 

Socialnämnden 2 

 

Vad handlar medborgarförslagen om?  

Ett stort antal medborgarförslag handlar om att skapa tryggare trafiksituationer med 

utbyggnad av gång-och cykelbanor samt åtgärder för att få lägre hastigheter. Andra vanligt 

förekommande förslag är insatser i den offentliga miljön för att skapa ökad trivsel och hälsa. 

Det kan vara lekplatser, fotbollsplaner, utegym, badplatser, promenad-och motionsstråk, med 

mera. I flera fall rör förslagen upprustning och utveckling av befintliga platser.  

Beslut gällande medborgarförslag 

Beslut Antal förslag 

Avslår 28 

Bifall 5 

Besvarat 62 

Ej besvarat än 5 
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Diagram över beslut gällande medborgarförslag inkomna 2019: 

 

De flesta medborgarförslag blir ”besvarade” 

Om svaret är positivt eller negativt svårt att avgöra. Det är vanligt att hänvisa till pågående 

utredningar och arbete som sker i kommunen. Det förekommer också hänvisning till 

utredningar och pågående ärenden på nationell eller regional nivå. Ett vanligt svar är att 

kommunen ska ta med sig förslaget i kommande planering. Ibland leder ett besvarat förslag 

till ett konkret uppdrag till förvaltningen, till exempel att se över en utredning/plan. Hur 

arbetet fortlöper går dock inte att följa i själva ärendet.   

I flera beslut där medborgarförslag blir besvarade görs hänvisning till ekonomiska 

förutsättningar eller hänvisning till att det på andra sätt inte är lämpligt eller praktiskt 

genomförbart. Det finns därmed stora likheter i beslut där medborgarförslag besvaras och 

beslut där de avslås.  

 

Av de 5 medborgarförslag från 2019 som ej besvarats har alla inkommit från september och 

framåt.  Kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden behandlar dessa.  

Under 2020 inkom 93 medborgarförslag. Eftersom kommunen har ett år på sig att besvara 

dessa görs uppföljningen med 1 års eftersläpning (2022).   
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Synpunktshanteringen 

Tabellen nedan visar inkomna synpunkter som kommit in via E-tjänsten under 2020. I E-

tjänsten väljer medborgaren själv om de vill framföra beröm, klagomål eller ställa en fråga, 

därför redovisas svaren i de kategorierna:  

Synpunkter inkomna via E-tjänsten 2020 

Nämnd: Beröm Klagomål Fråga Totalt 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 21 24 46 

Barn och Utbildningsnämnden 0 3 3 6 

Socialnämnden 0 14 0 14 

Kultur och Fritid 0 4 7 11 

Totalt alla nämnder: 1 42 34 77 

 

Det är dock betydligt fler synpunkter som kommer in till kommunen än de som syns i E-

tjänsten. I tabellen nedan inkluderas synpunkter som kommit in till kommunen via mail, 

telefon, fysiska besök i Kontaktcenter samt synpunkter via sociala medier- siffrorna blir då 

mycket högre. I nuläget finns inget sätt att, som i E-tjänsten, kategorisera om ärendet är en 

fråga, beröm eller klagomål. Sammanställningen nedan får därför betraktas som en 

uppskattning, men kan ändå vara av värde för kommunen att se. Framöver kommer 

Kontaktcenter direkt att redovisa ärendet som antingen ett klagomål eller beröm för att göra 

redovisningen enklare.  

Synpunkter inkomna via E-tjänst samt via Kontaktcenter och sociala medier (2020)   

Nämnd Beröm Klagomål Synpunkt/fråga Totalt 

Kommunstyrelsen 5 15 3 23 

Samhällsbyggnadsnämnden 19 215 224 458 

Barn och 

Utbildningsnämnden 

0 16 16 32 

Socialnämnden 2 15 29 46 

Kultur och Fritid 1 20 31 52 
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Vad handlar synpunkterna om i stort?  

Samhällsbyggnad får in fler synpunkter än någon annan nämnd. Klagomålen till 

samhällsbyggnad rör bland annat trafik, vägar, nedskräpning, nedmontering av lekplatser, 

otrygga platser, belysning, trängsel på serveringsställen (kopplat till pandemin och 

smittspridning) snöröjning och skötsel av allmänna ytor. Synpunkterna/frågorna är ofta ställda 

frågor inom ovanstående områden exempelvis: Finns det planer på en ny lekplats? Kan ni 

ordna mer belysning? Synpunkterna/frågorna kan också vara upplysningar till kommunen när 

medborgare ser att något är trasigt, felaktigt eller farligt i de offentliga miljöerna.  Berömmet 

handlar om att kommunen har gjort något fint i den offentliga miljön.  

Inom Kultur -och Fritid rör synpunkterna/frågorna bland annat simhall, badplatser och 

friluftsområden. Pandemin märks även här exempelvis i fråga om klagomål angående 

nedstängning av verksamheter och trängsel på allmänna platser, däribland badplatser. 

Barn-och utbildning har fått in klagomål om hanteringen av Covid19 i skolan (bland annat 

kritik att skolorna tillåts hålla öppet), skolmaten, men också synpunkter/frågor om 

distansundervisning, skolval och gymnasium.  

De klagomål som kommit till socialnämnden rör till stor del hantering av Covid19 i 

äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.   

Inom Kommunstyrelsen handlar det om klagomål angående kommunens kommunikation utåt 

(exempelvis info på hemsidan om Covid19) men också övergripande synpunkter kring 

exempelvis jobb, miljö-och klimat och integration/flyktingmottagande.  

 

 

 

 

  



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



Medborgarförslagets ärende: 
Inledande av förhandling med Exxonmobil Sverige AB 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det ligger en fabrik tillhörande Exxonmobil Sverige AB längs med den delen av Oljevägen som även är 
en del av strandpromenaden. Fabriken är bland annat ett oljeraffinaderi. Vid sidan av de positiva 
ekonomiska aspekter som kommer av fabrikens existens så finns det även flertalet negativa aspekter. 
Dels finns fara kopplat till de många lastbilar som kör där allmänheten promenerar längs med 
strandpromenaden. Det finns även fara med oljebrand i ett område där det rör sig mycket 
människor. Vidare upptas värdefull mark som skulle kunna användas till exempelvis parkområde eller 
bostäder i havsnära miljö. Fabrikens existens utgör även ett säkerhetshinder för framtida byggnation 
av bostadshus vid hamnområdet på andra sidan Bäveån från fabriken sett. 
 
Sett till ovan nämnda negativa aspekter så yrkar jag att kommunen inleder förhandlingar med 
Exxonmobil Sverige AB att flytta verksamheten till annan plats i kommunen. 
 
Industrimark i närheten av den planerade nya hamnen vid Fröland är ett exempel på nylokalisering. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Infrastrukturprojekt Oljehamnsvägen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Då fotgängare går längs strandpromenaden och ut till Skeppsviken så tvingas de strax innan de 
kommer fram till Skeppsviken gå på bilväg eller i vägren av bilväg. Detta då trottoar saknas och inga 
alternativ såsom träbrygga finns på platsen. 
 
Jag yrkar av ovan anledning att kommunen bygger en trottoar eller träbrygga eller motsvarande längs 
med den del av Oljehamnsvägen som är en del av strandpromenaden. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Åtgärdande av plattformar vid Skeppsviken 
 
Ditt medborgarförslag: 
De betongfundament som finns vid Skeppsviken är avstängda då det utgör en fara för allmänheten 
att beträda dessa. Dock beträder allmänheten dessa betongfundament varje dag under 
sommarmånaderna i syfte att fiska. Åtgärder behöver vidtas för att undvika att dessa personer 
kommer till skada och åtgärd behöver i vilket fall vidtas för att åtgärda den förfulning som 
avstängningarna i sig utgör. 
 
Jag yrkar således att nämnda betongfundament restaureras snarast möjligt. Jag yrkar vidare att, i det 
fall föregående yrkande avslås, nämnda betongfundament bilas bort (och därmed gör plats för ev. 
framtida konstruktion, såsom en träbrygga). 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Hantering av det öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det har under flera år pågått ett öppet drogmissbruk i och runt Uddevalla centrum. Missbruket leder 
förutom stor skada för missbrukarna själva även till en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i 
och runt centrum. Lämplig hantering av detta är nödvändig för att  öka tryggheten i och runt centrum 
samt för att minska skadeeffekterna från nämnt missbruk vad gäller brukarna och deras familjer. 
 
Jag yrkar således att kommunen anlitar väktare som i högre grad än i dag patrullerar allmänna platser 
i och runt centrum (även innanför avstängda områden). Detta i syfte att väktarna ska avhysa 
personer som publikt intar droger (inklusive alkohol) samt att väktarna i de fall det är nödvändigt 
även kontaktar polis och begär omhändertagande enligt lag. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Åtgärdande av skada 
 
Ditt medborgarförslag: 
Uddevalla kommun har vidtagit omfattande åtgärder för att skredsäkra, restaurera och utveckla 
Hasselbacken. Dock har inga åtgärder tagit vad gäller marken och skyddsstaketet intill 
vattenkraftverket och denna del är sedan lång tid avstängd. 
 
Avstängningen förfular parken och utgör även en säkerhetsrisk då fler och större sjunkhål uppträder 
innanför det avstängda området samt att skyddsstaketet innanför det avstänga området är trasigt. 
Motsvarande åtgärder har redan tagit i resten av parken och det finns ingen anledning av skjuta 
åtgärder gällande denna kvarvarande bit på framtiden. 
 
Således yrkar jag på att Uddevalla kommun snarast skredssäkra och på annat sätt restaurera den 
avstänga delen av Hasselbacken. Detta så allmänheten åter får tillträde till en av de mest 
uppskattade allmänna platserna i staden samt för att undvika eventuella olyckor. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 april 2021 11:30 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Discgolfbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, discgolf är en sport som rusar i popularitet och jag tror att Uddevalla kan ha nytta av en sådan 
bana då närmsta discgolfbanor finns i Vänersborg och Stenungsund. Det är lätt att börja med (men 
ytterst svårt att bemästra) socialt, bra för hälsan, nära till naturen, möjlig aktivitet under en pandemi 
med mera. 
 
Mitt förslag är att upprätta en 18-håls discgolfbana och en bra placering kan vara mellan Skogslyckan 
och Kurveröd (naturen kring fårhagen). Det finns säkert andra bra ställen men där finns det goda 
möjligheter. Anläggningen kan vara simpel med endast en skylt där man startar och 18 korgar 
strategiskt utplacerade eller så kan det göras ambitiösare med startavgift, kiosk, uthyrning av diskar 
osv. 
 
Dagens datum: 
2021-04-18 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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