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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns museum  kl. 17:30 onsdagen den 12 oktober 2022  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

Uppmärksammande av avgående förtroendevalda samt förtroendevalda som har 

tjänstgjort 25 år eller längre 
Med anledning av att detta sammanträde är det sista för mandatperioden kommer avgående 

ledamöter avtackas. Även förtroendevalda som har tjänstgjort i 25 år eller längre kommer 

uppvaktas. 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Delårsrapport augusti 2022 för Uddevalla kommun 

Dnr KS 2022/00297  
Christian Persson 

1:e vice ordförande, 

Kommunens 

revisorer 

3.  Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

upprustning och utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 
Dnr KS 2021/00487  

 

4.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) 

om utökade resurser för hamnens flytt till Fröland 
Dnr KS 2021/00490  

 

5.  Förslag på nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan 
Dnr KS 2022/00458  

 

6.  Köp av fastigheterna Stan 1:4 och Stan 1:12 
Dnr KS 2022/00399  

 

7.  Försäljning av fastigheten Forshälla-Strand 5:1 
Dnr KS 2022/00419  

 

8.  Hyreskontrakt för Forshälla-Strands förskola, enligt samverkansavtal 

med Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1 
Dnr KS 2022/00420  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 31 

augusti 2022  
Dnr KS 2022/00013  

 

10.  Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022 
Dnr KS 2022/00451  

 

11.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Utvecklings AB  
Dnr KS 2021/00377  

 

12.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Turism AB  
Dnr KS 2021/00378  

 

13.  Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 

Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk Shipping AB 
Dnr KS 2021/00379  

 

14.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Energi AB och dotterbolag Uddevalla Energi Elnät AB, 

Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  
Dnr KS 2021/00380  

 

15.  Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 

kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy för 

kommunala bolag  
Dnr KS 2021/00381  

 

16.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2022/00105  

 

17.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Dnr KS 2022/00001  
 

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

 

19.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

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

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. Av hänsyn till allergiker undanbeds förtäring av citrusfrukter.  

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

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

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

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

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

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

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 266 Dnr KS 2022/00297 

Delårsrapport augusti 2022 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. Coronapandemin har klingat av 
samtidigt som den oroliga situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utmaningar i 
form av rekordhög inflation, stigande räntor och en fortsatt stor osäkerhet om vilken 
påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt stora 
prishöjningar märks för många varor och tjänster, vilket leder till stora 
kostnadsökningar för kommunen, samt bidrar till den höga inflationen.  
 
Kommunens resultat till och med augusti uppgår till 247 mkr och kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på 47 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 200 mkr beror till stor 
del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger 
en budgetavvikelse på 71 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för 
kommande badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och 
generella statsbidrag med 72 mkr mot budget.   
 
I delårsrapporten augusti 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt 
resultat på 229 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, en budgetavvikelse 
med 188 mkr.  
 
I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total avvikelse med -15 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på -16 mkr vilket främst hänförs till 
Grundskola, Särskola, Vuxenutbildning och Gymnasieskola. 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse på -35 mkr vilket främst hänförs till 
stadsutvecklingsprojekten och rivningskostnader. Socialnämnden redovisar en positiv 
avvikelse på 14 mkr och kommunstyrelsen 23 mkr. Kultur och fritidsnämnden, 
kommunfullmäktige och valnämnden prognostiserar i stort sett budgeterat resultat. 
Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 108 mkr som beror bland annat på 
lägre pensionskostnader än budgeterat, driftreserv till nya badhuset som inte nyttjats och 
lägre räntekostnader jämfört med budget. Prognosen för skatteintäkterna ligger på en 
högre nivå än budgeterat och bidrar också med en positiv avvikelse.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska väsentlig ekonomisk avvikelse, 1% 
av kommunbidraget, resultera i att nämnden rapporterar vilka åtgärder som kan vidtas 
för att återställa resultatet. Samhällsbyggnadsnämndens prognos är att betrakta som 
väsentlig ekonomisk avvikelse, men exkluderas 10 mkr för tidigarelagda insatser består 
merparten av engångsinsatser i form av rivningskostnader. Utifrån orsakerna samt 
kommunens samlade helårsprognos föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden inte 
behöver vidta några åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-16. 
Uddevalla kommuns delårsrapport Augusti 2022  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 266 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapporten, 
 
att samhällsbyggnadsnämnden inte behöver vidta åtgärder för att återställa resultatet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Delårsrapporter Augusti 2022 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. Coronapandemin har klingat av 
samtidigt som den oroliga situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utmaningar i 
form av rekordhög inflation, stigande räntor och en fortsatt stor osäkerhet om vilken 
påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt stora 
prishöjningar märks för många varor och tjänster, vilket leder till stora kostnadsökningar för 
kommunen, samt bidrar till den höga inflationen. 
 
Kommunens resultat till och med augusti uppgår till 247 mkr och kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på 47 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 200 mkr beror till stor del 
på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
budgetavvikelse på 71 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag med 72 mkr mot budget.  
 
I delårsrapporten augusti 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt 
resultat på 229 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, en budgetavvikelse med 
188 mkr.  
 
I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total avvikelse med -15 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på -16 mkr vilket främst hänförs till 
Grundskola, Särskola, Vuxenutbildning och Gymnasieskola. Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar en avvikelse på -35 mkr vilket främst hänförs till stadsutvecklingsprojekten och 
rivningskostnader. Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse på 14 mkr och 
kommunstyrelsen 23 mkr. Kultur och fritidsnämnden, kommunfullmäktige och valnämnden 
prognostiserar i stort sett budgeterat resultat. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse 
på 108 mkr som beror bland annat på lägre pensionskostnader än budgeterat, driftreserv till 
nya badhuset som inte nyttjats och lägre räntekostnader jämfört med budget. Prognosen för 
skatteintäkterna ligger på en högre nivå än budgeterat och bidrar också med en positiv 
avvikelse.   
 
Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska väsentlig ekonomisk avvikelse, 1% av 
kommunbidraget, resultera i att nämnden rapporterar vilka åtgärder som kan vidtas för att 
återställa resultatet. Samhällsbyggnadsnämndens prognos är att betrakta som väsentlig 
ekonomisk avvikelse, men exkluderas 10 mkr för tidigarelagda insatser består merparten av 
engångsinsatser i form av rivningskostnader. Utifrån orsakerna samt kommunens samlade 
helårsprognos föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden inte behöver vidta några åtgärder. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-16  
Uddevalla kommuns delårsrapport Augusti 2022 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten 
 
att Samhällsbyggnadsnämnden inte behöver vidta åtgärder för att återställa resultatet 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets andra 
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari – augusti samt en prognos 
för helåret. 
 
Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två 
delårsrapporter, en för perioden januari - april och en för januari - augusti. Rapporten för 
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning. 
 
Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning 
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i 
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen 
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och 
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens 
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan 
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och 
budget/Delårsrapporter". 
 
Delårsrapporten kommer att distribueras till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare under fredag 2022-09-23. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande 
redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i september.  
 
Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. Coronapandemin har klingat av 
samtidigt som den oroliga situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utmaningar i 
form av rekordhög inflation, stigande räntor och en fortsatt stor osäkerhet om vilken 
påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt stora 
prishöjningar märks för många varor och tjänster, vilket leder till stora kostnadsökningar för 
kommunen, samt bidrar till den höga inflationen. 
 
Kommunens resultat till och med augusti uppgår till 247 mkr och kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på 47 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 200 mkr beror till stor del 
på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
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budgetavvikelse på 71 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag med 72 mkr mot budget.  
 
I delårsrapporten augusti 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt 
resultat på 229 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, en budgetavvikelse med 
188 mkr. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
barnutbildning@uddevalla.se 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 
kulturfritid@uddevalla.se 
socialtjansten@uddevalla.se 
ekonomirapportering@uddevalla.se 

mailto:barnutbildning@uddevalla.se
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:kulturfritid@uddevalla.se
mailto:socialtjansten@uddevalla.se
mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se


 

 

 
 

 
   

 
 

Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunfullmäktige 

  

  

  

Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2022-08-31 

 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 

augusti 2022 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat 

samt om delårsrapporten utifrån en översiktlig granskning, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

kommunens ekonomiska resultat och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten 

inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Uddevalla kommuns delårsbokslut per 

2022-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för 

verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål 

skall utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen. 

Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de finansiella 

och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

• Delårsrapporten, utifrån en översiktlig granskning, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

kommunens ekonomiska resultat och verksamhet. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en 

årsredovisning. 

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående iakttagelser och 

bedömningar: 

• Enligt kommunallagen skall det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i sitt styrkort formulerat 16 

verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige beskriver att kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga 

finansiella mål och två tredjedelar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse 

eller förbättring. 

• Enligt kommunstyrelsens prognos i delårsrapporten kommer samtliga 3 finansiella mål nås 

under året tillsammans med 9 av 16 verksamhetsmässiga mått. Kommunstyrelsen gör i 

delårsrapporten bedömningen att kommunen inte väntas uppnå god ekonomisk hushållning. 
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• Kommunen prognostiserar att balanskravet kommer att uppfyllas. Vi har ingen anledning att 

göra någon annan bedömning än kommunen, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos 

innebär. 

• Kommunstyrelsens uppfattning är att kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning kan väntas uppnås för helåret. Vi har ingen anledning att göra någon annan 

bedömning än kommunen beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär. 

• Vi noterar att det i delårsrapporten inte framgår vad den prognosticerade måluppfyllelsen för 

de verksamhetsmässiga måtten baseras på. Att det inte framgår på vilken grund ett mått väntas 

uppnå måluppfyllelse eller ej innebär en osäkerhet i prognoserna. Av denna anledning 

avvaktar vi till årsbokslutet med att uttala oss om resultatet av kommunens måluppfyllelse är 

förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat kopplat till god 

ekonomisk hushållning. 

• Vi noterar även att det i delårsrapporten likt föregående år saknas en uppföljning av de 

kommunala bolagens bidrag till god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att kommunen bör 

fastställa mål för god ekonomisk hushållning som omfattar bolagen och följa upp dessa. Vi 

kommer fortsatt följa hur arbetet med att fastställa samt följa upp mål för bolagen med 

betydelse för god ekonomisk hushållning fortskrider. 

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten beaktat vår översiktliga granskning i allt 

väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Mot bakgrund av den osäkerhet vi noterat avseende prognoserna för måluppfyllelse för 

verksamhetsmässiga mått är vår bedömning att vi inte, per delårsbokslutet, kan uttala oss om 

resultatet är förenligt med fullmäktiges definition för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
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Datum enligt digital underskrift 

 

Tomas Amlöv Christian Persson Carl-Johan Sernestrand   

Ordförande  1:e vice ordförande 2:e vice ordförande  

  

Ulf Teghammar Bengt Andersson Bo Sandell 

        

Inger Gillberg-Carlsson  



Delårsrapport
AUGUSTI 2022 │ UddevAllA kommUn
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▲ ▼ ▲

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?
Balanskravet

uppfylls?

247 NeJ Ja
miljoner kronor

2022-08-31 Prognos 2022 Prognos 2022

▲ ▲ ▼

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

57 346 229 -15
personer miljoner kronor miljoner kronor

2022-08-31 Prognos 2022 Prognos 2022

6 ▼ 9 ▲ 1
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. 
Ett av de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2022-08-31. Måtten anges på sidan 12. 

Gustafsberg
Foto: Lantmäteriavdelningen
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Fortsatt starkt resultat, men förutsättningarna 
förändras snabbt 
Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. 
Coronapandemin har klingat av samtidigt som den oroliga 
situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utma-
ningar i form av rekordhög inflation, stigande räntor och 
en fortsatt stor osäkerhet om vilken påverkan det får på 
den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt 
stora prishöjningar märks för många varor och tjänster, 
vilket leder till stora kostnadsökningar för kommunen, 
samt bidrar till den höga inflationen. 

De senaste årens starka ekonomi ser ut att fortsätta även 
under 2022, men utvecklingen ser ut att snabbt bromsa in 
kommande år. Kommunens resultat påverkas på kort sikt 
av en god tillväxt av skatteintäkter, statsbidrag och lägre 
pensionskostnader än föregående år, vilket skapar ett 
starkt resultat 2022. Prognosen för året visar på ett resultat 
som är väsentligt bättre än budget. 

Ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland 
annat energi och livsmedel, ökade pensionskostnader 
och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att 
prägla det fortsatta budgetarbetet inför 2023. Intäktsök-
ningarna i reala termer att bedöms bli låga under de när-
maste åren. Sammantaget innebär det en fortsatt stor osä-
kerhet kring de långsiktiga effekterna för den kommunala 
verksamheten och ekonomin. SKRs senaste skatteunder-
lagsprognos, som presenterades i slutet av augusti, visar 
tydligt att inflationen och stigande räntor får stor påverkan 
på ekonomin i kommunerna och bedömningen visar på 
kraftigt försämrad ekonomi redan under 2023, bland annat 
beroende på att flera tillfälliga satsningar försvinner nästa 
år och ökande pensionskostnader. 

I början av året var Riksbankens besked att man inte 
avsåg att höja räntan förrän 2024. Riksbanken har under 
året gjort en tvärvändning och sannolikheten att räntan 
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Arbetslöshet i procent av arbetskraften augusti
Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 

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

under innevarande år kan komma att höjas till över 1,% 
är hög. Uddevalla kommunkoncerns externa låneskuld 
har cirka 20,% rörlig ränta, vilket medför att kommunens 
räntekostnader ökar i en något långsammare takt än ef-
fekterna av höjd styrränta.

Minskad arbetslöshet 
Arbetsförmedlingens statistik till och med augusti 2022 
visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Den totala 
arbetslösheten i Uddevalla ligger på 7,2,%, vilket dock är 
högre än riket (6,6,%) och Västra Götaland (5,9,%). Jäm-
fört med samma period förra året har den totala arbets-
lösheten minskat med 1,5 procentenheter. Minskningen 
syns för samtliga grupper, men den är störst bland utrikes 
födda män (5,2 procentenheter). 

antalet invånare ökar
Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. Uddeval-
las befolkning har ökat med cirka 225 personer från års-
skiftet fram till slutet av augusti (från 57.122 till 57.346 
invånare). 

(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)
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Händelser av väsentlig betydelse
Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med att ut-
veckla en förändrad skolstruktur samt att utveckla språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Socialtjänsten har under perioden öppnat två nya LSS-
boenden i norra Uddevalla.

Stadsutvecklingsprojektet har ett antal stora investe-
ringsobjekt i full gång och arbetet med ett nytt medbor-
garhus har tagit fart, bland annat har förstudien färdig-
ställts och detaljplanearbetet har påbörjats.

Kultur- och fritidsverksamheten har kunnat återgå till 
att genomföra flera arrangemang, bland annat National-
dagsfirandet och Parksommar, utan begränsningar av 
besökande.

Kommunstyrelsen kansli har gjort stora insatser för att 
planera inför genomförande av allmänna val och även 
gjort insatser för att öka valdeltagandet.

Kommunen har fortsatt erhållit viss kompensation i 
form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och 
ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva 
helårsprognos.

ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat
Periodens resultat uppgår till 247,mkr (2021-08-31; 
189,mkr). Jämförelsestörande poster ingår i delårsresulta-
tet med 11,mkr. De jämförelsestörande posterna består av 
reavinster. 

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intres-
sant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande 
poster. Årets delårsresultat på 236,mkr är då 63,mkr bättre 
än motsvarande resultat för 2021 och 80,mkr bättre än 
genomsnittet för perioden 2018 – 2022.

Resultatet på 247,mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på 47,mkr, vilket ger ett resultat som är 
200,mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen be-
ror på följande: Nämndernas samlade resultat mot budget 
som avviker med 44,mkr. Centralt oförbrukade medel ger 
en budgetavvikelse på 71,mkr som bland annat beror på 
avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift och lägre 
pensionskostnader. Skatteintäkter och generella statsbi-
drag ger en avvikelse på 72,mkr mot budget. Finansnettot 
avviker med 13,mkr för perioden.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, ökar med 3,9,% jämfört med föregående 
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning, jämfört med föregående år, är 6,1,%.
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Margretegärdeparken
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Finansnettot per 2022-08-31 landade på 6,mkr (7,mkr) 
vilket är 13,mkr bättre än budget.

låneskuld 
Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn.

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3.750,mkr och 
medellåneskulden tom augusti var 3.738,mkr (3.700,mkr). 
Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens 
upplåning utgör 646,mkr av den totala låneskulden under 
perioden.

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3.770,mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 
3.900,mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,06,% (1,15,%). Budge-
terad räntesats för helåret är 1,25,%.

Sörkälleparken
Foto: Maria Rasmusson
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Investeringar

mkr

KoNCerNeN

resultat
Resultatet uppgår till 387,mkr och består av kommunens 
resultat på 247,mkr, UUAB-koncernen 103,mkr, Udde-
vallahem 32,mkr, Ljungskilehem 3,mkr, Gustafsbergs-
stiftelsen 2,mkr samt HSB´s stiftelse Jakobsberg 1,mkr. 
Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla 
Energi AB det största enskilda resultatet på 78,mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, har ökat med 2,1 % jämfört med föregå-
ende år.

Investeringar 
Investeringarna uppgår till 317,mkr mot en budgeterad 
nivå efter 8 månader på 537,mkr (= 2/3 av årsbudgeten).

Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl.a. 
på byggnation av grundskolor 54,mkr, ny brandstation 
Uddevalla (inklusive övningsområde) 52,mkr, nya Rim-
nersbadet 47,mkr, utbyte av komponenter på fastigheter 
40,mkr, nya Rimnersvallen 29,mkr, byggnation av för-
skolor 24,mkr, utbyte av komponenter på gator och vägar 
17,mkr samt maskiner och inventarier 11,mkr.
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Sandstrand Unda
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Investeringar
Investeringarna uppgår till 568,mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 8 månader på 908,mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 251,mkr där merparten 
av investeringar återfinns hos stiftelsen Uddevallahem, 
Uddevalla vatten och Uddevalla Energi AB.

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos
Årets resultat är budgeterat till 41,mkr. Prognosen visar 
ett överskott på 229,mkr, vilket innebär en positiv budget-
avvikelse på 188,mkr. Resultatet innehåller en jämförelse-
störande post på 11,mkr. Budgetavvikelsen för resultatet 
exkl. jämförelsestörande poster är 177,mkr. 

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott 
på -15,mkr. Däremot så pekar skatteintäkter och generella 
bidrag på ett överskott på 83,mkr jämfört med budget. 
Övriga ofördelade poster visar ett överskott på 108,mkr 
bättre än budget. Finansnettot beräknas ge ett överskott 
på 13,mkr. Nuvarande prognosresultat med överskott på 
229,mkr kan jämföras med 2021 års överskott på 116,mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat 
underskott på -15,mkr, vilket är en liten förbättring mot 
prognosen i delårsrapporten för april då nämndernas hel-
årsprognos var -21,mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 14,mkr. Likt föregående år så har ersätt-
ning för sjuklönekostnader betalats ut till kommunen och 
för socialtjänsten har det blivit en ersättning på ca 10,mkr. 
Även en del riktade statsbidrag är orsaken till en positiv 
prognos. De flesta av bidragen är riktade på äldreomsor-
gen, vilket bidrar till att verksamheten omsorg om äldre 
och funktionsnedsatta generar ett överskott på 49,mkr. 
Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott 
på -14,mkr. Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett 
underskott på -18,mkr och gemensam verksamhet har ett 
mindre underskott.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge 
ett underskott på -16,mkr. Underskottet genererar främst 

av Grundskola, Särskola, Vuxenutbildning och Gymnasie-
skola som har negativa prognosavvikelser. Förskolan har 
en positiv prognos. Personalkostnadsavvikelsen är fortsatt 
hög, och åtgärder för ökad kapacitet samt strukturföränd-
ringar påverkar kostnadsnivån under året. Det ekonomiska 
läget har förbättrats och nettokostnadsutvecklingen ligger 
på en betydligt lägre nivå än fjolåret, men det ekonomiska 
läget är fortsatt utmanande inom flera områden.

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett un-
derskott på -35,mkr. Avvikelsen beror till största del 
(-15,mkr) på att delar av stadsutvecklingsprojekten är 
ofinansierade, där den största delen av underskottet beror 
på rivningskostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har fått 
beslut från Kommunstyrelsen om att tidigarelägga insatser 
upp till 10,mkr under 2022 vilket bidrar till underskot-
tet. Syftet att tidigarelägga insatserna är att skapa bättre 
ekonomiska förutsättningar inför kommande år. Insatser 
som planeras är bland annat utredningar, underhåll och 
rivningsarbeten. I den ordinarie verksamheten återfinns 
andra avvikelser inom vinterväghållningen -4,mkr, lokal-
banken -1,mkr, ökade livsmedelskostnader -2,mkr och 
rivningar till följd av investeringsprojekt -3,mkr. Lokal-
vård genererar ett överskott.

Kultur och fritidsnämndens prognos visar ett underskott 
på drygt -1,mkr. Budgeterade investeringsmedel beräknas 
användas under året. Större pågående investeringar är 
bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområ-
det samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 
23,mkr. Budgeten för satsningar som avser förebyggande 
insatser och näringslivsaktiviteter bidrar till den positiva 
prognosen. Flera avdelningar visar en positiv budgetav-
vikelse främst på grund av vakanser och att olika insatser 
försenats. Även försörjningsstödet genererar en positiv 
budgetavvikelse.

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska väsentlig 
ekonomisk avvikelse, 1,% av kommunbidraget, resultera i 
att nämnden rapporterar vilka åtgärder som kan vidtas för 
att återställa resultatet. Samhällsbyggnadsnämndens prog-
nos är att betrakta som väsentlig ekonomisk avvikelse, 
men exkluderas 10,mkr för tidigarelagda insatser består 
merparten av engångsinsatser i form av rivningskostnader. 
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Kungsgatan
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Utifrån orsakerna samt kommunens samlade helårsprog-
nos föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden inte behöver 
vidta några åtgärder.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 108,mkr jämfört med budget. De största posterna som 
bidrar till överskottet är budgeterad driftreserv för nytt 
badhus 30,mkr, kapitalkostnader för ej igångsatta investe-
ringar 11,mkr, sänkta arbetsgivaravgifter 18,mkr och lägre 
pensionskostnader 26,mkr.

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 697,mkr mot budge-
terat 806,mkr vilket ger en avvikelse på -109,mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på nya Rimnersvallen 150,mkr, ny brandstation Udde-
valla (inklusive övningsområde) 100,mkr, byggnation av 
grundskolor 87,mkr, nya Rimnersbadet.72,mkr, utbyte av 
komponenter på fastigheter 71,mkr, maskiner och inventa-
rier 35,mkr, utbyte av komponenter på gator och vägar 
33,mkr samt byggnation av förskolor 31,mkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns bland 
förskolor -66,mkr, Skredsäkring Lyckornavägen -27,mkr, 
Ramnerrödsskolan 24,mkr, Skredsäkring Badö -20,mkr, 
Äsperödskolan (F-6) -20,mkr samt renovering av Kungs-
gatan -14,mkr.

Avvikelserna mot budget beror framför allt på justerade 
och senarelagda tidplaner. Avvikelser på förskolor beror 
till största del på ändrad tidsplan för om- och tillbyggnad 
av Äsperöd förskola (-20,mkr), ny förskola Dalaberg 1:1 
(-14,mkr) samt senarelagd tidsplan p.g.a. myndighets-
beslut för Bokenäs förskola (-12,mkr). Renovering av 
Kungsgatan avviker mot budgeterat belopp då den huvud-
sakligen färdigställdes år 2021 och viss fakturering släpat.

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 222,mkr, vilket innebär att det lagstadgade balans-
kravet kommer att klaras.

Finansiella mål
De tre finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet 

samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och 
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och 
bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och 
tre år tillbaka. Prognosen är att samtliga finansiella mål 
uppnås, främst beroende på det goda resultat som prog-
nosticeras för året men även att investeringarna inte blir 
lika höga som budgeterat. Även resultatet för 2020 och 
2021 påverkar måluppfyllelsen positivt. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommun-
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun inne-
bär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och 
kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommun-
koncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters 
behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen 
har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella 
mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 
förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunför-
bund har god ekonomisk hushållning när de uppnår de av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för respektive 
företag. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stif-
telser och kommunalförbund har god ekonomisk hushåll-
ning. 

Prognosen pekar på att kommunen kommer att få 
svårigheter med att uppnå god ekonomisk hushållning 
för 2022. I delårsrapporten för augusti görs ingen samlad 
bedömning om kommunkoncernen kommer uppnå god 
ekonomisk hushållning. Om kommunen inte uppnår god 
ekonomisk hushållning för 2022 innebär det att kommun-
koncernen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning, utifrån nuvarande definition.
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resUltatrÄKNING
Belopp i mkr

KoNCerNeN 2022-08-31 2021-08-31 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 2 786 1 459 2 339 2 600 2 286

verksamhetens kostnader -4 822 -3 457 -5 665 -5 812 -5 407

Avskrivningar -265 -255 -422 -402 -387

Jämförelsestörande poster 11 16 - 11 -66

Verksamhetens nettokostnader -2 290 -2 237 -3 748 -3 603 -3 574

Skatteintäkter 1 983 1 858 2 905 2 975 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 725 694 1 049 1 063 1 041

Verksamhetens resultat 418 315 206 435 275

Finansiella intäkter 20 19 3 3 4

Finansiella kostnader -51 -47 -65 -56 -48

Resultat efter finansiella poster 387 287 144 382 231

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 387 287 144 382 231

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2022-08-31 2021-08-31 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 610 571 927 911 864

verksamhetens kostnader -2 996 -2 870 -4 677 -4 596 -4 408

Avskrivningar -92 -87 -155 -140 -133

Jämförelsestörande poster 11 16 - 11 -62

Verksamhetens nettokostnader -2 467 -2 370 -3 905 -3 814 -3 739

Skatteintäkter 1 983 1 858 2 905 2 975 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 725 694 1 049 1 063 1 041

Verksamhetens resultat 241 182 49 224 110

Finansiella intäkter 34 34 52 50 50

Finansiella kostnader -28 -27 -60 -45 -44

Resultat efter finansiella poster 247 189 41 229 116

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 247 189 41 229 116

Noter
I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.
Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för augusti periodise-
ras således 2/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för 
bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den s k skolmiljarden. De prognosti-
serade skatteintäkterna innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt i 12:e 
delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning 
för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostna-
der i form av kommande löneavtalsökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultateffekt i delårsboksluten.
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BalaNsrÄKNING
KoNCerNeN KoMMUNeN

Belopp i mkr 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6 7 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 161 7 045 2 492 2 456

maskiner och inventarier 526 549 151 155

Pågående arbete 940 670 537 302

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 71 66 108 103

långfristiga fordringar 11 9 3 162 3 131

Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 10 - -

summa anläggningstillgångar 8 724 8 356 6 451 6 148

Bidrag till infrastruktur 8 9 8 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 82 60 36 27

kortfristiga fordringar 528 664 336 341

kassa och bank 43 61 - 49

summa omsättningstillgångar 653 785 372 417

sUMMa tIllGåNGar 9 385 9 150 6 831 6 574

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 887 2 656 1 881 1 765

Periodens resultat 387 231 247 116

summa eget kapital 3 274 2 887 2 128 1 881

avsättningar

Avsättningar för pensioner 45 45 38 38

Uppskjuten skatteskuld 201 207 - -

Övriga avsättningar 16 16 9 8

summa avsättningar 262 268 47 46

skulder

långfristiga skulder 4 925 4 717 3 977 3 765

kortfristiga skulder 924 1 278 679 882

summa skulder 5 849 5 995 4 656 4 647

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer 9 385 9 150 6 831 6 574

ansvarsförbindelser 799 812 1 107 1 131
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kommUnen
DrIFtreDoVIsNING 
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2022-08-31

resultat t.o.m. 
2021-08-31

Budget t.o.m. 
2022-08-31

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

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

kommunstyrelsen 33,9 15,1 -1,5 35,4 23,0

Barn och utbildningsnämnden 41,8 29,8 36,8 5,0 -15,8

Socialnämnden -0,1 15,6 -21,9 21,8 14,0

Samhällsbyggnadsnämnden -17,8 2,6 3,5 -21,3 -35,1

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

valnämnden 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

summa nämnder och styrelser 63,9 64,0 20,4 43,5 -15,1

Övrigt ofördelat 71,2 46,7 0,0 71,2 107,7

Skatter och generella bidrag 72,3 45,0 0,0 72,3 83,0

Finansnetto 12,5 1,2 0,0 12,5 13,0

Budgeterat resultat 27,0 31,8 27,0 0,0 40,7

summa totalt 246,9 188,7 47,4 199,5 229,3

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2022-08-31
Budget

2022-08-31
Budget 

2022
prognos 

2022

avvikelse 
budget mot 

prognos
Materiella investeringar 
(och immateriella)

kommunstyrelsen 52,0 63,0 94,5 103,9 -9,4

Barn och utbildningsnämnden 83,6 116,0 174,0 138,5 35,5

Socialnämnden 2,1 5,3 8,0 8,1 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnden 97,0 184,8 277,3 196,5 80,8

kultur- och fritidsnämnden 82,1 167,9 251,8 250,1 1,7

summa nämnder och styrelser 316,8 537,0 805,6 697,1 108,5

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2022-08-31
ackumulerad 

utgift

Budgeterad 
total 

investering
större ny- och ombyggnader
Brandstation Uddevalla inkl. övningsomr. 51,7 104,5 181,0

Rimnersbadet 46,5 166,6 466,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad 41,3 253,1 303,0

Rimnersvallen 28,6 28,8 205,0

Blekets förskola (f.d. Killingen förskola) 12,5 41,0 45,0



Delårsrapport aUGUstI 2022 – UDDevalla kommUn

11

kommUnAlA FÖReTAG
eKoNoMIsKt UtFall
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2022-08-31

resultat t.o.m. 
2021-08-31

Budget t.o.m. 
2022-08-31

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB 0,0 -0,2 -0,5 0,5 -0,6

Uddevalla Energi AB (koncernen) 77,6 60,2 39,5 38,1 105,4

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 18,7 3,9 7,0 11,7 24,0

Uddevalla omnibus AB 10,1 0,4 1,6 8,5 14,5

Uddevalla Turism AB -2,6 -3,0 -3,7 1,1 -5,5

Uddevalla vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 31,8 37,4 28,5 3,3 39,0

Stiftelsen ljungskilehem 2,6 2,1 0,9 1,7 1,3

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 1,1 -1,8 1,2 -0,1 0,6

Gustafsbergsstiftelsen 1,9 0,5 0,0 1,9 0,5

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) -0,2 -0,2 -1,4 1,2 0,8

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

INVesterINGsreDoVIsNING
Belopp i mkr

Utgift
2022-08-31

Budget
2022-08-31

Budget 
2022

prognos 
2022

avvikelse 
budget mot 

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

Uddevalla Energi AB (koncernen) 35,6 83,2 124,8 93,3 31,5

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 21,0 39,3 59,0 35,0 24,0

Uddevalla omnibus AB 0,3 0,0 13,0 3,5 9,5

Uddevalla Turism AB 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2

Uddevalla vatten AB 84,9 131,5 197,3 193,7 3,6

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 103,5 108,7 163,1 163,1 0,0

Stiftelsen ljungskilehem 1,0 1,7 0,6 2,5 -1,9

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,8 1,0 40,0 1,2 38,8

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

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 4,2 6,0 7,8 5,0 2,8
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VerKsaMHetsMÄssIGa Mått proGNos 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka ▲
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka ▲
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▼
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▼
Antal företag i kommunen, ska öka ▲
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka ▲
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka ▲
Antal föreningsaktiviteter, ska öka ▲
Antal områden som saneras, ska öka ▼
minskad sjukfrånvaro ▲
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka ▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka ▼
minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon ▼
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader ▼
Trä som byggnadsmaterial, ska öka prognos kan ej 

sättas per augusti

Företagsklimat, ska bli bättre ▲

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

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

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

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



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr KS 2021/00487 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 
upprustning och utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) har inkommit med en motion om att 
strandpromenaden i Ljungskile rustas upp och att det införs en skötselplan för 
kommande underhåll. Vidare föreslås att kommunen ska gå fram med ett konkret 
förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från Ulvesund 
till Kungsparken med en upprustad gångväg. Motionärerna anser att en strandpromenad 
i Ljungskile kommer att underlätta för de boende, säkerställa trafiksäkerheten för barn 
samt skapa ett fantastiskt turistområde.  
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar skriver att 
det idag finns en befintlig strandpromenad från Berg väster om Laxbutiken och fram till 
Kungsparken. Den är till viss del i dåligt skick då väder och vind har underminerat 
vägbanan och delsträckor saknar belysning. Att åtgärda och upprusta sträckan finns inte 
med i samhällsbyggnadsnämnden budget och samhällsbyggnadsförvaltningen behöver i 
så fall ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett uppdrag om att utreda förutsättningarna och 
kostnader för att kunna utveckla och förbättra den befintliga strandpromenaden samt 
utreda rådighet till mark med mera.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-05.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-30 § 284. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10.  
Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 2021-09-14. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Att samhällsbyggnadsnämnden redan har ett uppdrag att 
upprusta samt utreda den befintliga strandpromenaden med start hösten 2022, därmed 
anses motionen besvarad. 
 
David Sahlsten (KD): att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningar för utveckling och förbättring av den befintliga strandpromenaden i 
Ljungskile samt att redan nu inkludera sträckan till Ulvesund och därmed driva på en 
utveckling mot en säker lösning och ej enbart avvakta eventuella framtida utveckling 
via projektet Västkustsleden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) yrkande mot David Sahlstens 
(KD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Camilla Johanssons (C) yrkande.    



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 267 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att samhällsbyggnadsnämnden redan har ett uppdrag att upprusta samt utreda den 
befintliga strandpromenaden med start hösten 2022,  
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-09-08 Dnr KS 2021/00487 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

upprustning och utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) har inkommit med en motion om att 
strandpromenaden i Ljungskile rustas upp och att det införs en skötselplan för 
kommande underhåll. Vidare föreslås att kommunen ska gå fram med ett konkret 
förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från Ulvesund 
till Kungsparken med en upprustad gångväg. Motionärerna anser att en strandpromenad 
i Ljungskile kommer att underlätta för de boende, säkerställa trafiksäkerheten för barn 
samt skapa ett fantastiskt turistområde. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar skriver att 
det idag finns en befintlig strandpromenad från Berg väster om Laxbutiken och fram till 
Kungsparken. Den är till viss del i dåligt skick då väder och vind har underminerat 
vägbanan och delsträckor saknar belysning. Att åtgärda och upprusta sträckan finns inte 
med i samhällsbyggnadsnämnden budget och samhällsbyggnadsförvaltningen behöver i 
så fall ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden 
önskar ett uppdrag om att utreda förutsättningarna och kostnader för att kunna utveckla 
och förbättra den befintliga strandpromenaden samt utreda rådighet till mark med mera.  
 
I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag finns en utförligare beskrivning av 
delsträckorna och dess förutsättningar. Kommunledningskontoret arbetar också med ett 
projekt kallat ”Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor” vilket kan 
komma att beröra delar av det område som motionen berör. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-30 § 284. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10. 
Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 2021-09-14. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling och 
förbättring av den befintliga strandpromenaden i Ljungskile, 
 
att med ovan anse motionen besvarad.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-09-08 Dnr KS 2021/00487 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
David Sahlsten (KD) 
Jerker Lundin (KD) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ek avd, planering och styrning 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2022-08-10 Dnr SBN 2021/00507 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från David Sahlsten 

(KD) och Jerker Lundin (KD) om upprustning och utveckling av 

strandpromenaden i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten och Jerker Lundin har genom Kristdemokraterna (KD) inkommit med 
en motion om att de vill att strandpromenaden i Ljungskile rustas upp och att det införs 
en skötselplan för kommande underhåll. De anser att kommunen ska gå fram med ett 
konkret förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från 
Ulvesund till Kungsparken med en upprustad gångväg. De menar att en strandpromenad 
i Ljungskile kommer att underlätta för de boende, säkerställa för våra barn samt skapa 
ett fantastiskt turistområde längst med Bohusläns vackraste sträckor. De hänvisar till 
hur framgångsrik och populär strandpromenaden i Uddevalla har blivit och anser att det 
skulle vara en självklar investering kommunen bör ta för att utveckla Ljungskile.  
 
Det finns idag en befintlig strandpromenad från Berg väster om Laxbutiken och fram till 
Kungsparken. Den är till viss del i dåligt skick, utsatt för väder och vind som har 
underminerat vägbanan och delsträckor saknar belysning. Att åtgärda och upprusta 
sträckan finns inte med i samhällsbyggnadsförvaltningens budget och förvaltningen 
behöver i så fall ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för detta.  
 
Samhällsbyggnad vill få i uppdrag att påbörja arbetet med att utreda förutsättningarna 
och kostnader för att kunna utveckla och förbättra den befintliga strandpromenaden 
samt utreda rådighet till mark med mera. De ekonomiska konsekvenserna får nomineras 
in i kommande budgetprocesser. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10 
Motion från David Sahlsten och Jerker Lundin (KD) 2021-09-14 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling och 
förbättring av den befintliga strandpromenaden i Ljungskile  
 
att anse motionen besvarad 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2022-08-10 Dnr SBN 2021/00507 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

David Sahlsten och Jerker Lundin har genom Kristdemokraterna (KD) inkommit med 
en motion om att de vill att strandpromenaden i Ljungskile rustas upp och att det införs 
en skötselplan för kommande underhåll. De anser att kommunen ska gå fram med ett 
konkret förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från 
Ulvesund till Kungsparken med en upprustad gångväg. De menar att en strandpromenad 
i Ljungskile kommer att underlätta för de boende, säkerställa för våra barn samt skapa 
ett fantastiskt turistområde längst med Bohusläns vackraste sträckor. De hänvisar till 
hur framgångsrik och populär strandpromenaden i Uddevalla har blivit och anser att det 
skulle vara en självklar investering kommunen bör ta för att utveckla Ljungskile.  
 
Det finns idag en befintlig strandpromenad från Berg väster om Laxbutiken och fram till 
Kungsparken. Den är till viss del i dåligt skick, utsatt för väder och vind som har 
underminerat vägbanan och delsträckor saknar belysning. Att åtgärda och upprusta 
sträckan finns inte med i samhällsbyggnadsförvaltningens budget och förvaltningen 
behöver i så fall ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för detta.  
 
Sträckan mellan Ulvesund och Berg (väster om Laxbutiken) skulle innebära en 
brygganläggning längs med vattnet som kräver dyrare och mer avancerade åtgärder och 
ta längre tid att genomföra än resterande sträcka. 
Det området kommer att belysas i ett pågående projekt med focus på Västkustleden, en 
ny nationell cykelled som är en förlängning av Kattegattleden från Göteborg genom 
Bohuslän och vidare till Strömstad och norska gränsen. Förslaget från samhällsbyggnad 
är att avvakta denna sträcka för att se vad projektet resulterar i för åtgärder. 
 
Från Berg till Laxbutiken finns det en smal grusad gångväg, den saknar belysning men 
är i ganska bra standard i övrigt. Bedömd åtgärd: borttagning av gräs och sly för att 
bredda gångvägen och justera med nytt krossmaterial samt komplettera med belysning.  
 
Från Laxbutiken och fram till Ljungskile hamn finns det en ca 3 m bred asfalterad gång- 
och cykelväg. Sträckan saknar belysning och är bitvis i dåligt skick. Gång- och 
cykelvägen ligger på sina ställen för lågt jämfört med havsnivån vilket gör att den blir 
underminerad. De befintliga skadorna på sträckan planeras att åtgärdas under 2022 men 
på grund av området förutsättningar är det en åtgärd som kommer behöva göras om 
efter några år. Bedömd åtgärd: Vägsträckan behöver höjas upp alternativt kompletteras 
med stödmur mot vattnet för att skyddas mot erosion. Justera det sämre ytorna och ny 
asfaltsbeläggning över hela sträckan samt komplettera med belysning.  
 
Sträckan vid Ljungskile hamn planeras att utredas i en förstudie som ska klargöra 
förutsättningarna för ett promenadstråk längs med berget vid Strandvägen, eventuell 
bergsäkring samt belysning. Det finns 5 miljoner i budgeten för 2024 för denna 
delsträcka.  
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2022-08-10 Dnr SBN 2021/00507 

  

 

 

 

På sträckan från kallbadhuset fram till Kungsparken finns en smal grusad gångväg med 
belysning. Standarden är bra men vissa justeringar kan behöva göras. Möjlighet till 
breddning är liten men får utredas vidare. Sträckan går delvis på kyrkans mark samt 
några mindre delar på privat mark. Huruvida rättigheter för gångvägen finns får utredas 
i kommande arbete.   
 
Med detta som bakgrund vill samhällsbyggnad få i uppdrag att påbörja arbetet med att 
utreda förutsättningarna och kostnader för att kunna utveckla och förbättra den 
befintliga strandpromenaden samt utreda rådighet till mark med mera. De ekonomiska 
konsekvenserna får nomineras in i kommande budgetprocesser.   
 
 
 
Maria Jacobsson Sara Norén 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Samhällsbyggnad  



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-08-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 284 Dnr SBN 2021/00507 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från David 
Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om upprustning och 
utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten och Jerker Lundin har genom Kristdemokraterna (KD) inkommit med 
en motion om att de vill att strandpromenaden i Ljungskile rustas upp och att det införs 
en skötselplan för kommande underhåll. De anser att kommunen ska gå fram med ett 
konkret förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från 
Ulvesund till Kungsparken med en upprustad gångväg. De menar att en strandpromenad 
i Ljungskile kommer att underlätta för de boende, säkerställa för våra barn samt skapa 
ett fantastiskt turistområde längst med Bohusläns vackraste sträckor. De hänvisar till 
hur framgångsrik och populär strandpromenaden i Uddevalla har blivit och anser att det 
skulle vara en självklar investering kommunen bör ta för att utveckla Ljungskile.  

Det finns idag en befintlig strandpromenad från Berg väster om Laxbutiken och fram till 
Kungsparken. Den är till viss del i dåligt skick, utsatt för väder och vind som har 
underminerat vägbanan och delsträckor saknar belysning. Att åtgärda och upprusta 
sträckan finns inte med i samhällsbyggnadsförvaltningens budget och förvaltningen 
behöver i så fall ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för detta.  

Samhällsbyggnad vill få i uppdrag att påbörja arbetet med att utreda förutsättningarna 
och kostnader för att kunna utveckla och förbättra den befintliga strandpromenaden 
samt utreda rådighet till mark med mera. De ekonomiska konsekvenserna får nomineras 
in i kommande budgetprocesser. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10 
Motion från David Sahlsten och Jerker Lundin (KD) 2021-09-14 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kenth Johansson (UP) yrkar bifall till förslaget samt en tilläggs att-sats: att redan nu 
inkludera sträckan till Ulvesund och därmed driva på en utveckling mot en säker 
lösning och ej enbart avvakta eventuella framtida utveckling via projektet 
Västkustsleden. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att nämnden 
beslutar att bifalla förslaget 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-08-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Därefter ställer ordföranden proposition på Kenth Johanssons tilläggs att-sats och finner 
att nämnden beslutar att avslå densamma. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling och 
förbättring av den befintliga strandpromenaden i Ljungskile  

att anse motionen besvarad 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kenth Johansson (UP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt 
  
Justerat 2022-09-01   
Mikael Staxäng  
 

Mattias Forseng  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-01 intygar   
Malin Witt   
   
Skickat 2022-09-02 till  
Kommunfullmäktige 



 

Kristdemokraterna, Uddevalla  facebook.com/kduddevalla 

Junogatan 3 

451 42  UDDEVALLA 

Kristdemokraterna, Uddevalla 

Rusta upp strandpromenaden i Ljungskile! 

Kristdemokraterna (KD) i Uddevalla vill rusta upp strandpromenaden rejält 
och införa en skötselplan som gör att området hålls efter. KD anser att 
kommunen ska utmana Länsstyrelsen och gå fram med ett konkret förslag 
på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från 
Ulvesund till marinan med upprustad gångväg till Kungsparken. 
Kungsparken, och vägarna till den, står nu och förfaller i ett av 
kommunens viktigaste kulturområden och är i stort behov av upprustning. 

Åtgärderna kommer givetvis vara en utmaning, eftersom många av 
insatserna kräver vattendom, men detta är fullt möjligt. De flesta 
kommuner med dessa typer av unika värden har redan påbörjat och 
genomfört likande byggnationer. Detta kommer att kosta pengar. Men ser 
vi på hur framgångsrik och populär strandpromenaden i Uddevalla har 
blivit så är det en självklar investering kommunen bör ta för att utveckla 
Ljungskile. Kan vi etablera en strandpromenad från Ulvön ända fram till 
Lyckorna så kommer det att underlätta för de boende, säkerställa 
trafiksäkerhet för våra barn, samtidigt som vi skapar ett fantastiskt 
turistområde längs en av Bohusläns vackraste sträckor. 

 KD i Uddevalla vill att majoriteten omgående satsar på att utveckla och 
upprusta Ljungskiles strandpromenad samt utreda möjligheten till belysning längs den. 

Kristdemokraterna i Uddevalla yrkar på: 

a t t majoriteten omgående ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla och 
upprusta Ljungskiles strandpromenad. 

 a t t Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda belysning vid 
strandpromenaden. 

 

 

David Sahlsten   Jerker Lundin 

Gruppledare   Ledamot, Samhällsbyggnadsnämnden 

M
otion 

https://www.facebook.com/kduddevalla


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr KS 2021/00490 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om utökade resurser för hamnens flytt till 
Fröland 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) inkom i september 2021 
med motion om utökade resurser för hamnens flytt till Fröland. I motionen framhålls att 
en förutsättning för en expansion av Uddevalla centrum är att hamnverksamheten flyttas 
till Fröland. Motionärerna bedömer att det behöver anlitas externa konsulter med 
kunskap om bl.a. hamnverksamhet och byggnation av nya hamnar och föreslår att det 
avsätts 10 mkr extra till projektledning och styrgrupp för hamnens flytt västerut.  
 
”Hamnområdet” är ett delprojekt inom Stadsutveckling. I Hamnområdet ingår 
delområdena Badö/Bäve, Fröland, Holmarna och Järnväg. Projektet kräver omfattande 
samordning och samarbete mellan olika kompetenser, kontakter med myndigheter, 
samverkan med näringsliv m.m. Projektet Hamnområdets uppdrag är i sammanfattning 
att bemanna, planera och genomföra hamnens flytt.  
 
För året finns det inom kommunstyrelsens budget avsatt 12,4 mkr till stadsutveckling. 
Inom samhällsbyggnadsnämndens budget finns det avsatt 5,0 mkr. Inför 2023 tillförs 
kommunstyrelsen ytterligare 15,0 mkr.  
 
I dagsläget är det inte definierat hur stor del av budgeten som hör till respektive område 
inom stadsutvecklingen. Detta får hanteras under höstens arbete med detaljbudgeten. I 
kommande budgetprocess, våren 2023, får framställas hur behoven ser ut för 
stadsutvecklingen för perioden 2024-2026. Behov av kompetens inom projektet följs 
löpande utifrån projektets framskridande, däribland behov av att anlita externa experter. 
Projektledningen har tagit fram en översiktlig sammanställning av genomförda och 
planerade aktiviteter i projektet som redovisas i beslutsunderlagen. Med ovan 
redogörelse föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-08.  
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP). 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 268 

 

Beslut 

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

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(4) 

2022-09-08 Dnr KS 2021/00490 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om utökade resurser för hamnens flytt till 

Fröland 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) inkom i september 2021 
med motion om utökade resurser för hamnens flytt till Fröland. I motionen framhålls att 
en förutsättning för en expansion av Uddevalla centrum är att hamnverksamheten flyttas 
till Fröland. Motionärerna bedömer att det behöver anlitas externa konsulter med 
kunskap om bl.a. hamnverksamhet och byggnation av nya hamnar och föreslår att det 
avsätts 10 mkr extra till projektledning och styrgrupp för hamnens flytt västerut.  
 
”Hamnområdet” är ett delprojekt inom Stadsutveckling. I Hamnområdet ingår 
delområdena Badö/Bäve, Fröland, Holmarna och Järnväg. Projektet kräver omfattande 
samordning och samarbete mellan olika kompetenser, kontakter med myndigheter,  
samverkan med näringsliv m.m. Projektet Hamnområdets uppdrag är i sammanfattning 
att bemanna, planera och genomföra hamnens flytt.  
 
För året finns det inom kommunstyrelsens budget avsatt 12,4 mkr till stadsutveckling. 
Inom samhällsbyggnadsnämndens budget finns det avsatt 5,0 mkr. Inför 2023 tillförs 
kommunstyrelsen ytterligare 15,0 mkr.  
 
I dagsläget är det inte definierat hur stor del av budgeten som hör till respektive område 
inom stadsutvecklingen. Detta får hanteras under höstens arbete med detaljbudgeten. 
I kommande budgetprocess, våren 2023, får framställas hur behoven ser ut för 
stadsutvecklingen för perioden 2024-2026. 
 
Behov av kompetens inom projektet följs löpande utifrån projektets framskridande, 
däribland behov av att anlita externa experter.   
 
Projektledningen har tagit fram en översiktlig sammanställning av genomförda och 
planerade aktiviteter i projektet som redovisas i beslutsunderlagen.  
 
Med ovan redogörelse föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-08. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP). 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-09-08 Dnr KS 2021/00490 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) inkom i september 2021 
med motion om utökade resurser för hamnens flytt till Fröland. I motionen framhålls att 
en förutsättning för en expansion av Uddevalla centrum är att hamnverksamheten flyttas 
till Fröland. Motionärerna bedömer att det behöver anlitas externa konsulter med 
kunskap om bl.a. hamnverksamhet och byggnation av nya hamnar och föreslår att det 
avsätts 10 mkr extra till projektledning och styrgrupp för hamnens flytt västerut.  
 
”Hamnområdet” är ett delprojekt inom Stadsutveckling i vilket ingår områdena 
Badö/Bäve, Fröland, Holmarna och Järnväg. Projektet kräver omfattande samordning 
och samarbete mellan olika kompetenser och kontakter med myndigheter och 
samverkan med näringsliv. Projektet Hamnområdets uppdrag är i sammanfattning att 
bemanna, planera och genomföra hamnens flytt.  
 
För året finns det inom kommunstyrelsens budget avsatt 12,4 mkr till stadsutveckling. 
Inom samhällsbyggnadsnämndens budget finns det avsatt 5,0 mkr. Inför 2023 tillförs 
kommunstyrelsen ytterligare 15,0 mkr.  
 
I dagsläget är det inte definierat hur stor del av budgeten som hör till respektive område 
inom stadsutvecklingen. Detta får hanteras under höstens arbete med detaljbudgeten. 
I kommande budgetprocess till våren får framställas hur behoven ser ut för 
stadsutvecklingen för perioden 2024-2026. 
 
Behov av kompetens inom projektet följs löpande utifrån projektets framskridande, 
däribland behov av att anlita externa experter.   
 
Projektledningen har tagit fram en översiktlig sammanställning av genomförda och 
planerade aktiviteter i projektet som redovisas nedan. 
 
Med denna redogörelse föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad. 

Projekt Hamnområdet, genomförda aktiviteter 

 Planprogram och detaljplan för området Fröland utarbetat 
 Grovkalkyl för området Frölands infrastruktur, vägar och ledningar utfört. 
 Marknadsdialog med intressenter gentemot Fröland och västra hamnen från 

näringsliv, befintliga och möjliga strategiska intressenter, i regionen/nationellt 
 Inledande samtal med temat värde på befintliga byggnader på Badö 
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 Resursplanering internt för 3 Projektledare inom områden: Badö/Bäve, Västra 
Hamnen, Fröland 

 Samverkan med stadsutvecklingsprojekten Kajpromenad med 
översvämningsskydd, i form av gemensamma anläggningar befintliga och 
framtida mellan projektorganisationernas ledare. 

 Resursförstärkning med Processledare med ansvar att driva den taktiska och 
strategiska samverkan inom helheten för alla stadsutvecklingsprojekt och 
ombesörja framdrift i Flytt av Hamnen 

 Upprättat direkt kommunikationskanal mellan hamnens tekniska kontor och 
processledare med syftet att underlätta samverkan i taktiska frågor såsom 
säkring av området, planerade förstärkningar av området och logistik 

 Utredningar som gett svar på markförhållanden, också på sjösidan är utförda. 
 Vidare utbyggnad av hamnverksamhet är på gång med lösningar som hanterar 

ytterligare kapacitet i västra hamnen och Uddevalla Hamn värderar möjligheter 
för ombyggnad av området som tidigare var torrdock.  

 Målen för exploateringsgrader är satta. 
 Upplåtelseform för västra hamnen beslutat 
 Rutinmässiga resursplaneringsmöten med alla enhetschefer inom 

Samhällsbyggnad, kommer också fortsätta. 
 Inlett samtal med regionens större brukare av Hamntjänster för att kartlägga 

befintlig och planerad volym och material som hanteras av Uddevalla Hamn 
 Följer Uddevalla Hamns strategiska utveckling och anpassar perspektiven för 

vidareutveckling av Sörvik för att möta behoven för flexibilitet också när Västra 
hamnen är klar. 

Projekt Hamnområdet, kommande aktiviteter 

 Vidare prioritering av projektens genomförande 
 Tidplan för etablering av första delar av näringslivet som flyttar till Västra 

Hamnen, så som avtal om tomter, planerad verksamhet och infrastruktur 
 Avrop /resurstillsättning av förhandlingsledare i förhandlingar som rör ekonomi 

och värde för anläggningar som berörs, med befintliga ägare av dessa. 
 Plan för Byggbarhet och samförläggning, när möjligt, med pågående verksamhet 

i andra stadsutvecklingsprojekt 
 Fortsatt omvärldsbevakning vad gäller höjda priser på varor och tjänster 
 Inhämtning av erfarenheter och kunskap vad gäller planering och genomförandet 

av flytt eller utveckling av hamnar, genom konsulter, i första hand inom Sverige 
 Besluta om alternativa planer för mottag av massor och eventuellt deponi 
 Genomföra planering för områden i inre hamnen där det först är nödvändigt med 

omfattande saneringar 
 Se på vidareutveckling och flytt av järnvägens ”Harpan” och flytt av denna till 

nytt område 
 Tillföra en projektcontroller/ekonom som sköter projektets totala 

ekonomirapporter. 
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 Tillföra en projektingenjör som sköter alla tidplaner, dokumentbaser, protokoll 
och beslutsgång.  

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
Christer Hasslebäck (UP) 



Motion:   Underlätta Hamnens flytt till Fröland – västra Hamnen 

Nu när en ny simhall byggs vid Rimnersvallen är det tid att ta tag i området 
Widingsborg och södra sidan av Bäveån samt fortsätta den framtida 
utvecklingen och expansionen av Uddevalla centrum. 

Widingsborg är ett attraktivt område som bör inte bara ska användas till olika 
boendeformer såsom t.ex. bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende, 
trygghetsboende utan för att göras riktigt attraktivt även tillskapa rekreationsytor 
för ett mindre bad och spa, restaurang och vattenupplevelser såsom detaljplanen 
medger. 

Förutsättningen för framtida boende och utveckling av Widingsborg och hela 
inre hamnen är inte bara översvämningsskydd, skredsäkring och 
skyfallsproblematik utan också en flytt av hamnverksamheten till Fröland. 

För få hela den här processen att flyta på måste prospektering och arbetet med 
flytt av hamnen ta fart. Det räcker inte med en styrgrupp utan det behövs externa 
konsulter (konsultföretag) med den kompetens som erfordras. Bred kunskap om 
hamnverksamhet och byggnation av nya hamnar, sanering mm såsom vid 
byggnationen av Arendal i Göteborg, är en förutsättning 

Uddevallapartiet yrkar att det avsätts 10 Mkr extra för en projektorganisation 
som styr upp utveckling och flytt av hamnen då detta är första steget i den 
framtida processen av utveckling av hela Uddevallas framtid. 

Yrkande: Att avsätta 10 Mkr extra till projektledning och styrgrupp för 

Hamnens flytt västerut. 

Uddevalla den 6 september 2021 

Ann-Charlott Gustafsson (UP)  Christer Hasslebäck (UP)

   



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2022/00458 

Förslag på nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan 

Sammanfattning 

I samband med att den nya brandstation uppförs har en ny gata anlagts för att knyta 
samman Västgötavägen och Excercisvägen. Namnberedningen föreslog att den nya 
gatans namn skulle vara Östra Exercisvägen men samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
att återremittera ärendet för höra namnberedningens inställning till namnet Larmgatan.  
 
Namnberedningen hade inga invändningar mot förslaget och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att fastställa namnet 
Larmgatan för den nya gatan. 

Kommunledningskontoret anser att Larmgatan är ett väl valt namn för gatan och 
tillstyrker därför nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-05 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-08-30 § 288 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-07-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 113  
Karta över aktuell vägsträckning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Larmgatan för gatan mellan cirkulationsplatsen på 
Västgötavägen och Exercisvägen. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-09-05 Dnr KS 2022/00458 

  

 

Handläggare 

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

 

Förslag på nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan 

Sammanfattning 

I samband med att den nya brandstation uppförs har en ny gata anlagts för att knyta 
samman Västgötavägen och Excercisvägen. Namnberedningen föreslog att den nya 
gatans namn skulle vara Östra Exercisvägen men samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
att återremittera ärendet för höra namnberedningens inställning till namnet Larmgatan. 
Namnberedningen hade inga invändningar mot förslaget och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att fastställa namnet 
Larmgatan för den nya gatan. 
 
Kommunledningskontoret anser att Larmgatan är ett väl valt namn för gatan och 
tillstyrker därför nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-05 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-08-30 § 288 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-07-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 113  
Karta över aktuell vägsträckning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Larmgatan för gatan mellan cirkulationsplatsen på 
Västgötavägen och Exercisvägen. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för kännedom 
 



 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr SBN 2022/00051 

Nytt vägnamn vid nya brandstationen, Östra Exercisvägen 

Sammanfattning 

Det har anlagts en ny gata söder om den nya brandstationen i Uddevalla, mellan 
rondellen på Västgötavägen och Exercisvägen.  

Gatan behöver namnsättas för att framför allt underlätta för väghållningsfordon. 
Namnberedningen föreslår att gatan får namnet Östra Exercisvägen, för att anknyta men 
ändå särskilja den från intilliggande Excercisvägen. Inga adresser finns utefter vägen 
som kan påverkas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Karta över aktuell vägsträckning 2022-03-03  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros 
(M): återremittera ärendet till förvaltningen med förslaget att kalla gatan för Larmgatan 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen med förslaget att kalla gatan för Larmgatan 

 

 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-03-24  
Mikael Staxäng  
Maria Johansson 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  
Ola Löfgren 
  
Skickat 2022-03-25 till 
Samhällsbyggnad 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2022-07-11 Dnr SBN 2022/00051 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Ulrika Windh 
Telefon 0522-69 64 87 
ulrika.windh@uddevalla.se 

 

Nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan 

Sammanfattning 

Det har anlagts en ny gata söder om den nya brandstationen i Uddevalla, mellan 
cirkulationsplatsen på Västgötavägen och Exercisvägen.  

Gatan behöver namnsättas för att framför allt underlätta för väghållningsfordon, inga 
adresser finns utefter vägen som påverkas. Namnberedningens förslag Östra 
Exercisvägen återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden i mars 2022 med förslag 
om att namnge gatan till Larmgatan. Namnberedningen har inga invändningar mot det 
nya förslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-03-22 §113  
Karta över aktuell vägsträckning 2022-03-03  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige fastställa vägnamnet Larmgatan för gatan mellan 
cirkulationsplatsen på Västgötavägen och Exercisvägen. 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Ulrika Windh 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Skickas till 
Planeringsavdelningen 
 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-08-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr SBN 2022/00051 

Nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan 

Sammanfattning 

Det har anlagts en ny gata söder om den nya brandstationen i Uddevalla, mellan 
cirkulationsplatsen på Västgötavägen och Exercisvägen.  
 
Gatan behöver namnsättas för att framför allt underlätta för väghållningsfordon, inga 
adresser finns utefter vägen som påverkas. Namnberedningens förslag Östra 
Exercisvägen återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden i mars 2022 med förslag 
om att namnge gatan till Larmgatan. Namnberedningen har inga invändningar mot det 
nya förslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-03-22 §113  
Karta över aktuell vägsträckning 2022-03-03  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att föreslå Kommunfullmäktige fastställa vägnamnet Larmgatan för gatan mellan 
cirkulationsplatsen på Västgötavägen och Exercisvägen. 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt 
  
Justerat 2022-09-01   
Mikael Staxäng  
 

Mattias Forseng  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-01 intygar   
Malin Witt   
   
Skickat 2022-09-02 till  
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2022/00399 

Köp av fastigheterna Stan 1:4 och Stan 1:12 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till köpeavtal av 
jordbruksfastigheterna Stan 1:4 och 1:12. På området finns idag ett bostadshus, 
ekonomibyggnader och en större ladugårdsbyggnad med hästboxar 
 
Köpeskillingen uppgår till 15 000 000 kr avtalet är avhängigt kommunfullmäktiges 
godkännande. Giltighetstiden för ett lagakraftvunnet beslut har förskjutits genom 
tilläggsavtal mellan kommunen och säljaren 
 
Markområdet bedöms ha ett stort strategiskt värde för kommunen och ligger i närheten 
till andra kommunalt ägda markområden. Fastigheterna kan användas för kultur och 
fritidsnämndens verksamhet eftersom ett behov av en ny ridanläggningen föreligger. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-18 
Bilaga 1 Köpekontrakt. 
Bilaga 2: Beskrivning.  
Bilaga 3: Frågelista. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Maria Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna köpet av fastigheterna Uddevalla Stan 1:4 och Stan 1:2.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-08-18 Dnr KS 2022/00399 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Victor Kullgren 
Telefon 0522-69 60 00 
victor.kullgren@uddevalla.se 

 

Köp av fastigheterna Stan 1:4 och Stan 1:12 

Sammanfattning 

Under en längre tid har Kultur och Fritid jobbat med en behovsanalys gällande 
ridanläggningar i Uddevalla kommun. Förslaget som ligger i behovsanalysen är att 
Uddevalla kommun skall ha en gemensam ridanläggning för att samla resurser och öka 
kvalitén. 
Denna omfattande behovsanalys har under 2021 skickats vidare till samhällsbyggnad 
för att de skall genomföra en förstudie. Den plats som var aktuell ligger på/vid 
Bratteröd. Efter att samhällsbyggnad gått igenom alla aspekter av den föreslagna platsen 
framkommer en den svårigheter att lösa logistiken gällande vägar och korsning av 
järnväg osv.  
I samband med detta dök nämnda fastigheter upp till försäljning. Efter förankring hos 
politiken har kommunen deltagit i budgivning på fastigheten. Fastigheten har ett mycket 
bra strategiskt läge och lämpar sig väl för en ridanläggning.  
Kommunen äger mark i anslutning, kommunalt V/A finns. Bra kommunikationer osv.  
Kontrakt har skrivits se bilaga 1.  
Detta är en fastighet med mycket bra strategiskt läge som kommer gynna kommunen.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Köpekontrakt 
Bilaga 2: Beskrivning 
Bilaga 3: Frågelista 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpet av fastigheterna Uddevalla Stan 1:4 och Stan 1:2. 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Under en längre tid har Kultur och Fritid jobbat med en behovsanalys gällande 
ridanläggningar i Uddevalla kommun. Förslaget som ligger i behovsanalysen är att 
Uddevalla kommun skall ha en gemensam ridanläggning för att samla resurser och öka 
kvalitén. 
Denna omfattande behovsanalys har under 2021 skickats vidare till samhällsbyggnad 
för att de skall genomföra en förstudie. Den plats som var aktuell ligger på/vid 
Bratteröd. Efter att samhällsbyggnad gått igenom alla aspekter av den föreslagna platsen 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-08-18 Dnr KS 2022/00399 

  

 

 

 

framkommer en den svårigheter att lösa logistiken gällande vägar och korsning av 
järnväg osv.  
I samband med detta dök nämnda fastigheter upp till försäljning. Efter förankring hos 
politiken har kommunen deltagit i budgivning på fastigheten. Fastigheten har ett mycket 
bra strategiskt läge och lämpar sig väl för en ridanläggning.  
Kommunen äger mark i anslutning, kommunalt V/A finns. Bra kommunikationer osv.  
Kontrakt har skrivits se bilaga 1.  
Detta är en fastighet med mycket bra strategiskt läge som kommer gynna kommunen.  
 
 
 
 
Malin Krantz  Victor Kullgren 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 















































 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr KS 2022/00419 

Försäljning av fastigheten Forshälla-Strand 5:1 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Hemsö Fastighets AB har under våren 2020 tecknat ett 
samverkansavtal, KS2020/00148, (”Samverkansavtalet”) som bland annat anger att 
Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i Uddevalla som 
Säljaren d.v.s. kommunen ska förhyra.  

Detta Markupplåtelseavtal syftar till att reglera fastighetsöverlåtelse samt villkoren för 
genomförandet av den planerade förskolan Forshälla-strand.  

Uddevalla kommun äger fastigheten Uddevalla Forshälla-Strand 5:1.  

Hemsö önskar förvärva ett markområde på denna fastighet om ca 12 240 kvm (se 
bilaga 1). Överlåtelsen skall fullföljas genom fastighetsbildning.  

Den aktuella delen av fastigheten omfattas av ett positivt förhandsbesked som vann laga 
kraft under december 2020. Förhandsbeskedet medger en byggnation av en förskola för 
160 barn. Hemsö har för avsikt att uppföra en förskola med utegård på fastigheten. 
Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra förskolan ska upphandlas i 
enlighet med LOU i enlighet med samverkansavtalet. 

Köpeskillingen för markområdet är 3 734 000 kronor och baserat på ett pris om 2 000 
kronor per kvm ljus BTA som utgår i sin helhet från utförda värderingar. Marken är 
värderad av två värderingsinstitut. 

Hemsös skyldighet att genomföra förvärvet av Markområdet är villkorat av att:  

a) lagakraftvunnet beslut om att ingå köpeavtal fattats av kommunfullmäktige 
b) hyresavtal avseende förskola tecknas med Uddevalla kommun och lagakraftvunnet 
beslut om att teckna hyresavtalet har fattats av kommunfullmäktige i Uddevalla 
kommun  
c) bygglov som medger en byggnation för förskola för 160 barn beviljats genom beslut 
som vunnit laga kraft 
d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft  
e) beslut om fastighetsbildning, genom vilken Markområdet utgör en egen 
registerfastighet, vunnit laga kraft 
f) Säljaren fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 5.4 – 5.6 i markupplåtelseavtalet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-07. 
Bilaga 1 Markupplåtelseavtalet, signerat av Hemsö 
Bilaga 2 Karta över markområdet 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 273 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna upprättat markupplåtelseavtalet inkl bilaga 2, 

att godkänna köpeskillingen 3 734 000 kr. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) lämnar följande anteckning till protokollet: 
 
Vänsterpartiets grundinställning är att kommunen själv skall äga och förvalta de 

fastigheter där vi verkar. De senaste årens brist på lokaler gör dock frågan mer 

komplex och därför väljer vi att inte hindra denna frågan just nu. Detta ger däremot 

ingen garanti för hur vi väljer att agera i framtiden. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-09-07 Dnr KS 2022/00419 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om försäljning av del av Forshälla-strand 5:1, ang. 

Forshälla-strands förskola, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB. 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Hemsö Fastighets AB har under våren 2020 tecknat ett 
samverkansavtal, KS2020/00148, (”Samverkansavtalet”) som bland annat anger att 
Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i Uddevalla som 
Säljaren d.v.s. kommunen ska förhyra.  
Detta Markupplåtelseavtal syftar till att reglera fastighetsöverlåtelse samt villkoren för 
genomförandet av den planerade förskolan Forshälla-strand.  
Uddevalla kommun äger fastigheten Uddevalla Forshälla-Strand 5:1.  
Hemsö önskar förvärva ett markområde på denna fastighet om ca 12 240 kvm (se 
bilaga 1). Överlåtelsen skall fullföljas genom fastighetsbildning.  
Den aktuella delen av fastigheten omfattas av ett positivt förhandsbesked som vann laga 
kraft under december 2020. Förhandsbeskedet medger en byggnation av en förskola för 
160 barn. Hemsö har för avsikt att uppföra en förskola med utegård på fastigheten. 
Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra förskolan ska upphandlas i 
enlighet med LOU i enlighet med samverkansavtalet. 
Köpeskillingen för markområdet är 3 734 000 kronor och baserat på ett pris om 2 000 
kronor per kvm ljus BTA som utgår i sin helhet från utförda värderingar. Marken är 
värderad av två värderingsinstitut. 

Hemsös skyldighet att genomföra förvärvet av Markområdet är villkorat av att:  

a) lagakraftvunnet beslut om att ingå köpeavtal fattats av 
kommunfullmäktige 

b) hyresavtal avseende förskola tecknas med Uddevalla kommun och 
lagakraftvunnet beslut om att teckna hyresavtalet har fattats av 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun  

c) bygglov som medger en byggnation för förskola för 160 barn beviljats 
genom beslut som vunnit laga kraft 

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft  

e) beslut om fastighetsbildning, genom vilken Markområdet utgör en egen 
registerfastighet, vunnit laga kraft 

f) Säljaren fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 5.4 – 5.6 i 
markupplåtelseavtalet 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-09-07 Dnr KS 2022/00419 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-07. 
Bilaga 1 Markupplåtelseavtalet, signerat av Hemsö 
Bilaga 2 Karta över markområdet 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat markupplåtelseavtalet inkl bilaga 3, 
 
att godkänna köpeskillingen 3 734 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
Malin Krantz Per Bäckström  
Kommundirektör Projektchef 

Skickas till Cecilia Friberg som skickar avtalen till 
Hemsö fastigheter AB 



















Markupplåtelseavtal
Bilaga 1

KS 2022 / 00 419



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr KS 2022/00420 

Hyreskontrakt för Forshälla-Strands förskola, enligt 
samverkansavtal med Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskolan Forshälla-
Strand. Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1549 kvadratmeter i en 
2-plans byggnad och är dimensionerad för cirka 180 barn och 35 vuxna. Fastigheten är 
cirka 12 240 kvadratmeter enligt förslag till markupplåtelseavtal 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsats baserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU (Lagen om offentlig upphandling) -
upphandlade entreprenadkostnaden. Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga 
bedömning och målsättning för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett 
tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt 
LOU. Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare 
skede. 

Hyresperioden är satt från 2024-12-20 -- 2044-12-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2024-12-20. Fastigheten taxeras 
som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. ill någon part 
omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan Hyresvärd och Hyresgäst. 

Projektgenomförande-bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. 

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 272 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-30 § 291. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-11.  
Bilaga 1A Hyra Råssbyn 2022-06-07. 
Bilaga 1B Kontraktsformulär 20220627 2022-06-27.  
Bilaga 1C Särskilda bestämmelser Råssbyn 20220627 2022-06-27.  
Bilaga 2 Planritningar Råssbyn 2022-06-27.  
Bilaga 3 Gränsdragningslista råssbyn 20220417 2022-04-17 Bilaga 4 
Gränsdragningslista SBA råssbyn 20220417 2022-04-17 Bilaga 5 
Projektgenomförandebilaga inkl. bilagor 2022-06-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) lämnar följande anteckning till protokollet: 
 
Vänsterpartiets grundinställning är att kommunen själv skall äga och förvalta de 

fastigheter där vi verkar. De senaste årens brist på lokaler gör dock frågan mer 

komplex och därför väljer vi att inte hindra denna frågan just nu. Detta ger däremot 

ingen garanti för hur vi väljer att agera i framtiden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-09-08 Dnr KS 2022/00420 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 656 93 
Cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Forshälla-Strands förskola, enligt 

samverkansavtal med Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö  
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala  
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskolan Forshälla-
Strand. Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1549 kvadratmeter i en  
2-plans byggnad och är dimensionerad för cirka 180 barn och 35 vuxna. Fastigheten är  
cirka 12 240 kvadratmeter enligt förslag till markupplåtelseavtal 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående  
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga  
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga  
kostnader ska multipliceras med en procentsats baserat på den ekonomiska ramen.  
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd  
hyrestrappa, som justeras efter den LOU (Lagen om offentlig upphandling) - 
upphandlade entreprenadkostnaden. Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga  
bedömning och målsättning för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett  
tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt  
LOU. Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare  
skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2024-12-20 -- 2044-12-31, med en förlängning om 5 år, om  
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser,  
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande,  
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2024-12-20.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll.  
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan Hyresvärd och  
Hyresgäst. 
 
Projektgenomförande-bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under  
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. 
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Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-30 § 291 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-11.  
Bilaga 1A Hyra Råssbyn 2022-06-07. 
Bilaga 1B Kontraktsformulär 20220627 2022-06-27.  
Bilaga 1C Särskilda bestämmelser Råssbyn 20220627 2022-06-27.  
Bilaga 2 Planritningar Råssbyn 2022-06-27.  
Bilaga 3 Gränsdragningslista råssbyn 20220417 2022-04-17 Bilaga 4 
Gränsdragningslista SBA råssbyn 20220417 2022-04-17 Bilaga 5 
Projektgenomförandebilaga inkl. bilagor 2022-06-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Per Bäckström 
Kommundirektör Projektchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö Fastighets AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

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

 

Hyreskontrakt angående Hemsöprojekt: Forshälla-Strands 

förskola, 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 nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskolan Forshälla-
Strand. Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1549 kvadratmeter i en 
2-plans byggnad och är dimensionerad för cirka 180 barn och 35 vuxna. Fastigheten är 
cirka 12 240 kvadratmeter enligt förslag till markupplåtelseavtal 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsats baserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU (Lagen om offentlig upphandling) -
upphandlade entreprenadkostnaden. Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga 
bedömning och målsättning för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett 
tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt 
LOU. Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare 
skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2024-12-20 -- 2044-12-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2024-12-20.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan Hyresvärd och 
Hyresgäst. 
 
Projektgenomförande-bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
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Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Bilaga 1A Hyra Råssbyn 2022-06-07 
Bilaga 1B Kontraktsformulär 20220627 2022-06-27 
Bilaga 1C Särskilda bestämmelser Råssbyn 20220627 2022-06-27 
Bilaga 2 Planritningar Råssbyn 2022-06-27 
Bilaga 3 Gränsdragningslista råssbyn 20220417 2022-04-17 
Bilaga 4 Gränsdragningslista SBA råssbyn 20220417 2022-04-17 
Bilaga 5 Projektgenomförandebilaga inkl. bilagor 2022-06-27 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5 
 
att samhällsbyggnadsnämnden sänder ärendet vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
Per Bäckström Maria Jakobsson 
Projektchef Förvaltningschef  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr SBN 2022/00410 

Hyreskontrakt angående Hemsöprojekt: Forshälla-Strands 
förskola, 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 nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskolan Forshälla-
Strand. Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1549 kvadratmeter i en 
2-plans byggnad och är dimensionerad för cirka 180 barn och 35 vuxna. Fastigheten är 
cirka 12 240 kvadratmeter enligt förslag till markupplåtelseavtal 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsats baserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU (Lagen om offentlig upphandling) -
upphandlade entreprenadkostnaden. Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga 
bedömning och målsättning för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett 
tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt 
LOU. Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare 
skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2024-12-20 -- 2044-12-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2024-12-20.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan Hyresvärd och 
Hyresgäst. 
 
Projektgenomförande-bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
 
Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-08-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Bilaga 1A Hyra Råssbyn 2022-06-07 
Bilaga 1B Kontraktsformulär 20220627 2022-06-27 
Bilaga 1C Särskilda bestämmelser Råssbyn 20220627 2022-06-27 
Bilaga 2 Planritningar Råssbyn 2022-06-27 
Bilaga 3 Gränsdragningslista råssbyn 20220417 2022-04-17 
Bilaga 4 Gränsdragningslista SBA råssbyn 20220417 2022-04-17 
Bilaga 5 Projektgenomförandebilaga inkl. bilagor 2022-06-27 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 
Mattias Forseng (SD) och John Alexandersson (SD) avstår deltagande i beslut 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5 
 
att samhällsbyggnadsnämnden sänder ärendet vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige                                                                                                           
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt 
  
Justerat 2022-09-01   
Mikael Staxäng  
 

Mattias Forseng  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-01 intygar   
Malin Witt   
   
Skickat 2022-09-02 till  
Kommunstyrelsen 
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Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

Bilaga 5
Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort

53306 0100 00 Del av Forshälla-Strand 5:1
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

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

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den
lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska
ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den
entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig
upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

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

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och
skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och
utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen
ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor
beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga
upphör att gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock
avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter
Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är
åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Gränsdragningslista Investering
5.2 Teknisk beskrivning
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5.3 Typrumsbeskrivning
5.4 Ritning med planlösning och situationsplan med gårdsutformning
5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan
5.6 Blankett för överenskommelse om ÄTA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan
angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,
gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i
Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

2.2 I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som
redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan
Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla
istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

3 Organisation

3.1 Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att
företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet.
Ombuden har således rätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid
byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

3.2 Projektansvarig och ombud hos Hyresgästen är:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.friberg@uddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärden är:

3.3 Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommer att
ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvärdens räkning. Byggprojektledaren har dock inte,
om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-
kommelser angående iordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängande frågor
såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.
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3.4 Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-
relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen
ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens
entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen
har godkänt detta.

4 Upphandling och entreprenadavtal

4.1 Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av
Projektet.

4.2 Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera
entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av
entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga
handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande
handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör
(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter
(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge
(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform

minst
a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav
(vi) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i
samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avser rivning och sanering
av befintliga byggnader, erforderliga vägarbeten inom del av vägensamfälligheten
Uddevalla Råssbyn S:1 och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat
prissättning av anbudsgivare. Investeringarna som särredovisas i upphandlingen ska
kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna skriftligen överenskommer om annat.

(i) Kostnader för att riva befintliga byggnader samt eventuell sanering skall erläggas
som en direktbetalning av Hyresgästen.

(ii) Kostnader för erforderliga vägarbeten inom Uddevalla Råssbyn S:1 som gränsar
till förskolans fastighet skall erläggas som en direktbetalning av Hyresgästen.

(iii) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett
tilläggsavtal med annuitet på 10 år och med 6 % kalkylränta.

(iv) Investeringen för larm och passage ska erläggas som en direktbetalning av
Hyresgästen.
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Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger
Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska
tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter
tillträdesdagen med att avsända faktura.

4.3 Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet
anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

4.4 Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling
(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.
Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta tilldelningsbeslutet. I
förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommer överlåtas på Hyresvärden,
efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

4.5 Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”
enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag
avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från
mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska
förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom denna frist
ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

4.6 Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av
entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska
granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.
Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.
För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses
ha godkänt annonserna.

4.7 Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.
Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, under förutsättning
att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

4.8 Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar
”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna
anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan
tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande
enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga
anbud utvärderats av Hyresgästen.

4.9 Om någon av Parterna anser att inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är för dyra,
och Hemsö eller Kommunen inte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå
denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag
kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och
inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6
avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran
upphöra att gälla. Ett sådant upphörande ska skriftligen dokumenteras.
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4.10 Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren
löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga
rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på
Hyresvärden.

4.11 Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess
att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

4.12 För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt
klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka
åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska
gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnader i
anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

5.1 Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i
Uddevalla kommun ("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna
för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en
beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra
avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en
förutbestämd beräkningsmodell som baseras på upphandlad entreprenadkostnad för
Projektet, beräkningsmodellen framgår av bilaga 1A.

När entreprenaden är färdigställd ska hyran (inklusive kostnader för ÄTA-arbeten) snarast
möjligt slutgiltigt fastställas och dokumenteras i särskild handling. För det fall hyra har
hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutgiltigt fastställda hyran ska
avvikelsen justeras genom nästkommande hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnader för rivning av befintlig byggnad, eventuell sanering och kostnader för
erforderliga vägarbeten inom Uddevalla Råssbyn S:1 samt kostnad för storköksutrusning
ingår ej i upphandlad entreprenadkostnad utan skall hanteras i enlighet med punkten 4.2.

6 Tillträde

6.1 Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär
tillträdesdag förutsätter att tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast
1 mars 2023 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för
byggnationen senast 1 juni 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den
preliminära tillträdesdagen flyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte
erfordras med hänsyn till de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månader i förväg.

Ett försenat tillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.
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För det fall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska
hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under
förutsättning att hyrestidens slut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal.

6.2 Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på
omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),
i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar
som är utom Hyresvärdens kontroll.

Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som
kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för
Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som
uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att
det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.

6.3 Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de
omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av
beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,
punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska
Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte
hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen
förelegat. Om Hyresvärden helt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,
ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om
Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av
Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad
utifrån total hyra multiplicerat med tillträdd yta dividerat med total yta.

6.4 Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband
med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för
hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av
Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande
arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att
Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja
Lokalen.

6.5 Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare
än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder över eller
ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som
föranletts av en sådan försening begränsade till ett vitesbelopp. Vitets storlek kommer att
fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätt till
enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller
skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.
Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för
att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med
anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan
det betalas ut till Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som
berättigar anlitad entreprenör till tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida
tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.
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7 Hyresgästmöten

7.1 Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska
Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.
Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt
befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena
efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella
personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och
schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten
närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

7.2 Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera
det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges
vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och
eventuella beslut som fattats.

8 Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,
tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär
tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda.
Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och
genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna
översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som
entreprenören upprättat.

9 ÄTA-arbeten

9.1 Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa
önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller
funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

9.2 Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till
önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat
anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av
eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till
Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av
resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5
nedan.
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9.3 Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska
Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för
utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från
Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för
utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen
meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för
Hyresvärdens verifierade kostnader för projekteringen av berörd ÄTA.

9.4 Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa
överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande
överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller
att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl
ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

9.5 Överenskommelse om ÄTA ska för att vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det
hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna
kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett tillägg om 10
procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning
för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om
fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa
kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,
projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.
Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna
kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa
självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen
tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder
till ökade kostnader.

9.6 Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska
avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.
Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

9.7 Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av
bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av
konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden
för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.
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9.8 Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-
blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska
tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter
tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för
utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid
ett tillfälle om inte annat anges).

9.9 I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit
om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras
eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i
förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,
före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

10 Besked från Parterna

10.1 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till
Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan
dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till
Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om
sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all
erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att
frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de
projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

10.2 Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, efter
meddelande därom till Hyresgästen.

10.3 Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas
till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.
Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana
handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,
granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna
besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.

11 Hyresgästens egna arbeten

11.1 Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra
egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det
fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och
kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har
att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen
ansvarar även för att denne har använder korrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av
Lokalen.
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11.2 I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också
för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes
underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall
avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna
arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa
Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande
samordning av arbeten och arbetsmiljö.

12 Tillträdessyn

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är
inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes
entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar
vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING – SKOLA

Bilaga 5.1
Avser

Råssbyn förskola
Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53306 0100 00 Del av Forshälla-Strand 5:1
Hyresvärd

Hemsö Dona Fastigheter AB
Personnr/orgnr

5
Hyresgäst

Uddevalla Kommun
Personnr/orgnr

212000-1397

Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingår i avtalet.

Ansvar för underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kan i de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

VA, TOMT

Ledningssystem x x

Brunnar x x

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel,
betongplattor, asfalt) x x

Grusade ytor x x

P-platser inkl markeringar x x HV ansvarar inom ramen för aktuell P-norm

Utrustning p-platser (ex laddstolpar) x x HV bekostar om det krävs enligt P-norm

Utrustning för cykelparkering på tomt x x HV ansvarar inom ramen för aktuell P-norm

Inhägnader, grindar, stängsel x x

Belysningsarmaturer på tomt x x
HV bekostar i enligt bygglovshandling. Övrig
belysning bekostas av HG

Lampor, lysrör och dylikt x x

Återvinningsstation, kärl x x

HV bekostar utvändig återvinningsstation i
enlighet med bygglov. Station eller kärl
inomhus omfattas av hyresgästens
förhyrning och bekostas av HG.

Skyltar på tomt x x

Flaggstänger x x

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina) x x

Övrig fast utrustning på tomt x x

Konstverk på tomt och fasad x x

HV bekostar om det är krav för bygglov eller
del av fasadutformning. Annars förhandling
och med möjlighet att dela kostnaden för
investering.

SKOLGÅRD

Planteringar (t ex blomrabatter) x x

Buskar, träd, häckar x x

Gräsytor ej konstgräs x x

Lekutrustning fast monterad x x
HV bekostar inom ramen för Skolgårdslyftet,
se Handbok för Skolgårdslyftet

Bänkar, sittplatser, fast monterade x x

Konstgräs, barkflis x x
Asfaltsgummi får enbart förekomma i
undantagsfall

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt x x

Takbeläggning x x

Takavvattning x x

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning x x
Takfönster, takluckor, lanterniner,
ljuskupoler, rökluckor x x

Övrigt yttertak x x

TV-Antenn x x

Papperskorgar på fasader x x
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

Skyltar på fasader x x Enligt överenskommelse med HV

Åskledare x x

Utvändiga fläkthus x x
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

FASADER

Fasadytor x x
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar
utvändigt x x
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar
invändigt x x

Fönsterglas x x

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x x

HV ansvarar för persienner inom ramen för
Miljöbyggnad samt BBR avseende
solvärmelast, energi och dagsljus

Solavskärmning utvändigt x x

HV ansvarar för utvändig solavskärmning
inom ramen för Miljöbyggnad samt BBR
avseende solvärmelast, energi och dagsljus.

Belysningsarmaturer på fasad x x
HV ansvarar för belysning enligt bygglov.
Övrig belysning bekostar HG.

Lampor, lysrör och dylikt x x
HV ansvarar för allmän belysning inom
ramen för Miljöbyggnad och BRR.

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.
tillbehör) x x

Automatisk dörröppnare x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav
(tillgänglighet eller brand)

Rullstolsramp x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav
(tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning (inkl. väderskydd) x x

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme x x

Dörrar, glaspartier x x

Hissar x x

YTSKIKT

Golv x x

Tak x x

Väggar x x

WC/VÅTRUM/STÄD

Sanitetsgods x x

Toalettborste x x

Spegel ovan tvättställ i WC/RWC x x
Hållare för
pappershanddukar/toalettpapper/tvådispen
ser x x

Duschväggar/duschbås x x

Förråd och soprum x x

Hyllor på konsolsystem i städutrymme x x
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Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och
torkutrustning x x
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

INREDNING

Lös inredning x x

Låsbara elevskåp x x
HV kan erbjuda produktförslag och erbjuda
montering inom entreprenaden.

Whiteboard inkl tavelbelysning x x

Kapphylla med krokar x x

Vikväggar x x

Låsbara skåp för personal x x

Mörkläggning invändigt x x Ej motordriven

Köksinredning pentry, fast monterad x x I hemvister enligt pentryuppställning

Vitvaror, fast monterad x x Hemvister och basrum, ej specialsalar

Vitvaror, lös (ex Micro, kokplattor) x x

Skyltar, fastighetsrelaterade x x
HV ansvarar för skyltar för WC, städ, hissar,
teknik, nödutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade x x
Övrig verksamhetsspecifik utrustning och
inredning x x

SPECIALSALAR

STORKÖK OCH HEMKUNSKAP

Köksinredning pentry, fast monterad x x
Vitvaror, tex
micro/tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin//
spis/ugn/kylskåp/frysskåp etc. x x HV ansvarar för framdragning av VA

Mottagnings – eller
tillagningsköksinredning, fast inredning x x

Förhandling vad som ingår och bekostas av
HV avseende fast utrustning, ex stekbord,
kokeri, kokgrytor. HV ansvarar för
framdragning av el

Mottagnings – eller
tillagningsköksinredning, lös inredning x x

Inredning diskutrymme x x

Serverings-och utlämningsdiskar x x

Fast monterad utrustning matsal x x

Lös inredning matsal/kök x x



Sign
Hyresvärd Hyresgäst

7 (8)

Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar x x

Golvbrunnar x x

Fettavskiljare x x

Gipsavskiljare x x

Vattenledningar/avloppsledningar x x

Tappkranar och termostatblandare x x

Reglerutrustning x x

Kanalsystem för luftbehandling x x

Fläktaggregat x x

Ventilationsdon x x

Filter (för luftbehandling) x x

Värmeledningssystem x x

Värmeväxlare x x

Imkanal kök x x

Sprinkler x x

HV om det krävs enligt brandskyddskonsult.
Bör eftersträva att finna lösningar som inte
kräver sprinkler

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar x x

Kraftledningar (även på tomt) x x

Transformatorer (högspänningsanläggning) x x

El centraler x x

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) x x

Armaturer platsbelysning (inkl. HF-don) x x
Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex
vid konst, växter) x x

Eluttag utvändiga, invändiga x x

Timer för kaffebryggare x x

LARM OCH PASSAGE

Driftlarm för fastighetens tekniska system x x

Inbrottslarm till hyresgästens lokal x x

Utrymningslarm x x

Överfallslarm x x

Övriga verksamhetslarm x x

Nödsignalsystem, WC/RWC x x

Passersystem inom byggnaden/till lokalen x x HV ansvarar för kanalisation

Entrésignalsystem x x
Styr- och övervakningssystem för
verksamhetsutrustning x x

Låscylinder och nycklar x x
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BRAND

Handbrandsläckare, utrymningstavla x x

Utrymningsskylt, lampa x x
Se separat gränsdragningslista systematiskt
brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, tele/data x x

Ledningsnät, tele x x
HV bekostar till anslutningspunkt i
fastigheten.

Ledningsnät, data/bredband x x
HV bekostar till anslutningspunkt i
fastigheten.

Telefoner/televäxel x x

TV-antenn för SVT1, SVT2 och TV4 x x

TV-digitalbox x x

Kabel-TV x x
AV-utrustning ex projektor, projektorduk
och ljudsystem x x

Smartboards x x

Orienteringstavla/Informationsskärmar x x

Post, kallelsesignalsystem x x

Interntelefonsystem x x

Porttelefon x x
Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,
tidsregistrering, etc x x

Högtalare och högtalaranläggning x x

System för ljud-och bildöverföring x x HV ansvarar för teleslingor.

Lokalbokningssystem x x
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TEKNISK BESKRIVNING 

 
Bilaga 5.2 

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort 

53304 0101 00 Forshälla-Strand 5:1, Uddevalla 
Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Dona Fastigheter AB  
Hyresgäst

 
 Personnr/orgnr 

Uddevalla Kommun 212000-1397 

0 INLEDNING 

Denna tekniska beskrivning är framtagen för att i grova drag beskriva byggnaden Hemsö planerar att 
uppföra. Byggnaden är en förskola.  
 
Byggnaderna kommer att projekteras i samråd med Hyresgästen där denna tekniska beskrivning är 
utgångspunkt för hyresvärdens åtagande tillsammans med Typrumsbeskrivning och Gränsdragningslista 
Investering. 
 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Byggnaden projekteras i samråd med hyresgästen för att möta hyresgästens behov. Byggnaden  
inrymmer en förskola för 160 barn samt ett tillagningskök med kapacitet för förskolebarn och  
personal. Byggnaden uppförs i två plan och baseras på kommunens ramprogram för förskolelokaler  
samt utifrån rumsfunktioner på Ljungs-Hälle förskola.   
 
För Hälle förskola tog Hemsö och kommunen gemensamt fram vägledande kriterier utifrån  
Hemsöäpplets kärnvärden; trygghet, effektivitet, inlärning och långsiktighet. Detta återspeglas även i 
Råssbyns förskola.   
 
Byggnaden kommer att projekteras och byggas i enlighet med miljöcertifieringssystemet Svanen samt 
enligt Miljöbyggnad version 3.2 för energianvändning medambition för betyg GULD på 
energiindikatorn. 
 
För alla inbyggda material gäller Hemsös rutiner för SundaHus, vilket betyder att lägst klass B 
accepteras om inte särskilda skäl föreligger. 
 
All projektering för (och utförande av) fastigheten kommer att följa gällande regelverk för PBL, BBR, 
AMA, Säker vatten, GVK/BKR och dylikt. 
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2 GRUNDKONSTRUKTIONER 

Grundläggning kan utföras som fribärande platta upplagd på stoppslagna betongpålar.  

3 STOMME 

Byggnaderna föreslås uppföras i en stomme av betong och stål med betongbjälklag helt eller delvis 
prefabricerat eller platsbyggt. Ytterväggar kan utföras med utfackningsväggar. 

4 Tak 

Yttertaket föreslås att bestå av takstolar i trä- eller stålfackverk. Yttertaket beläggs med takpapp eller 
plåt. Solceller kan komma att installeras ovanpå taket i de väderstreck som medger tillräcklig 
effektivitet i energiproduktion. 
 
Tak på komplementhus kan bekläs med takpapp eller plåt. 

5 KOMPLETTERINGAR 

5.1 HUSKOMPLETTERINGAR 
Ytterväggar kläs med trämaterial.  
 
Målsättning gällande akustik är att uppfylla ljudklass B. 
 
Takavvattningen sker utvändigt med hängrännor och stuprör. 
 
Fönster utförs som träfönster med aluminiumklädd utsida. 
 
 

5.2 RUMSKOMPLETTERINGAR 
Innerväggar föreslås byggas som lättväggar med stålreglar som bekläs med gips samt isolering där det 
krävs med hänsyn av ljudkrav. 
 
Innerdörrar utförs av trä.  
 
För övriga delar, se Typrumsbeskrivning. 

6 INSTALLATIONER 

6.1 Värme och sanitet 
Uppvärmning kommer att ske genom golvvärme och radiatorer. 
Rör till tappställen kommer utföras både med synlig och dold förläggning. 
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6.2 Ventilation 
Ventilation utförs utefter myndighetskrav på luftomsättning, klimat etc. Utgångspunkten är att 
byggnaderna projekteras för att klara de myndighetskrav som finns på maximal innertemperatur, varför 
separat kyla inte bedöms behöva installeras.  
 
Eventuella synliga kanaler och ventilationsdon ska vara målade i kulör lika bakomliggande yta. 
 

6.3 El 
Hemvister förses med eluttag utefter myndighetskrav.  
 

6.4 Belysning 
I verksamhetslokaler installeras allmän belysning utefter aktuella myndighetskrav. 
 

6.5 Hissar 
I byggnaden installeras en hiss. Hiss förses med larmanordning vid eventuellt driftstopp.  
 

6.6 Brandsäkerhet 
Ingen sprinkler behövs installeras. Utrymning för varje flygel i byggnaderna möjliggörs av 
brandtrapphus. Byggnaderna utformas inte för övernattning. 

 
6.7 Passage 
Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av passagesystem, till exempel kortläsare.  
 

6.8 IT/Telefoni 
Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av IT/Telenätverk.  
 

6.9 Nödsignalsystem 
RWC utrustas med nödsignalsystem utefter myndighetskrav. 
 

6.10 Säkerhet/inbrottslarm 
Entrépartier/fönster mm projekteras och utföres med skyddsklass 2, upp till 4 m ovan mark. Entrépartier 
samt fönster inom 4 m från marknivå är förberedda för hyresgästens installation av inbrottslarm.  
 

7 UTEMILJÖN 

Utemiljön färdigställs utefter bilagd situationsplan. Utemiljö utformas utifrån Hemsös principer för  
utemiljöer ”Skolgårdslyftet” och i samråd med hyresgästens representanter.   
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Denna beskrivning - Bygg ansluter till AMA Hus 21. 

 

TYPRUMSBESKRIVNINGENS INNEHÅLL 

Typrumsbeskrivningen är upplagd med rum i alfabetisk rumsnamnsordning. 
I TRB finns texter utan AMA-hänvisning men med hänvisning till ritning och/eller 
byggdelsbeskrivningen. 
Dessa arbeten finns då angivna i byggbeskrivningen under respektive rubrik och/eller på 
ritning.  
Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett 
i vilken handling arbetet etc anges. 
 
MATERIAL OCH KULÖRER 

Se Byggdelsbeskrivningen samt A-ritningar 
 
MÅLNING 

Kulörkoder anges enligt RAL alternativt NCS Second Edition, där NCS inte skrivs ut i koden 
i rumsbeskrivningen utan anges som t ex S0500-N.  
 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Förkortningar 

TRB Typrumsbeskrivning 
BDB Byggdelsbeskrivning 
G. Golv 
S. Socklar 
V. Vägg 
T. Tak, undertak 
Övrigt Inredning, utrustning m m 
VA Vattenavvisande  
VTg Vattentätt golv 
VTv Vattentät vägg 
FM Fabriksmålad 
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ATELJÉ, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB  Grå (S 2005-G70Y) 
 Plastmatta under pentryinredning, VTg 44.BB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 Uppvikt plastmatta under pentry 44.BB 
 
V. Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel vid pentry 44.C  Typ 1 Gul 
    klass VA, fogkulör 44.C  Ljusgrå 
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Pentryinredning BU3a, BU3b och BU3c enligt A-planritning 

Fast inredning, enligt A-planritning. 
Laminatbelagda stommar och dörrar i pentryn,   Gul (S 1030-Y)  
   utbredning kulör enligt  A-uppställningar   Gul (S 1015-Y) 
 
Gipsavskiljare enl VS 
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DISKRUM, VAGNHALL, VARUINTAG STORKÖK, plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Massagolv, VTg,  44.BB 
 Fall mot golvbrunn 
 
S. Utförs med hålkäl 44.BB 
 
V. Kakelplattor, VA 44.C  Typ 5 vit 
    fogkulör   Ljusgrå 
 
T. Demonterbara undertaksplattor 43.E  standardvit 
         Typ Hygien 
 
Övrigt 
 
Hörnskydd och avbärarlister 46.Z 
 
I diskrum och storkök monteras följande tvättställskomplettering 
, 2 st; 

• Hållare till dispenser för handsprit,  
uk 1000 öfg 

• Hållare till tvåldispenser, uk 1000 öfg 
• Tork mini M1, uk 1200 öfg  
• Papperskorg, ök 700 öfg 

 
Golvbrunnar enl VS omfattning enligt A-planritning 
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DOKUMENTATIONSRUM, plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB  Grå (S 2005-G70Y) 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
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ELRUM, plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipsskivsväggar 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Målad betong 44 
 
Övrigt 
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EL/TELE, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipsskivsväggar 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Målad betong 44 
 
Övrigt 
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FÖRRÅD, STORKÖK, plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Massagolv, VTg 44.BB 
 
S. Utförs med hålkäl, VTg 44.BB 
 
V. Gipskivsvägg målas, VTv 44  S 0502-Y, vit 
 
T. Demonterbara undertaksplattor 43.E  standardvit 
         Typ Hygien 
 
Övrigt 
 
Inredning enl. storköksbeskrivning  
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FÖRRÅD, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB  Grå (S 2005-G70Y) 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Utbredning hyllor, enl A-ritning. 
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GROVENTRÉ, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB   
    
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning 
Hatthylla, utbredning enligt A-ritning 
Skohylla, utbredning enligt A-ritning 
Plats för torkskåp enligt A-ritning 
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GRUPPRUM, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Detalj i kulör målas enligt 44  Grön (S 5020-G30Y)  
    A-uppställningsritning  
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning 
Plats för madrasskåp enligt A-ritning 
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HEMVIST, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 Plastmatta under pentryinredning, VTg 44.BB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 Uppvikt plastmatta under pentry, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel vid pentry, VA 44.C  Typ 2 Turkos 
    fogkulör   Ljusgrå 
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning. 
Laminatbelagda stommar och dörrar i pentryn,    Blå (S 2311-B86G)  
utbredning kulör enligt  A-bänkuppställnings-   Blå (S 3416-B51G) 
ritningar  
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HISSCHAKT, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Betong dammbindes 
 
S. - 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Hisstopp betong 
 
Övrigt 
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KAPPRUM, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB  Grå (S 2005-G70Y) 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Fondvägg enligt A-ritning 44  Gul (S 1015-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Kapprumssystem, enligt byggdelsbeskrivningen, 
Utbredning enligt A-ritning 
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KONTOR, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Fast inredning enligt A-ritning 
Kontorsarbetsplats, förbereds enligt elbeskrivning 
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KAPPRUM / KOPIERING, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleum 44.BB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Fast inredning enligt A-ritning  
Förberett för golvstående kopieringsapparater/skrivare enligt beskrivning el, 
utbredning enligt A-ritning.  
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KORRIDOR, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta Typ 1 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
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MÅLTID/SAMTAL plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta  44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y 
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
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OMKLÄDNING STORKÖK, Plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB  Grå 
     
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Fast inredning enligt A-ritning 
 
Väggmonterad spegel enligt byggdelsbeskrivning 
Utbredning enligt A-uppställningsritningar 
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PERSONALOMKLÄDNING, Plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB   
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Fast inredning enligt A-ritning 
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PASSAGE, plan 3 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Gipskivsvägg målas 44  S 0502-Y, vit 
 
T. - 43.E 
 
Övrigt 
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PERSONALRUM, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 Plastmatta under pentryinredning, VTg 44.BB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 Uppvikt plastmatta under pentry 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (NCS S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (NCS S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA 44  Typ 3 Vit 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Fondvägg K2 enligt A-ritning 44  Grön (S 2010-G50Y) 
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning 
Pentryinredning enligt A-ritning 
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RWC, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Kakel i avvikande kulör enligt A-ritning 44.C 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

RWC-utrustning, enligt A-ritning 
WC-stol och tvättställ, enligt VS 
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RWC/D PERSONAL, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB   
    fall mot brunn 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Kakel i avvikande kulör enligt A-ritning 44.C 
 Hörn vid dusch kaklas, VT 44.C 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

WC, -RWC och -Duschutrustning enligt A-ritning oc VS-handling.  
Golvbrunn enl VS 
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SAMTALSRUM, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta, 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Gul (S 1015-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Gul (S 1015-Y) 
          Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
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SKRIVPLATS STORKÖK, Plan 1 
 
Ytskikt 
 
G. Massagolv, VTg 44.BB  Grå 
     
 
S. Utförs med hålkäl 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara undertaksplattor 43.E  standardvit 
         Typ Hygien 
 
Övrigt 
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SKÖTRUM, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel vid skötbord och 44.C  Typ 2 Turkos 
 tvättställ, VA,  fogkulör    Ljusgrå 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-ritning 
WC-stol och tvättställ, enligt VS-handling 
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STÄD, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
         Fall mot golvbrunn 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA 44.C  Typ 4 Ockra 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning. 
Utslagsback enligt VS-handling 
Golvbrunn enligt VS 

Mopptvättmaskin, placering enligt A-ritning 
Hyllor enligt A-ritning 
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TEKNIK, Plan 3 

 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta klass VTg 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbart undertak i bärverk 43.E  standardvit 
 
Ö. Galler i yttervägg enligt V, utbredning enligt A-ritning 
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TORG, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44.BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Grön (S 2010-G50Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Grön (S 2010-G50Y) 
 Stänkskydd av kakel vid pentry, VA 44.C  Typ 3 vit 
    fogkulör    Ljusgrå 
         Väggabsorbenter 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-ritningar 

Plats för projektor och projektorduk, 
enligt A-planritning  
Laminatbelagda stommar och dörrar i pentryn,   Grön (S 4020-G30Y)  
   utbredning kulör enligt  Bänkuppställningar 
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TORKRUM, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
    fall mot golvbrunn 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas, VA 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas, VA 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Golvbrunn enl VS 
Bestyckas med torklinor i tak enl. A-ritning 
Avfuktare och cirkulationsfläkt enl. V 
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TRAPPA A, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Prefabbetong med cementmosaikmassa 45.CB  SB-5127 
 Kontastmarkering första och sista  
    trappsteget; 
 Trapplöpen läggs upp på neopren 
 
S.-  
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Smides pinnräcke   RAL 6021 
Dubbel handledare i mattlackad ek, öfg. 900 mm 
   för vuxen, öfg. 700 mm för barn  
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TRAPPA B, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Prefabbetong med cementmosaikmassa 45.CB  SB-5127 
 Kontastmarkering första och sista  
    trappsteget; 
 Trapplöpen läggs upp på neopren 
 
S.- 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Smides pinnräcke   RAL 6021 
Dubbel handledare i mattlackad ek, öfg. 900 mm 
   för vuxen, öfg. 700 mm för barn  
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TRAPPA C, plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Prefabbetong med cementmosaikmassa 45.CB  SB-5127 
 Kontastmarkering första och sista  
    trappsteget; 
 Trapplöpen läggs upp på neopren 
 
S.- 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
 
Smides pinnräcke   RAL 6021 
Dubbel handledare i mattlackad ek, öfg. 900 mm 
för vuxen, öfg. 700 mm för barn  
Undersida trapplopp och vilplan målas lika vägg 
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TVÄTT, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

Fast inredning, enligt A-planritning. 
Utslagsback enligt VS-handling 
Tvättmaskin och torktumlare, placering enligt A-ritning 
Golvbrunn enligt VS 
Bänkskiva ovan tvättmaskin och torktumlare, monteras på konsoler 
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VILA/SAMTAL, plan 2 
 
Ytskikt 
 
G. Linoleummatta 44:BB 
    stegljudsdämpning minst 15 dB 
 
S. Träsockel, ek 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 
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WC, Groventré plan 1 och 2 
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta 44.BB  Grå 
 
S. Uppvikt plastmatta 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Kakel i avvikande kulör enligt A-ritning 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

WC-utrustning, enligt A-ritning 
WC-stol och tvättställ, enligt VS 
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WC, kapprum plan 1 och 2   
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Kakel i avvikande kulör enligt A-ritning 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

WC-utrustning, enligt A-ritning 
WC-stol och tvättställ, enligt VS 
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WC/D, Storkök, plan 1  
 
Ytskikt 
 
G. Plastmatta, VTg 44.BB 
    fall mot golvbrunn 
 
S. Uppvikt plastmatta, VTg 44.BB 
 
V. Betong målas   44  Vit (S 0502-Y) 
 Gipskivsvägg målas 44  Vit (S 0502-Y) 
 Stänkskydd av kakel, VA, enligt A-ritning 44.C  Typ 4 Ockra 
    fogkulör    Ljusgrå 
 Kakel i avvikande kulör enligt A-ritning 
 
T. Demonterbara akustikplattor i bärverk 43.E  standardvit 
 
Övrigt 

WC- och duschrumsutrustning, enligt A-ritning 
WC-stol och tvättställ, enligt VS 
 
Golvbrunn enl V 
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LEKFÖRRÅD  
 
Ytskikt 
 
G. Betong borstad 
 
S. - 
 
V. Mineritskivor typ 1, enligt byggdelsbeskrivning   
 
T. Mineritskivor typ 1, enligt byggdelsbeskrivning    
 
Övrigt 
 
Hyllor, omfattning enligt A-ritning 
Inredning förråd enligt A-ritning 
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MILJÖHUS  
 
Ytskikt 
 
G. Betong dammbindes 
 
S. - 
 
V. Mineritskivor typ 1, enligt byggdelsbeskrivning   
 
T. Mineritskivor typ 1, enligt byggdelsbeskrivning    
 
Övrigt 
 
Hyllor, omfattning enligt A-ritning 
Inredning förråd enligt A-ritning 
Golvbrunn enligt VS 
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Sign
Hyresvärd Hyresgäst

1 (1)

Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.5
5Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53306-0100 00 Forshälla-Strand 5:1
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 5
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt
översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,
påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling kv 3 2022 – kv 1 2023
Tilldelning kv 1 2023
Genomförande av huvudentreprenad kv 2 2023 – kv 4 2024
Bedömd preliminär tillträdesdag kv 4 2024

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked

Fastställd planlösning vid avtalstecknande
Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst enligt senare överenskommelse
Konstruktionspåverkande ändringar enligt senare överenskommelse med entreprenör
Fastställt program för belysning enligt senare överenskommelse med entreprenör
Överlämnat program för färgsättning enligt senare överenskommelse med entreprenör
Överlämnat program för IT/kablage enligt senare överenskommelse med entreprenör
Överlämnat program för lås/larm/passage enligt senare överenskommelse med entreprenör



Bilaga 5.6

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE (ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

☐ Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande
avtalstid med ränta 9% och restvärde 0 kr.

☐ Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

☐ Tillträdesdagen påverkas.

Ägare till ändringen eller tilläggsarbetet.

☐ Hyresvärd ☐ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet.

☐ Hyresvärd ☐ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen eller tilläggsarbetet.

☐ Hyresvärd ☐ Hyresgäst

☐ Hyresgästen är återställningsskyldig

Kostnad:

Beställning av ÄTA:

__________________________________
Ort och datum

[HYRESGÄST]

_______________________________
[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

__________________________________
Namnförtydligande
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Hyresvärd Hyresgäst 

 
 

 

 
1 (6) 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA BRANDSKYDD 

 

Bilaga 3 
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort 

53306 0100 00 Forshälla-Strand 5:1 

Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987 
Hyresgäst

 
 Personnr/orgnr 

Uddevalla Kommun 212000-1371 

 

 

 

Generellt 
 
Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Åtgärderna kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett 
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. 
 
Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de 
brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För att 
klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande: 
 

• Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och 
hyresgäst. 

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

• Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs, 

• Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst) 

• Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson) 
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Hyresvärd Hyresgäst 
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1. ANSVAR 
  HG  HV 

Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom 
sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd 
och känd inom den egna verksamheten. 

Ansvarar för den organisatoriska 
ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och 
att den är väl dokumenterad, klarlagd och 
känd inom den egna verksamheten. 

 

2. ORGANISATION 
  HG  HV 

Ansvarar för att de resurser som krävs avseende 
organisatoriskt brandskydd finns inom den egna 
verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen 
ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift 
såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att 
verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för 
sådan verksamhet. 

Ansvarar för att de resurser som krävs 
avseende såväl byggnadstekniskt som 
organisatoriskt brandskydd finns inom den 
egna verksamheten.  

 
3. UTBILDNING 

  HG  HV 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer 
med särskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG 
ansvarar också för att det finns en plan för 
brandskyddsutbildning för all personal inklusive 
introduktion/ information för nyanställda. 
Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och 
övningar som krävs och med vilka intervaller de ska 
genomföras. 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan 
för personer med särskilda uppgifter avseende 
brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska 
installationer.  

 
4. RUTINER 

  HG  HV 

Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är 
kända inom den egna brandskyddsorganisationen. 
Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och 
brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och 
tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning. 

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns 
tillgängliga och är kända inom den egna 
brandskyddsorganisationen. Exempel på 
rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand, heta arbeten, av HV anlitade 
hantverkares/ entreprenörers arbete, tillfälliga 
avstängningar av brandskyddssystem. 

 
5. TEKNISK DOKUMENTATION 

  HG  HV 

Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda 
ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering 
av släckare, brandtekniska installationer samt 
utrymningsvägar.  

Ansvarar för att det finns 
brandskyddsdokumentation 
och brandskyddsritningar. HV tar fram 
ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                    Sign 
Hyresvärd Hyresgäst 
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM  
   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

 
 

• Brandlarmsanläggning (centralapparat, 
manövertablå) 

• Ledningsnät, detektorer m m 

• Eventuell anslutning till SOS 

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

 
 

HV ansvarar för alla erforderliga 
myndighetsbesiktningar: 

• Månadsprov och kvartalsprov enligt 
skötseljournal 

• Revisionsbesiktning 1 gång/år 

• SBF-besiktning 1 gång/år 
Underhållsansvarig. 

Utförare  Månads- och kvartalsprov samt 
revisionsbesiktning utförs av HV. 
SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av 
certifierat företag på uppdrag av HV. 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

 
 

Kontaktperson och anläggningsskötare är 
Hemsö, HV. Journaler/protokoll återfinns hos 
HV. 

 
6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR (utrymningsskyltar) 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor. 
Vid fel skall HG rapportera till HV 
för åtgärd 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.  

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

Kontroll enligt checklista enligt 
myndighetskrav.  
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd. 

Funktionskontroll enligt myndighetskrav och 
enligt checklista. Underhållsansvarig. 

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Brandskyddsombud, (HG) Hemsö (HV) 
 

 
6.3 UTRYMNINGSPLANER 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
 

Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner 
inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av 
HV 

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

Kontroll enligt checklista och 
myndighetskrav  
Underhållsansvarig. 

 

Utförare Brandskyddsombud, HG.  

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG 
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER 

   HG HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
HG skall utföra okulär kontroll. 
Vid fel skall HG rapportera till HV 
för åtgärd. All håltagning genom 
brandcellsgräns skall godkännas av 
HV. 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.  
Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister 
utgår från vad som orsakat bristen.  

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

Kontroll 6 ggr/år.  
HG skall utföra okulär kontroll. Alla 
förändringar av brandcellsgränser 
skall godkännas av HV. 

Kvartalsprov genomföras av HV. 
Underhållsansvarig. 

Utförare Brandskyddshandläggare, HG. HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Brandskyddshandläggare, HG. 
 

Hemsö, HV 

 
6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
 
 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Kontroll  
och intervall 

Kontroll enligt myndighetskrav. 
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd. 

Funktionskontroll enligt myndighetskrav  
Underhållsansvarig. 

Utförare Kontroll utförs av 
brandskyddsombud. 
 
 

HV eller utförare anlitad av HV. 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG  

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos  
Hemsö, HV 

 
6.6 RÖKLUCKOR 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
 

Samtliga rökluckor och styrfunktioner 
 

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

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

Utförare  HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

 Journal avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos  
Hemsö, HV 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                    Sign 
Hyresvärd Hyresgäst 

 
 

 

 
5 (6) 

 
6.7 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter) 

   HG HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Handbrandsläckare inom förhyrda 
ytor. 
 

Handbrandsläckare och brandposter Inom 
gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen. 

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

Kontrolleras 4 ggr/år. 
Besiktning och service 1 gång/år.  
 

Kontrolleras 4 ggr/år. 
Besiktning och service 1 gång/år. 
Underhållsansvarig 

Utförare Brandskyddsombud, HG 
 

Årlig besiktning och service utförs av 
certifierad leverantör anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos  
brandskyddsombud, HG   

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos  
Hemsö, HV 

 
6.8 NÖDBELYSNING 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
 
 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Underhåll, 
kontroll  
och intervall 

Kontroll 4 ggr/år. 
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd 

Funktionskontroll enligt myndighetskrav och 
enligt checklista. Enligt plan förebyggande 
underhåll 
Underhållsansvarig 

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos 
Brandskyddsombud, HG 

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos  
Hemsö, HV 

 
6.9 VENTILATIONSANLÄGGNING (brandfunktioner) 

   HG  HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

 Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande 
kanalsystem 

Underhåll, kontroll  
och intervall 

 
 

Besiktning och service av rökdetektorer och 
spjäll 1 gång/år. Underhållsansvarig. 

Utförare  HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

 
 

Journal avseende genomförd besiktning och 
service återfinns hos  
Hemsö, HV 

 
6.10 LÅSNING (vital funktion kopplad till låsning i utrymningsväg) 

   HG HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor 
 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Underhåll, kontroll  
och intervall 

Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd 

Funktionskontroll 1 ggr/år Underhållsansvarig. 

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV. 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Brandskyddsombud, HG Hemsö, HV 
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6.11 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR 

   HG HV 

Ansvar och 
ansvarsområde 

Inom förhyrda ytor. 
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd. 

Inom gemensamma utrymmen, drifts- 
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Kontroll  
och intervall 

Funktionskontroll enligt 
myndighetskrav. 

Kontroll sker enligt myndighetskrav. 

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV 

Journaler/protokoll 
(kontaktperson) 

Brandskyddsombud, HG  Hemsö, HV 

 
 
7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 

   HG  HV 

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan 
med tidsintervaller för kontrollerna 
och för de punkter som åligger HG 
att kontrollera enligt punkt 6 ovan. 

HV tar fram underlag; kontrollplan med 
tidsintervaller för kontrollerna och för de 
punkter som åligger HV att kontrollera enligt 
punkt 6 ovan. 

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som 
krävs för att undanröja ev. fel och 
brister som framkommit efter 
genomförd kontroll vidtas. Ansvarig 
person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller 
bristen är undanröjd. HG meddelar 
även HV om sådana fel och brister 
som berör eller påverkar 
HV. 

HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för 
att undanröja ev. fel och brister som 
framkommit efter genomförd kontroll vidtas. 
Ansvarig person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller bristen är 
undanröjd. HV meddelar även HG om sådana 
fel och brister som berör eller påverkar HG. 

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen 
inom den egna organisationen men 
också tillsammans med HV. 

SBA arbetet ska följas upp årligen inom den 
egna organisationen men också tillsammans 
med HG. 

Hantering av 
brandfarlig vara 

HG, ansvarar för hantering av 
brandfarlig vara i de förhyrda 
lokalerna. Ansvaret gäller såväl 
brandfarlig gas; egna 
gasledningssystem inkl lösa 
gasflaskor, brandfarligvätska och 
brandreaktiv vara. HG ansvarar för 
att tillstånd finns för tillståndspliktig 
verksamhet och att föreståndare 
och ställföreträdare utses och 
utbildas. 

HV ansvarar för brandfarlig vara som 
hanteras av HV. Föreståndare och 
ställföreträdare ska finnas och vara anmälda 
till räddningstjänsten. Hantering ska ske i 
enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska 
finnas och förnyas hos räddningstjänsten. 

 

 



 

                                                                                                                                         Sign 
Hyresvärd Hyresgäst 

 
 

 
 

 

1 (6) 

) 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA – SKOLA  
 

Bilaga 3 
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort 

53306 0100 00 Forshälla-Strand 5:1 

Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987 
Hyresgäst 

 Personnr/orgnr 

Uddevalla Kommun 212000-1371 

 

Allmänt 
 
Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m 
under hyresförhållandet. 
 
Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll 
och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av 
fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen 
svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen 
inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av 
hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av Hyresvärden 
tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens 
godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte. 
 
Definitioner 
Ägare: Tillhör fastigheten, ägare HV, eller tas med vid avflytt, ägare HG   
Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och 
Skötsel. 
Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av 
eventuella avvikelser 
Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel 
av förbrukningsmaterial 
Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt 
Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) byggnadsdel/installation 
 
Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar, 
om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande 
myndighetsbesiktningar äger Hyresvärden rätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens 
bekostnad. 
 
För det fall viss funktion, installation eller annat objekt inte är en del av upplåtelsen men trots det är 

en del av gränsdragningslistan innebär det ingen skyldighet för Hyresvärden att tillhandahålla sådan 

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

men inte är installerad på fastigheten har Hyresvärden ingen skyldighet att tillhandahålla flaggstänger. 
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 Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning 

VA, TOMT           

Ledningssystem HV HV HV HV   

Brunnar HV HV HV HV   

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

Grusade ytor HV HG HG HV 
Utbyte efter teknisk 
livslängd, Ca tid 8 år  

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV   

Utrustning för bilparkeringsplatser (t ex elstolpar) HV HV HV HV   

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV 

HV byter ut när teknisk 
livslängd är slut. Avser 
fallskydd vid lekplats 

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV   

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV   

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV  

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV  

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV   

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HV   

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG   

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

Flaggstänger HG HG HG HG   

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

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte 

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola   HV/HG   

HG bekostar om åtgärd 
är underhållsåtgärd. Om 
utbyte krävs bekostar HV 

Altan trädäck HV HG HG HV   

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG  

Förrådsbyggnader HV HG HV HV  

Skärmtak inkl. pergola HV HG HV HV  

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL       

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV   

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV  

Gräsytor ej konstgräs HV HV HV HV   

BYGGNAD UTVÄNDIGT       

Tätskikt HV HV HV HV   

Takbeläggning HV HV HV HV   

Takavvattning HV HV HV HV   

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV   

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

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak 

Antenn HG HG HG HG  I samråd med HV 

Skyltar på fasader HG HG HG HG 

Avser verksamhetens 
skyltar efter 
godkännande av HV 

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV   
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 Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning 

FASADER       

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG 

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV   

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV   

Fönsterglas  HV HG HV HV 
HG. Drift avser 

fönsterputs 

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG   

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV   

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HV  

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV   

ENTRÉER       

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV  

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV 
Utbyte efter teknisk 
livslängd.  

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG  

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG   

Porttelefon HG HG HG HG   

varumottagning (inkl. väderskydd) HV HG HV HV   

BYGGNAD INVÄNDIGT       

Stomme HV HV HV HV   

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV   

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG   

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG   

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG   

Skyltar HG HG HG HG   

YTSKIKT      

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

Tak HV HG HG HV  

Väggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 år 

INREDNING      

Lös inredning HG HG HG HG   

AV-utrustning HG HG HG HG   

Sanitetsgods HV HG HV HV   

Skyltar HG HG HG HG   

Vikväggar HV HG HG HV   

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro) HG HG HG HG   

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG  

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV   

Förråd och soprum HG HG HG HG   

Lös inredning i matsal HG HG HG HG   

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG 

Utrusning som sitter fast 
i väggar eller golv 
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 Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning 

Omklädningsskåp HG HG HG HG   

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG   

Avdelningskök, storkök      

Köksutrustning/vitvaror fat installerad (kokgrytor, 
stekbord mm HG HG HG HG  

Köksutrustning lös HG HG HG HG  

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV  

Kyl-/frysrum HV HG HG HG  

Förråd och soprum HV HG HG HV  

Lös utrusning matsal HG HG HG HG  

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar 

VVS OCH VENTILATION       

Pumpar HV HV HV HV   

Golvbrunnar HV HG HV HV   

Centralkylanläggning, för kylda 
förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG   

Fettavskiljare HV HG HG HV 

Drift inkluderar tömning. 
Utbyte efter teknisk 
livslängd 

Sanitetsgods HV HG HG HV  

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV   

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV   

Reglerutrustning HV HV HV HV  

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV  Vid ombyggnad HG 

Fläktaggregat HV HV HV HV  

Ventilationsdon HV HG HV HV  Rengöring HG 

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV  

Värmeledningssystem HV HV HV HV   

Värmeväxlare HV HV HV HV   

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV 

ELINSTALLATIONER       

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG   

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV   

El centraler HV HV HV HV   

Armaturer allmänbelysning  HV HG HV HV   

Armaturer platsbelysning HG HG HG HG   

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

Eluttag utvändiga HV HG HV HV   

Eluttag invändiga HV HG HV HV   

LARM       

Driftlarm HV HV HV HV   

Inbrottslarm HG HG HG HG   
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 Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning 

Övriga verksamhetslarm HG HG HG HG 
Ex instängningslarm 
frysrum 

BRAND       

Se separat gränsdragningslista systematiskt brandskyddsarbete       

TELE, RADIO/TV, DATA       

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV   

Ledningsnät,  HG HG HG HG   

Telefoner/televäxel HG HG HG HG  

TV-digitalbox HG HG HG HG   

Kabel-TV HG HG HG HG  

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING       

Städning invändigt inkl. golvvård (t ex polishing)  HG     

Rengöring av teknikutrymme  HV     

Rengöring av soprum  HV     

Rengöring av sopkärl  HG     

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt  HG     

Sophämtning  HG     

Snöröjning/sandning till entréer  HV     

Snöröjning/sandning gångvägar  HV     

Snöröjning/sandning runt lekutrustning 
skolgård/förskola  HG     

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad  HV     

Städning utvändigt (på tomt)  HG   
HG innanför staket, HV 
utanför staket 

Sandsopning  HV     

 



GRUPPRUM
13,0 m²

GRUPPRUM
14,1 m²

GRUPPRUM
14,1 m²

HEMVIST
40,8 m²

HEMVIST
40,8 m²

SKÖTRUM
6,3 m²

SKÖTRUM
6,5 m²

WC
1,0 m²

WC
1,0 m²

ATELJÉ
29,6 m²

TRAPPHUS B
14,3 m²

TRAPPHUS C
14,3 m²

ATELJÉ
29,6 m²

HEMVIST
40,8 m²

GRUPPRUM
13,0 m²

GRUPPRUM
14,1 m²

GRUPPRUM
14,1 m²

GRUPPRUM
13,0 m²

GRUPPRUM
13,0 m²

HEMVIST
40,8 m²

SKÖTRUM
6,4 m²

SKÖTRUM
6,3 m²

WC
1,0 m²

WC
1,0 m²

WC
2,3 m²

WC
2,3 m²

FÖRRÅD
6,8 m²

GROVENTRÉ
20,8 m²

TORK
4,4 m²

WC
1,9 m²

TRAPPHUS A
9,7 m²

TORG
84,8 m²

TORK
4,4 m²

KAPPRUM
28,1 m²

GROVENTRÉ
19,6 m²

DOKUMENTATIONSRUM
7,2 m²

ELRUM
5,3 m²

WC
1,9 m²

FÖRRÅD
6,8 m²

RWC
5,2 m²

KAPPRUM
28,0 m²

+17,500

VAGNHALL
9,1 m²

OMKL. STORKÖK
5,9 m²

ELC

WC/D
3,2 m²

SKRIVPLATS
2,9 m²

FRYSRUM
3,9 m²

KYLRUM
5,2 m²

GRÖNKYL
4,1 m²

FRD
4,4 m²

G

STORKÖK
42,9 m²

DISK
12,9 m²
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 

Bilaga 1 
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort 

53306 0100 00 Forshälla-Strand 5:1 

Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987 
Hyresgäst 

 Personnr/orgnr 

Uddevalla Kommun 212000–1397 

 

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH 
ANVÄNDNING 

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK 

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen 
av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär 
12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är 
belägen i fastigheten Forshälla-Strand 5:1 (fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning, dvs. 
fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad ”Fastigheten”.  

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning, 
bilaga 2.  

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

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den 
nybyggnad som kommer att ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda 
ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således komma att justeras inom ramen för 
Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse 
samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för 
Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet 
som en ny bilaga. 

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning och i det skick som i huvudsak framgår 
av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats 
mellan Parterna och som är av ringa art ska inte anses som avvikelse från avtalat skick.  

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med 
Parternas skriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5. 

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan komma att kvarstå 
efter tillträdesdagen för iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten 
vid hyrestidens början kan komma att vara i avvikande skick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad 
som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid under vilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avses i 
detta stycke äger inte Hyresgästen rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det 
vara må under förutsättning att Hyresgästens verksamhet alltjämt i allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen. 



 

                                                                                          Sign 
Hyresvärd Hyresgäst 

 
 

 

2 (11) 

Hyresvärden ska ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ 
påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.  

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om 
uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital 
uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller 
vad som kommer i dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer 
än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den 
uppkomna ändringen som överskrider 5%.  

1.2 ANVÄNDNING  

Lokalen hyrs ut för att användas till Förskola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 180 barn och ca 
35 personal vilket har fastställts med hänsyn till Lokalens utformning vid tillträdet.  

1.3 TILLTRÄDESDAG  

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då 
Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan 
inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen 
och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag. 

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av 
ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av sådana arbeten. 

2 TILLÄGG TILL HYRA 

2.1 INDEXREGLERING  

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som 
basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran 
menas i detta Hyresavtal 100 % av den i Hyresavtalet angivna hyran. 

Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande 
oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet 
ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, 
varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och 
indextalet för respektive oktobermånad. 

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker 
alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.  
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2.2 Reglering efter värdigställandet 

Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan avseende 
utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Uddevalla kommun 
("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets innehåll och i 
punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. 
Parterna har beslutat att göra avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån 
utifrån en förutbestämd beräkningsmodell som baseras på upphandlad entreprenadkostnad för 
Projektet, beräkningsmodellen framgår av bilaga 1A.  

När entreprenaden är färdigställd ska hyran (inklusive kostnader för ÄTA-arbeten) snarast möjligt 
slutgiltigt fastställas och dokumenteras i särskild handling. För det fall hyra har hunnit erläggas och 
den inte överensstämmer med den slutgiltigt fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom 
nästkommande hyresbetalning/hyresbetalningar.  

2.3 FASTIGHETSSKATT  

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle 
utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom 
Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är 
belägen (andelstal).  

Den taxeringsenhet Lokalen är belägen i har en total uthyrningsbar lokalarea om 1549 m² 

 m². Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 1549 m², vilket för närvarande ger ett andelstal om 
100 %. 

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommer eller 
ändras ska Hyresgästen betala à conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på 
Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade 
fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.  

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0 
kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande 
omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en 
eventuell omtaxering av fastigheten. 

2.4 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER 

2.4.1 ELKOSTNAD  
Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseende elleverans till Lokalen där så är möjligt. Det åligger 
Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät, 
inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid. 
Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna 
samt administrationstillägg på Hyresgästen. 

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen 
fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och 
elförbrukning.  
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2.4.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING 
I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie 
verksamhet för skola som bedrivs i Lokalen.  Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och 
varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommande fall ska 
Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen 
svarar för. 

2.4.3 VATTEN OCH AVLOPP 
I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhet för 
skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för 
verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella 
installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för 
uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för. 

2.4.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR 
Hyresvärden tillhandahåller ingen kyla i Lokalen.  

2.4.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING 
Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster 
eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande 
bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella 
kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina 
anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser 

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen. 

2.5 MOMS 

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig 
verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms 
för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om 
Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför 
att Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i 
Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta. 

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även 
ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller 
tredjehandshyresgäst. 

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE  

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM 

Fastighetens grundinstallationer är i drift  vardagar och helger, vid behov, med undantag för 
reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 180 barn och 35 personal 
med hänsyn till Lokalens utformning vid tillträdet.  
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Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta 
installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation.  

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av 
gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet 
utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder. 

För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och 
åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även 
för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphov till.  

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR 

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i 
inredningen samt köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med 
gränsdragningslista, bilaga 3.   

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan 
sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg. 

3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR 
VERKSAMHETEN 

3.3.1 FETTAVSKILJARE 
Hyresgästen skall följa myndigheternas krav avs fettavskiljare. För det fall myndigheterna ställer krav på 
att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens verksamhet, ska Hyresvärden ombesörja 
installation av fettavskiljare enligt de krav som gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. 
Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska 
uppvisas för Hyresvärden utan anfordran. 

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

3.3.2 SOTNING IMKANALER 
Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften, 
monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av 
gränsdragningslista, bilaga 3.  

3.3.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING 

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas 
Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant 
backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att 
eventuell reservkraft kontinuerligt testas.  
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3.3.4 KÖK OCH MATLAGNING 

Hyresgästen har ett tillagningskök. Köket får endast användas för tillagning av mat för skolans/ egna 
behov. Hyresgästen äger inte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor/förskolor eller liknande 
verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.  

Hyresgästen svarar för att ventilationsfilter/fettfilter vid fläktkåpan rengörs regelbundet och fläktarna 
ska rengöras enligt skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts 
enligt ovan ansvarar hyresgästen för. 

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN 

Hyresgästens ändringar av Lokalen  

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra 
installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar 
Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och 
skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar 
Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att 
se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att 
arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normer och författningar. Hyresgästen 
ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom 
Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning. 

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

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten 

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och 
installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller 
liknande. 

Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal 
samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid 
utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i 
möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens 
begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal 
arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som 
uppstår med anledning av detta. 

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING  

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering, 
utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt 
gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 06:00. 
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3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M. 

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och 
hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra 
skyldigheten på Hyresgästens bekostnad.  För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt 
anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av 
Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall 
anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.  

3.7 NEDSÄTTNING AV HYRA 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att 
Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock 
i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena 
ska utföras. 

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medför inte rätt till 
nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt 
avbrott i mediaförsörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-
system. Se punkt 3.3.3 ovan.  

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL  

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem, till 
exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömts utifrån olika 
krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns 
av en tredje part. Detta innebär att certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden 
uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningen i förvaltningsfasen, 
inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av 
den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering. 
Hyresgästen förbinder sig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärden tillhandahåller 
avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.  

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande 
drifttider, inomhustemperaturer och nyttjande av el.  

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på 
ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika 
att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig 
solinstrålning minimeras sommartid. 

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

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus). 
Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så 
är möjligt välja snålspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmärkta byggnader ska 
rekommendationerna i Drift- och underhållspärmen följas. Hyresvärden förordar val av närproducerade 
material med miljövänliga transporter.  

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella 
ombyggnader eller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringen till Hyresvärden 
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4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

4.1 ORDNINGSREGLER  

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden, 
försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.  

4.2 OLYCKSSKYDD MM  

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som 
denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter. 

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är 
skyldig att senast två veckor efter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden 
har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd. 
Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. 

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens 
utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts. 
Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte 
på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster 
nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer. 

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som 
Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av 
Hyresgästen eller som uppkommit till följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig 
att vidta.  

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

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till 
Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4. 

4.3 SKYLTAR MM 

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta 
skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad 
plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla 
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som 
uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom 
t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens 
färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen 
ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på 
fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra. 
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4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM  

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar 
oavsett vållande för alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning 
och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt. 
Ersättningsskyldigheten inkluderar – men är inte begränsad till – skada som uppkommer på grund av 
eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller 
leverantörer och dylikt till Hyresgästen 

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder 
sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den 
inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka 
ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska 
uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt 
försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand 
ta sin försäkring i anspråk. 

4.5 LÅS OCH LARM MM 

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och 
säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska 
iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm. 
Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella 
passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med 
anledning av förlust av nycklar eller passerkort.  

4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM 

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa 
Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte 
annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning 
(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller 
byggnaden och Fastigheten i övrigt.  

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den 
införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla 
Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen 
för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägare till, enligt bilaga 3. 

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående 
åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad 
egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till 
ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust. 

Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer 
eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen. 

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt 
Hyresavtalet.  
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4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET 

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet 
eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand. 

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta 
omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen. 

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING 

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

Detta Hyresavtal får inte inskrivas. 

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella 
skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av 
innehållet i Hyresavtalet.  

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av 
parterna för att vara bindande. 

 

4.10 VILLKOR  

Hyresavtalet är villkorat av att:   

a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten 
samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal; 
b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten 
enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende Förskola 
c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinner laga kraft; 
d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinner laga kraft; och 
e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med 
överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal. 
 
För det fall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2023-06-30, villkoren i punkt c), 
d) och e) inte uppfylls senast den 2024-06-30 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal. 
Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b 
upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.  
 
Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad 
fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att 
tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att 
Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon av Parterna säger 
upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget 
samverkansavtal 
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4.11 FÖRETRÄDESORDNING  

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

5. Övrigt 

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



1. Hyresvärd Namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB
Personnr/orgnr:

5

2. Hyresgäst Namn:

Uddevalla Kommun
Personnr/orgnr:

212000-1371

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

459 94 Ljungskile
Fastighetsbeteckning:

Forshälla-Strand 5:1

Gata:

Råssbyn 416
Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Förskola

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2024-12-20
Till och med den:

2044-12-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  5  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Förskola 1-2 1549

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

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

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

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

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: 53306 0100 00

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

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign



12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor Se bilaga 1A  per år exklusive nedan markerade tillägg 

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

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

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

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 3

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

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

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

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

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

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

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

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

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

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

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

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Bilaga: 

Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Ritning Bilaga: 2

Gränsdragningslista Bilaga: 3

Gränsdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomförandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Stockholm 2022-
Ort/datum:

Uddevalla 2022-

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2022/00013 

Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 31 
augusti 2022  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap. 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas på ett 
sådant sätt att kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett från 
det att motionen eller medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. 
 
Om så inte har skett ska kommunfullmäktige få en redovisning av de motioner och 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska detta ske i april och oktober varje år. 
 
I förteckningar daterade 2022-08-31 framkommer att sex motioner och fem 
medborgarförslag är över ett år gamla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2022-08-31 
Förteckning över ej avgjorda motioner 2022-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-02-28 Dnr KS 2022/00013 

  

 

Handläggare 

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

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har 

avgjorts den 28 februari 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att  
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet  
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska  
detta redovisas för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i samband med 
redovisningen fatta beslut om att avskriva ärenden från fortsatt handläggning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är  
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2022-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har  
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än  
ett år sedan i kommunfullmäktige.  
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2022 fanns 20 ej avgjorda  
motioner varav fyra är äldre än ett år samt sju medborgarförslag som är äldre än ett år. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Förteckningar över ej avgjorda motioner, 2022-02-28 
Förteckningar över ej avgjorda motioner 2022-02-28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Berörda handläggare och nämnder 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
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2022-08-31 
 

  

Förteckning över ej avgjorda motioner 2022-08-31 

Nummer Datum då 

motionen väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ansvarig 

KS 
2022/00443 

Ännu ej väckt.  Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent 
Andréasson (UP) om byggande av fartreglerande hinder 
på gång- och cykelvägen vid Fjällvägen  

Ärendet förväntas väckas hos kommunfullmäktige 
2022-09-14. 

KS 
2022/00293 

2022-05-11 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) 
om upprustning av borgen på Tureborg 

Motionen har remitterats till kultur och 
fritidsnämnden. Nämnden har ännu ej svarat. 

KS 
2021/00641 

2021-11-10 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP 
om fotbollsplan på Rimnersområdet 

Motionen har remitterats till kultur och 
fritidsnämnden. Nämnden har ännu ej svarat. 

KS 
2021/00640 

2021-11-10 Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo 
(MP) om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Motionen har remitterats till kultur och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnderna har ännu ej svarat. 

KS 
2021/00639 

2021-11-10 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
om att etablera ett Uddevalla Tomt AB 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 
Ärendet är under beredning hos 
kommunledningskontoret.  

KS 
2021/00568 

2021-10-13 Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om översvämningsskydd längre västerut 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har ännu ej 
svarat. 

KS 
2021/00490 

2021-09-08 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om utökade resurser för hamnens flytt 
till Fröland 

Motionen har remitterats till  
kommunstyrelsen. Ärendet är under  
beredning hos kommunledningskontoret. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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2022-08-31 
 

  

 

 

Nummer Datum då 

motionen väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ansvarig 

KS 
2021/00489 

2021-09-08 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
om åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 
1:14, Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelsen 2022-08-31 och kommer behandlas 
av kommunfullmäktige 2022-09-14. 

KS 
2021/00487 

2021-09-08 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
om upprustning och utveckling av strandpromenaden i 
Ljungskile 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden som har besvarat 
motionen 2022-08-30. Ärendet bereds hos 
kommunledningskontoret.  

KS 
2021/00369 

2021-06-14 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja 
Henning (UP) om funktionshinderplan 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och 
rådet för personer med funktionsnedsättning. Ärendet 
har beretts av kommunledningskontoret och remissvar 
från rådet inväntas. 

KS 
2021/00368 

2021-06-14 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP 
om uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur och 
fritidsnämnden. Ungdomsfullmäktige har på eget 
initiativ yttrat sig. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelsen 2022-08-31 och kommer behandlas 
av kommunfullmäktige 2022-09-14 

KS 
2021/00255 

2021-04-14 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) 
om en effektivare hantering av plastgräsplanen i 
Ljungskile 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden  och kultur och 
fritidsnämnden. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelsen 2022-08-31 och kommer behandlas 
av kommunfullmäktige 2022-09-14. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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2022-08-31 
 

  

 

 

Nummer Datum då 

motionen väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ansvarig 

KS 
2021/00170 

2021-03-10 Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon 
inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
Ungdomsfullmäktige har på eget initiativ yttrat sig. 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen 2022-08-31 
och kommer behandlas av kommunfullmäktige 2022-
09-14. 

KS 
2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen och det kommunala rådet för 
personer med funktionsnedsättningar. Det kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättningar har 
besvarat remissen och kommunstyrelsen har berett 
ärendet 2022-08-31. Ärendet kommer behandlas av 
kommunfullmäktige 2022-09-14. 

KS 
2019/00910 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett 
arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden 
och de kommunala råden för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Råden har svarat men inte 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 
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2022-08-31 
 

  

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år 

Nummer Datum då ärendet 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2021/00359 

2021-06-10 Medborgarförslag om att sätta ut hinder på 
gångväg mellan Solhagavägen och 
Anfasterödsvägen i Ljungskile  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta i ärendet. 

KS 
2021/00313 

2021-06-10 Medborgarförslag från Mikael Persson om 
utryckningsväg för räddningstjänsten i 
Ljungskile 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta i ärendet. 

KS 
2021/00296 

2021-05-12 Medborgarförslag från Dan Sallander 
infrastrukturprojekt Oljehamnsvägen, 
trottoar eller likande 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta i ärendet. 

KS  
2021/246 

2021-04-14 Medborgarförslag om att utnyttja 
allmänningen innan Blekevägen 49 till 
parkering 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta i ärendet. 

KS 
2021/00234 

2021-04-14 Medborgarförslag från Lennart Laneby om 
att öka och förbättra tillgängligheten vid 
Ljungskile Kallbadhus och stranden  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kultur- och fritidsnämnden 
att besluta i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden förväntas fatta 
beslut vid dess sammanträde den 2022-09-02 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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2022-08-31 
 

  

 

 

Nummer Datum då ärendet 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 
2020/00765 

2020-12-09 Medborgarförslag om lokal för lokala 
hantverkare 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att återremittera ärendet 
för att ta fram en lista på eventuellt lämpliga lokaler för  

ändamålet som skulle kunna hyras ut, samt 

att undersöka om kommunens studieförbund, föreningar eller 

fastighetsägare skulle kunna vara behjälpliga med lokaler för 

ändamålet.  
 
Ärendet är under beredning hos kommunledningskontoret. 

 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr KS 2022/00451 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

För att bevara, skydda och hantera den personliga integriteten samt organisationens 
egna informationstillgångar, särskilt i ljuset av det digitala landskapets utveckling, är 
informationssäkerhet en hörnsten. Nyttjandet av molntjänster, dit kommunens 
informationstillgångar alltmer förflyttas till, och intensifierandet av informationsutbyte 
ställer ett allt högre krav på etableringen av en hållbar och trygg utvecklingsgång som 
löper jämsides med kommunens digitaliseringsprocess, utan att göra avkall på dess 
effektivitet. I anslutning till införandet av EU:s dataskyddsförordning år 2018 
genomförde kommunen ett större omtag genom att, bland annat, utforma en 
Informationssäkerhetspolicy, i syfte att uppfylla de krav som ställs på kommuner.  
 
Det beslutades vid årsskiftet 2021/22 att flytta det samordnande arbetet med 
informationssäkerhet till Enheten för trygghet och samhällsskydd, vilken är organiserad 
under kommunledningskontoret. Syftet var att etablera en tydligare sammansättning 
mellan informationssäkerhet gentemot andra besläktade ämnesområden, såsom 
krisberedskap, det brottsförebyggande arbetet, säkerhetsskydd, dataskydd samt att 
etablera samverkan med IT-avdelningen i arbetet med IT-efterlevnad. Efter en 
kartläggning av kommunens informationssäkerhetsarbete beslutades det att uppdatera 
kommunens Informationssäkerhetspolicy, vilket enligt beslut ska uppdateras mellan vart 
tredje och vart femte år. Den förevarande uppdateringen har till ändamål att etablera ett 
hållbart grundfundament för Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete. 
Avsikten är att bringa stabilitet inför dagens och framtidens utmaningar i förhållande till 
den digitala tryggheten, för anställda, avtals- och samverkanspartners samt gentemot 
kommunens medborgare. 
 
Följande policy är ett förslag för att fastslå kommunens övergripande viljeriktningar och 
metoder i förhållande till informationssäkerhet, centrala roller och ansvarsfördelningar 
samt på vilka sätt som uppföljning inom informationssäkerhet och dataskydd ska ske. 
Den föreslagna policyn ska därmed ersätta den tidigare informationssäkerhetspolicyn 
för Uddevalla kommun (Dnr 2018/00187) som är antagen av kommunfullmäktige 16 
maj 2018 § 123.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-07. 
Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2018/00187. 
Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451.  
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 274 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till en ny informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun Dnr 
2022/00451, 
 
att Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451 ersätter 
Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun Dnr 2018/00187.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
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2022-09-07 Dnr KS 2022/00451 

  

 

Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 65 65 
Bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

För att bevara, skydda och hantera den personliga integriteten samt organisationens egna 
informationstillgångar, särskilt i ljuset av det digitala landskapets utveckling, är inform-
ationssäkerhet en hörnsten. Nyttjandet av molntjänster, dit kommunens informationstill-
gångar alltmer förflyttas till, och intensifierandet av informationsutbyte ställer ett allt 
högre krav på etableringen av en hållbar och trygg utvecklingsgång som löper jämsides 
med kommunens digitaliseringsprocess, utan att göra avkall på dess effektivitet. I anslut-
ning till införandet av EU:s dataskyddsförordning år 2018 genomförde kommunen ett 
större omtag genom att, bland annat, utforma en Informationssäkerhetspolicy, i syfte att 
uppfylla de krav som ställs på kommuner.  
 
Det beslutades vid årsskiftet 2021/22 att flytta det samordnande arbetet med informat-
ionssäkerhet till Enheten för trygghet och samhällsskydd, vilken är organiserad under 
kommunledningskontoret. Syftet var att etablera en tydligare sammansättning mellan in-
formationssäkerhet gentemot andra besläktade ämnesområden, såsom krisberedskap, det 
brottsförebyggande arbetet, säkerhetsskydd, dataskydd samt att etablera samverkan med 
IT-avdelningen i arbetet med IT-efterlevnad. Efter en kartläggning av kommunens in-
formationssäkerhetsarbete beslutades det att uppdatera kommunens Informationssäker-
hetspolicy, vilket enligt beslut ska uppdateras mellan vart tredje och vart femte år. Den 
förevarande uppdateringen har till ändamål att etablera ett hållbart grundfundament för 
Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete. Avsikten är att bringa stabilitet inför 
dagens och framtidens utmaningar i förhållande till den digitala tryggheten, för anställda, 
avtals- och samverkanspartners samt gentemot kommunens medborgare.   
 
Följande policy är ett förslag för att fastslå kommunens övergripande viljeriktningar och 
metoder i förhållande till informationssäkerhet, centrala roller och ansvarsfördelningar 
samt på vilka sätt som uppföljning inom informationssäkerhet och dataskydd ska ske. 
Den föreslagna policyn ska därmed ersätta den tidigare informationssäkerhetspolicyn för 
Uddevalla kommun (Dnr 2018/00187) som är antagen av kommunfullmäktige 16 maj 
2018 § 123. 
 

Beslutsunderlag 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2018/00187. 
 
Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451. 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-08-30 Dnr KS 2022/00451 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till en ny informationssäkerhetspolicy för 
Uddevalla kommun Dnr 2022/00451. 
 
att Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451 ersätter Informat-
ionssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun Dnr 2018/00187. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Björn Segelod  
Kommundirektör Säkerhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Säkerhetschef 
Informationssäkerhetssamordnare 
Dataskyddsombud 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunala bolag 
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1. Informationssäkerhet 

Denna informationssäkerhetspolicy är det högsta strategiska dokumentet som fast-
ställer Uddevalla kommuns viljeriktningar i förhållande till informationssäkerhet. 
Dokumentet fastslår Uddevalla kommuns riktning med informationssäkerhet, över-
gripande mål och principer, roll- och ansvarsfördelning samt på vilka sätt uppfölj-
ning av informationssäkerhetsarbetet ska ske. Denna policy omfattar de helägda 
bolag som ingår i Uddevalla Utvecklings AB. Informationssäkerhetspolicyn ska re-
videras senast i anslutning till varje ny mandatperiod eller vid behov. 

Informationssäkerhet är de tekniska och/eller administrativa åtgärder som utförs för 
att skydda en organisations informationstillgångar mot att dessa obehörigen över-
förs, modifieras eller destrueras. För att arbeta mot detta ska Uddevalla kommun 
efterleva utifrån tre principer:  
 

K o n f i d e n t i a l i t e t  

Att information inte 
tillgängliggörs eller 

avslöjas till obehörig. 
 

 

R i k t i g h e t  

Att information är kor-
rekt, aktuell samt inte 
kan modifieras av obe-
hörig. 

 

T i l l g ä n g l i g h e t  

Att information är åt-
komlig när den behövs 
av behörig. 

 

Uddevalla kommuns arbete med informationssäkerhet omfattar organisationens 
samtliga informationstillgångar och ska genomsyra kommunens samtliga verksam-
heter. Oavsett om informationen är fysisk, digital eller muntlig ska informationssä-
kerheten ska vara ett centralt inslag i kommunens arbetssätt. Uddevalla kommun 
ska beakta särskilt fokus med informationssäkerhet vid kommunens arbete med sä-
kerhetsskydd, krisberedskap samt IT-efterlevnad. 
 
 
 

Figur 1- Strukturen är baserad och hämtad från SIS-TR 50:2015 

Tekniska
Informations-

säkerhet

Konfidentialitet Riktighet Tillgänglighet

Admin.
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2. Mål 

2.1  Viljeriktningar 

Uddevalla kommun ska arbeta med informationssäkerhet för att: 

 Skydda Uddevalla kommuns medborgare, anställda och samarbetspartners 
rättigheter samt motsvara behov och förväntningar i förhållande till data-
skydd och personlig integritet. 

 Minska risken för att sårbarheter i förhållande till informationssäkerhet ut-
nyttjas och arbeta för att motverka informationssäkerhetsrisker i den interna 
organisationen.  

 Informationshanteringen ska vara förutsägbar, trygg och likformig i hela 
kommunen. 

 Att de informationstillgångar som finns inom organisationen är korrekta, 
tillgängliga samt enbart delges till behörig där hantering av sådana sker på 
så sätt att det finns spårbarhet. 

 Att efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter samt de avtalsförhållan-
den vilka Uddevalla kommun ingår i.  

 Effektivisera och stödja kommunens pågående digitaliseringsprocess. 

2.2  Metodik 

För att uppnå ovanstående viljeriktningar ska Uddevalla kommun: 

 Arbeta utefter ISO/IEC 27000-serien och kommunens beslutade lednings-
system för informationssäkerhet (LIS). 

 Regelbundet omvärldsbevaka för att proaktivt utröna framväxande inform-
ationssäkerhetsrisker och hotbilder i syfte att undersöka nya möjligheter och 
lösningar som kan stärka kommunens systematiska informationssäkerhets-
arbete.  

 Säkerställa informationssäkerheten i den verksamhetsnära förvaltningen ge-
nom att kravställa informationssäkerhet vid upphandling utefter en riskhan-
teringsprocess. 

 Återkommande utbilda och öva alla anställda i kommunen för att stärka sä-
kerhetsmedvetandet och utveckla säkerhetskulturen. 

 Utgå från att alltid hantera de informationstillgångarna i kommunens med 
försiktighet och alltid vidta säkra och beprövade metoder vid hantering av 
sådana. 
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3. Roller och ansvar 

Huvudregeln i Uddevalla kommun är att varje verksamhet är ansvarig för den in-
formation som finns inom sin respektive verksamhet med tillhörande informations-
hantering. Detta förutsätter att varje verksamhet sätter lämpliga skyddsåtgärder för 
att informationen ska få ett tillräcklig skydd i förhållande till dess innehåll.  
 
Nedan beskrivs ett urval av de centrala rollerna i förhållande till informationssäker-
het, ytterligare roll- och ansvarsfördelningar återfinns i tillhörande dokumentet in-

formationssäkerhetsbestämmelser.  
 
Kommunfullmäktige antar Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har det högsta strategiska ansvaret och samordning för kom-
munens systematiska informationssäkerhetsarbete samt uppföljning av tillämpan-
det. Kommunstyrelsen antar bestämmelser för att konkretisera Uddevalla kommuns 
informationssäkerhetspolicy. 
 

Nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ra-
marna för sin myndighetsutövning. Varje nämnd kan vid behov besluta om instrukt-
ioner som förtydligar och kompletterar de centrala styrdokumenten inom informations-
säkerhet.  
 
Säkerhetschef är ansvarig för organisation och ledning av krisberedskap, författ-
ningsskydd, demokratiskydd, skydd mot våldsbejakande extremism, brottsförebyg-
gande åtgärder, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet. 
 

Informationssäkerhetssamordnare har det strategiska ansvaret att utveckla och 
samordna Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete. Rollen ansvarar även 
för att genomföra revisioner inom informationssäkerhet för kommunens räkning till 
Kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Dataskyddsombud ansvarar för att ganska efterlevnaden av dataskyddsförord-
ningen i Uddevalla kommuns nämnder. Dataskyddsombudet ansvara för att rappor-
tera brister och förbättringsåtgärder till varje respektive nämnd och till kommundi-
rektörens ledningsgrupp. 
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4. Uppföljning 

Informationssäkerhetssamordnaren ska avrapportera Uddevalla kommuns inform-
ationssäkerhetsarbete varje år till kommundirektörens ledningsgrupp och samtliga 
nämnder. Vartannat år ska en större informationssäkerhetsanalys genomföras och 
presenteras till kommundirektörens ledningsgrupp. Särskilda skäl, exempelvis all-
varliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar.  
 
Uddevalla kommuns Dataskyddsombud ska avrapportera dataskyddsarbetet vid 
samtliga nämndsmöten halvårsvis. Vid behov lyfts frågan till kommundirektörens 
ledningsgrupp på begäran av Dataskyddsombudet.  
 
Kommundirektören kan lyfta upp frågan om informationssäkerhet och/eller data-
skydd under sin informationspunkt vid kommunstyrelsen. 
 



UaFS     

  Blad 1 

 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2018, § 123 

 

Om denna informationssäkerhetspolicy  
Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar Uddevalla 

kommuns övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt hur 

ansvaret i dessa frågor är fördelat. Kompletterande regler och instruktioner kring det 

dagliga arbetet med informationshantering utfärdas enligt ansvarsfördelningen i 

denna policy.  

Om informationssäkerhet  
Informationssäkerhet är i sin kärna att klassificera information och göra 

riskbedömningar för att sedan införa proportionerliga skyddsåtgärder för 

informationen. 

   

För att skydda informationen ska lämpliga åtgärder och rutiner skapas och 

upprätthållas utifrån fyra huvudsakliga principer: 

  

• Konfidentialitet, att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till 

obehöriga.  

• Riktighet, att information är korrekt, aktuell och fullständig och inte ändras 

av obehöriga. 

• Tillgänglighet, att information är åtkomlig och användbar av behöriga när 

den behövs. 

• Spårbarhet, möjlighet att fastställa vem som gjort vad eller att kunna 

verifiera orsaken till en händelse.  

 

Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar 

information i alla dess former och oavsett hur information lagras, bearbetas och 

kommuniceras. Information kan t.ex. vara i form av text, ljud, bilder och film, och 

kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal. 

Kommunens arbete gällande all information ska också skydda den personliga 

integriteten. 

 

Mål med informationssäkerhet  
Uddevallas mål med informationssäkerhet är: 

 

• Att korrekt information ska finnas tillgänglig bara för behöriga på ett spårbart 

sätt när den behövs. 

• Att motsvara medborgares och externa verksamheters behov och 

förväntningar av dataskydd och personlig integritet. 

• Att efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.  



UaFS     

  Blad 2 

 

Principer för att uppnå målen 
Uddevalla kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att 

ovanstående mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet inom Uddevalla 

kommun ska:  

 

• bedrivas genom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med 

utgångspunkt från ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) utifrån 

standarden SS-ISO/IEC 27001 med tillhörande säkerhetsåtgärder 27002 och 

vägledning 27003.  

• bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar  

processer, människor och teknik,  

• löpande ses över och förbättras, eftersom Uddevalla kommun och dess 

omvärld, inklusive hotbild, är under ständig förändring,  

• vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna 

hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa,  

• ta hänsyn till verksamheters behov, externa krav samt rådande hotbild,  

• vara väl kommunicerad till verksamheten; all personal ska fortlöpande få 

information och utbildning för att nå och upprätthålla ett högt 

säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till denna policy och 

underliggande regler och instruktioner. 

• ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, 

företag och nätverk, särskilt sådana som är normgivande inom 

informationssäkerhet som t.ex. Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Swedish 

Standards Institute (SIS).  

Roller och ansvar  
Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för att samordna 

informationssäkerhetsarbetet och följa upp tillämpning.  

 

Kommunledningskontoret ska ansvara för att aktualisera ärenden kring 

informationssäkerhetspolicyn och andra relaterade styrande dokument. 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp utfärdar regler och instruktioner som 

kompletterar och konkretiserar informationssäkerhetspolicyn.  

 

Nämnd/bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig och ska genomföra lämpliga 

tekniska, strategiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett bra dataskydd 

samt kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med gällande lagar och regler. 

Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov. Nämnden utser 

dataskyddsombud och dataskyddshandläggare. Varje nämnd kan vid behov besluta 

om instruktioner som förtydligar och kompletterar de centrala styrdokumenten, 

policy och regler gällande informationssäkerhet. Nämnden bör samråda med 

informationssäkerhetssamordnaren innan sådana instruktioner utfärdas. 
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Informationssäkerhetssamordnare har det övergripande och strategiska ansvaret 

att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår även 

att genomföra revisioner inom verksamheten med avseende på informationssäkerhet.  

 

Dataskyddsombudets roll är att regelbundet utbilda, rådgöra och granska 

nämndernas informationssäkerhet, med särskilt fokus på att granska efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska regelbundet rapportera brister och 

förbättringsåtgärder för informationssäkerheten till kommunstyrelsen och övriga 

nämnder samt kommundirektörens ledningsgrupp. 

 

Dataskyddshandläggare, inom varje nämnd ska det finnas en utsedd 

dataskyddshandläggare som har det övergripande ansvaret för informations-

säkerheten med dess dataskydd. Dataskyddshandläggarna fungerar som 

kontaktperson till dataskyddsombudet när han eller hon utför sina uppgifter. 

Dataskyddshandläggare har dessutom ansvaret att dokumentera sin nämnds 

behandlingar av personuppgifter i en registerförteckning. 

 

Systemägare har övergripande ansvar för respektive system och dess användning. 

Den som är utsedd systemägare kan vara den som har ansvaret för den verksamhet 

som aktuellt informationssystem stödjer.  

 

Systemförvaltare tar det funktionella (dagliga) helhetsansvaret för ett system. 

Systemförvaltaren fungerar i hög grad som systemägarens utförare och ser till att 

systemets funktionalitet samt planerade och beslutade aktiviteter genomförs och 

upprätthålls.  

 

Informationsägare är den som bestämmer ändamålen för behandlingen och 

hanteringen av informationen. Informationsägaren äger och ansvarar för att 

informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids.  

 

Informationsförvaltare är den som aktivt förvaltar informationen på 

informationsägarens uppdrag. 

 

Kommunarkivarien har tillsynsansvar för att informationen hanteras enligt 

bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och offentlighets- och 

sekretesslagen.  

Uppföljning och rapportering  
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och andra gällande regler och 

instruktioner ska följas upp regelbundet.  

 

Dataskyddsombudet avrapporterar informationssäkerhetsarbetet: 

• halvårsvis till samtliga nämnder, 

• kvartalsvis till kommundirektörens ledningsgrupp. 

 



UaFS     

  Blad 4 

 

Vid behov lyfter kommundirektören upp frågan under sin informationspunkt på 

kommunstyrelsen.  

 

Nämndernas arbete utifrån dataskyddsförordningen redovisas vid ett tillfälle per år 

på kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöte. 

 

Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan 

motivera ytterligare rapporteringar. 

 

Denna informationssäkerhetspolicy ska finnas lättillgänglig för både interna och 

externa intressenter.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr KS 2021/00377 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag.  
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål.  
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  
 

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten.  
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas  
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor * Förtydligande av 

bolagens arbete mot korruption  
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen  
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över  

 
Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning och revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20.  
Specifikt ägardirektiv för UUAB Blå 2022-09-05.  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB till författningssamlingen 
Bolagsordning för UUAB Blå 2022-09-02.  
Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB till författningssamlingen 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 
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Forts. § 275 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa version Blå av specifikt ägardirektiv och bolagsordning för Uddevalla 
Utvecklings AB. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  
 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten.  
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas  
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor  
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption  
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen  
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över  
 
Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning och revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Specifikt ägardirektiv för UUAB Blå 2022-09-05 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB till författningssamlingen 
Bolagsordning för UUAB Blå 2022-09-02 
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB till författningssamlingen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att fastställa version Blå av specifikt ägardirektiv och bolagsordning för Uddevalla 
Utvecklings AB 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Utvecklings AB 
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1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen  

Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är 

koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  

  

1. Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  

2. Uddevalla Turisttrafik AB  

3. Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  

b) Uddevalla Energi Värme AB  

c) Uddevalla Kraft AB  

d) Bohusgas AB  

4. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  

a) Swanfalk Shipping AB  

  

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 

kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens 

samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokumenttyp:  Ägardirektiv  

Dnr:  2021/00377  

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen:  2015-10-14 § 248  

Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret  

Senast reviderad:  Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118)  
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet  
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  

  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 

som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens 

övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

  

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet  
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 

syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 

optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 

löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 

Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 

styrinstrument/styrdokument.  

   

 Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

kommun.  

  

4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet  
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

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

  

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

kap. kommunallagen.  

  

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen.  
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5. Uppdraget  
 Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva aktiv  

uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget löpande ska följa 

Koncernbolagens: 

⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 

⎯ Strategier och mål 

⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 

 

Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och 

för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de 

fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en 

effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska 

samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  

  

Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget 

ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella 

Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för 

Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  

 

Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för 

beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§ 

kommunallagen. 

  

Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen 

(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och 

kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  

           

Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och 

tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av 

Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 

nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  

  

Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar 

om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  

 

Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med 

bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 

policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. 

Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
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 Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och 

Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.  

 

Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i underkoncern 

i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för de 

inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt bereder förslag till 

aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 

Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige.  

  

Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  

samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa frågor.  

 

Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och riskanalys,  

t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer.  

  

6. Ekonomiska mål  
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk 

utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 

en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva 

verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 

egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  

  

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god 

ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska 

kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett 

resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks 

(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  

         

Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 

ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella värde 

och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till ägaren i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

  

7. Implementering  
  

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget.  
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB  
  

§ 1 Firma  
  

Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB.  

  

§ 2 Säte  
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.  

  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 

som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter.  

  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 

syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 

resursutnyttjande. Bolaget ska svara för uppsikt, kontroll, uppföljning och löpande 

översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges 

ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.  

  

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

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

  

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

kap. kommunallagen.  

  

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

kommun.  

  

   

Dokumenttyp:  Bolagsordning  

Dnr:  2021/00377  

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen:  1993-01-12 § 4  
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Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret  

Senast reviderad:  2021-06-10 § 143  

 § 5 Fullmäktiges yttranderätt  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i Bolagens verksamheter som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt fattas.  

  

§ 6 Aktiekapital  
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.  

  

§ 7 Antal aktier  
  

Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier  

  

§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem 

suppleanter.  

  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagsstyrelsen.  

  

§ 9 Revisorer  
  

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 

räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 

årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.  

  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av 

den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant.  

 

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

  

§ 12 Ärenden på årsstämman  
  

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

  

1. Stämman öppnas;  

2. Val av ordförande vid stämman;  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

4. Val av en eller två justeringsmän;  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordningen;  

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  

8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkningen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 

suppleanter;  

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun;  

11. Val av revisor och revisorssuppleant;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant;  

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens  
  

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

• Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren  
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• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret  

• Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet  

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag  

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom  

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan  

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt.  

  

§ 14 Räkenskapsår  
  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  

§ 15 Firmateckning  
  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 

styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening.  

  

§ 16 Hembud  
  

Hembudsskyldighet  

  

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana 

de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, 

senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

  

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

  

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
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aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

  

Lösenbelopp och betalning  

  

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt.  

  

Tvist  

  

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.  

  

§ 17 Inspektionsrätt  
  

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

  

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess.  

  

  

  § 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i  

Uddevalla Kommun 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 

Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är 
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”). 

 
1. Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till 

a) Lysekils busstrafik AB 
2. Uddevalla Turisttrafik AB 
3. Uddevalla Energi AB, moderbolag till 

a) Uddevalla Energi Elnät AB 
b) Uddevalla Energi Värme AB 
c) Uddevalla Kraft AB 
d) Bohusgas AB 

4. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till 
a) Swanfalk Shipping AB 

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för 
kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 

 
 
 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 
Dnr: 2021/00377 
Antagen av: Kommunfullmäktige 
Antagen: 2015-10-14 § 248 
Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens 
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 

 
4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 

 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen. 

 
5. Uppdraget 

 

Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och 
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de 
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en 
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska 
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen. 

 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget 
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det 
Generella Ägardirektivet, detta specifika ägardirektiv och de  specifika 
ägardirektiven för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra 
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styrdokument från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 

Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen 
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och 
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.). 

 
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och 
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av 
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen. 

 
Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar 
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 
Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen och lämnar 
instruktion till ombudet enligt beslut i kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i samband med 
Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa frågor. Bolaget ska bistå Bolagen i 
deras arbete med intern kontroll och riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer.
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6. Ekonomiska mål 

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk 
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva 
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god 
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska 
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett 
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks 
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar). 

 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 
7. Implementering 

 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 

 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB. 
 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 
kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 

 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 

 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp: Bolagsordning 
Dnr: 2021/00377 
Antagen av: Kommunfullmäktige 
Antagen: 1993-01-12 § 4 
Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 

 

Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem 
suppleanter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagsstyrelsen. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av 
den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 
minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämman öppnas; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 
8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 
suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 
11. Val av revisor och revisorssuppleant; 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 
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styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 

 
§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 
 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 
ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 

 
Tvist 

 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 

 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för dialogbaserad styrning, kontroll, samt 
uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
 
Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem 
suppleanter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagsstyrelsen. 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av 
den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 
minst en suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
  



  3 (5) 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Stämman öppnas; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6.Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 
8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 
suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Årlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 
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styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 
  
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 
ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
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§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun. 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är 
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”). 
 

1. Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till 
a) Lysekils busstrafik AB 

2. Uddevalla Turisttrafik AB 
3. Uddevalla Energi AB, moderbolag till 

a) Uddevalla Energi Elnät AB 
b) Uddevalla Energi Värme AB 
c) Uddevalla Kraft AB 
d) Bohusgas AB 

4. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till 
a) Swanfalk Shipping AB 

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 
kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella Ägardirektiv (”Generella 
Ägardirektivet”), som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda 
bolag, samt detta ägardirektiv. 
 
Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen 
mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste 
underställas dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för 
Bolaget följer den beslutade rollfördelningen. 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens 
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagens verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för dialogbaserad styrning, kontroll, 
samt uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
Koncernbolagen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig 
med den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget 
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. Detta innebär       
bl.a. att Bolaget löpande ska följa Koncernbolagens: 
 

– verksamheter och verksamhetsformer 
– strategier och mål 
– styrelsers och bolagsledning skötsel av bolagsverksamheten. 
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Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och 
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de 
fall då vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en 
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska 
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen. 
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget 
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i 
Bolagspolicyn, det Generella Ägardirektivet, detta specifika ägardirektiv och de 
specifika ägardirektiven för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och 
andra styrdokument från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
Bolaget bereder ärenden av större vikt som ska till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen 
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och 
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.). 
 
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och 
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av 
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen. 
 
Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar 
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med 
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. 
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen och lämnar 
instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i kommunstyrelsen. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och 
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande. 
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolagen samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. Aktieägaravtal 
och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
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6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk 
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva 
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 
  
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god 
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska 
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett 
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks 
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar). 
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 

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



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Kommunsekreterare  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 276 Dnr KS 2021/00378 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB. 
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 276 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna förändringar i bolagsordning för Uddevalla Turism AB samt det 
specifika ägardirektivet för Uddevalla Turism AB. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2021/00378 

  

 

Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-02-07 Dnr KS 2021/00378 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna förändringar i bolagsordning för Uddevalla Turism AB samt det 
specifika ägardirektivet för Uddevalla Turism AB 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 1 (4) 
 

 

 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA TURISM AB 
 

 
1. Bolagen som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Turism AB (Bolaget) ägs till 100 % av Uddevalla Utvecklings AB 

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

 

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

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

samtliga direkt eller indirekt ägda bolag samt detta ägardirektiv. Bolaget ska följa Uddevalla 

kommuns bolagspolicy. 

 

Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Bolaget följer den beslutade 

rollfördelningen. 
 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som 

inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det 

rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, anordna och bedriva 

turistcenterverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att 

förvalta och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar för småbåtar samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
  

Bolagets syfte är att främja turismen, medverka till besöksnäringens utveckling och det rörliga friluftslivet 

i Uddevalla kommun samt öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, erbjuda upplevelser i 

skärgårdsmiljön, bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och möjliggöra och främja 

boende och naturupplevelser på Bassholmen. Ändamålets syfte är därutöver att bidra till att stärka 

Uddevalla kommuns varumärke. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 

eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.  

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 

 
4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller 

lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de 

kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 

5. Uppdraget 
 

Bolagets uppdrag är att utveckla och främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun 

genom att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård och maritima miljö, att skapa, 

marknadsföra och erbjuda upplevelser i dessa miljöer, att bedriva turistverksamhet, att bevara och 

sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och Uddevallas maritima historia samt att 

möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. 

 

Bolaget ska äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att förvalta och 

utveckla turistanläggningen och gästhamnen på Bassholmen och andra gästhamnar för småbåtar samt 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

6. Verksamhets- och ekonomiska mål 
 

Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå i syfte att ge en god ekonomisk bas, dels för att bolaget 
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aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget 

ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så 

effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Mål för verksamheten ska vara att årligen öka antalet resenärer och besökare samt att medborgare och 

turister ska få en ökad positiv upplevelse av Uddevalla 

– en del av Bohuslän. 

• Öka antalet resenärer och besökande med 2 % årligen (basår 2015) 

• Resultatet före kapitalkostnader ska vara positivt och öka med 2 % årligen. 

• Bolagets verksamheter/aktiviteter ska bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke och 

ökad turism. 

• Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och bolag för ökat användande av 

bolagets verksamhet och aktiviteter. 

• Bolaget ska medverka till att Uddevallas besöksnäringsindex årligen ökar i samma takt som 

Västsverige. 

 

Avkastningskrav är inte aktuellt på denna verksamhet. Det egna kapitalet bör vara av den storleken att 

det medger att täcka avvikande budgetresultat. 

 

Resultatmål och resultatutvecklingen ska vara kopplad till affärsplanens intentioner och nyckeltal. 

 

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



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Turism AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det 

rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, anordna och bedriva 

turistbyråverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att 

förvalta och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar for småbåtar samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun, att öka 

tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, att erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, att 

bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna samt att möjliggöra och främja boende 

och naturupplevelser på Bassholmen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 
 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 



 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en vice 

ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 



 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

- FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

- Fastställande av reRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

- Bildande av bolag 

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 
§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 



 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Kommunsekreterare  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2021/00379 

Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 
Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 
Shipping AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 

De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 

De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 277 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolag Swanfalk 
Shipping AB (spåra ändringar, 2022-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB (spåra ändringar, 2022-11-15) 
Bolagsordning Swanfalk Shipping AB (spåra ändringar, 2022-11-15) 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB samt det specifika ägardirektivet för Uddevalla 
Hamnterminal AB och dotterbolag Swanfalk Shipping AB. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2021/00379 

  

 

Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 

Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2021/00379 

  

 

 

 

De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolag Swanfalk 
Shipping AB (spåra ändringar, 2022-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB (spåra ändringar, 2022-11-15) 
Bolagsordning Swanfalk Shipping AB (spåra ändringar, 2022-11-15) 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB samt det specifika ägardirektivet för Uddevalla 
Hamnterminal AB och dotterbolag Swanfalk Shipping AB. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Hamnterminal AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Kommunsekreterare  
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Hamnterminal AB (”Hamnterminalen”) är ett helägt dotterbolag till 
Uddevalla Utvecklings AB (”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av 
Uddevalla kommun. I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår det helägda 
dotterbolaget Swanfalk Shipping AB (”Swanfalk”).  
 
Hamnterminalen och Swanfalk (gemensamt ”Bolagen”) verksamhet styrs av lag 
och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges beslutade 
generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Bolagen ska 
följa Uddevalla kommuns bolagspolicy. 
 
Av det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas 
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för 
Hamnterminalen och Swanfalk följer den beslutade rollfördelningen. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen. Bolagen får 
inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

Hamnterminalen har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt 
genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta 
Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan 
hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte 
därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter 
förenliga verksamheter. 

Swanfalk har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att 
bedriva klarerings-, och speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, 
samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheterna ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
 

3. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Ändamålen med Hamnterminalens verksamhet är att förvalta och utveckla 
Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och 
terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla 
hamn. 
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Ändamålet med Swanfalks verksamhet är att bedriva klarerings-, och 
speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda 
verksamheter förenliga verksamheter. 
Skulle Bolagen likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Utvecklings AB. 
 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
Bolagen ska i övrigt sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
Bolagen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 
 

5. Uppdraget 
 
Bolagen ska vara effektiva hamnbaserade logistikföretag och nav för intermodala 
lösningar, med terminal för transporter med fartyg, tåg och bil, Verksamheten ska 
ständigt utvecklas på marknaden avseende logistik, infrastruktur och 
produktivitet. 
 
Bolagen ska ansvara för förvaltning och utveckling av mark- och vatten- områden 
och byggnader, så att dessa används på ett optimalt sätt utifrån 
hamnverksamhetens behov och ett hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv. 
Bolaget ska fastställa hamntaxa. 
 
Bolaget har ansvar att utöva tillsyn och trafikledning inom hamnområdet, tillse att 
hamnordningen efterlevs samt svara för övergripande säkerhetsfrågor i farleder 
och i hamnområdet i nära samarbete med berörda 
 
Bolaget ska förverkliga kommunens ambitioner med hamn- och 
logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell 
och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och 
samarbete. 
Bolaget ska i nära samverkan med kommunen, regionala organ och statliga 
myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till 
hamnområdet och förutsättningar för intermodala transportlösningar. 
 
Bolaget ska fortlöpande bevaka och överväga strategiska utvecklingsfrågor. 
 
En nära och förtroendefull samverkan med terminaloperatörer och övriga aktörer 
är avgörande för hamnens fortsatta utveckling. Bolaget ska medverka till att skapa 
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forum för samverkan kring väsentliga frågor såsom strategiska investeringar, 
internationell marknadsföring samt utveckling av hamn- och logistiktjänster. 
 
Bolagets ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla 
verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till 
att minimera negativ miljöpåverkan. 
 
Bolaget ska aktivt, och i nära samverkan med kommunen, verka för en för 
kommunen och bolaget positiv utveckling ifråga om nationella och internationella 
förhållanden gällande hamnverksamhet med konsekvenser för exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk. 
 
Bolaget ska vårda och bevaka kännetecknen ”Uddevalla Hamnterminal”, 
”Uddevalla Hamn” och ”Swanfalk Shipping”. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk 
utveckling. Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 
en god ekonomisk bas för att dels Bolagen aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva 
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 
 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 35-40 
% (soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 
reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 
 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen ett mål för bolagets avkastning (räntabilitet) 
i förhållande till Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat 
och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av 
Bolagens hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen kan ha 
differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden. Målet för 
Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till 8 procent, dock lägst 5 
procent. 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att de långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren 
kan uppfyllas. 
 
 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolagen. 
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Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB  

 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom 
förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns 
anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva 
speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt 
bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, 
utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god 
infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. 
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget skall finnas lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 
samma antal som valda ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 
minst en suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämman 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 
styrelseledamot 
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eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
 
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 
ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
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§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun. 
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Bolagsordning för SwanFalk Shipping AB 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är SwanFalk Shipping Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att bedriva klarerings- och speditionsrörelse jämte därmed 
förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 
verksamheter. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att främja Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet 
och en god logistik i Uddevalla hamn genom till verksamheterna anknytande 
klarerings- och speditionstjänster. 
 
Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 
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§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 
samma antal som valda ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 
minst en suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 
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8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 
styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 
 
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 
ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
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aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 278 Dnr KS 2021/00380 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 
Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 

De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 

De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 278 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07. 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag (spåra ändringar, 2021-
11-14). 
Bolagsordning för Uddevalla Energi AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB (spåra ändringar, 2021-11-23) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Kraft AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB och  
Bohusgas AB samt det specifika ägardirektiv för Uddevalla Energi och dotterbolag. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-02-07 Dnr KS 2021/00380 

  

 

Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 

Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 

Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-02-07 Dnr KS 2021/00380 

  

 

 

 

 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag (spåra ändringar, 2021-
11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB (spåra ändringar, 2021-11-23) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi Kraft AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Uddevalla Energi AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB och  
Bohusgas AB samt det specifika ägardirektiv för Uddevalla Energi och dotterbolag. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Energi AB 
 



 

 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 1 (4) 
 

 

 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DESS DOTTERBOLAG 
 

 
1. Bolagen som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Energi AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

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

moderbolag till Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB 

och BohusGas AB. Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB (”EnergiFokus”) är ett av 

Uddevalla kommun och Trollhättan stad delägt bolag. Uddevalla Energi AB och dess dotterbolag 

kallas gemensamt ”Energikoncernen”. 

 

Energikoncernens verksamheter styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella ägardirektiv, som gäller för kommunens 

samtliga direkt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 

 

Av Bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Energikoncernen följer den beslutade 

rollfördelningen. 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Koncernbolagen får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Uddevalla Energi AB har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av 

aktier eller andelar i företag, producera, sälja och distribuera energi, att äga och förvalta fastigheter 

och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att 

utveckla, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta 

fastigheter, anläggningar och lös egendom, och bedriva med nämnda verksamheter förenliga 

verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Uddevalla Energi Elnät AB har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och att äga och 

förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har 

anknytning till dessa verksamheter. 

 

Uddevalla Värme AB har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. 

Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Uddevalla Kraft AB har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och sälja 

och distribuera pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, 

samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, och 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Bohusgas AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och distribution av 

biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är för 

närvarande vilande. 

 

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

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
 

Uddevalla Energi AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag och moderbolag i en koncern av 

bolag som driver verksamheter för energiförsörjningen och renhållning och avfallshantering, samordna 

koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja 

tillgången till bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. Skulle bolaget 

likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 

Uddevalla Energi Elnät AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag främja en god 

elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i 

kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna 

tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

Uddevalla Energi Värme AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag främja en god 

fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt 

bemöta behov av kyla i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 

Uddevalla Energi AB. 



3 (4) 

 

 

 

Uddevalla Kraft AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag svara för dels energiproduktion 

och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte 

innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom 

dessa områden. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

BohusGas AB har till syfte att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig 

verksamhet med anknytning till Uddevalla kommun eller dess invånare. Skulle bolaget likvideras skall 

dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 

 

Energikoncernen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

 

Uddevalla Energi AB 

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen och 5:2 

naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas 

och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 

egendom. 

 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av 

lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätsverksamhet, fjärrvärme-

verksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens 

respektive elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom Uddevalla 

kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även utanför 

kommunens område i dess geografiska närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen i 

syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet. 

 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva 

elnätsverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte 

att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock medför ellagens bestämmelser om nättariffer och 

intäktsram att självkostnadsprincipen inte gäller för nätverksamhet. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Uddevalla Energi Värme AB 

Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, 

varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i 

den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 

förvaltning av egendom. 
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Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet 

till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig 

fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

 

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

kommunallagen. 

 

Uddevalla Kraft AB 

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 

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

övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa 

självkostnadsprincipen. 

 

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det 

görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå 

ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

BohusGas AB 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande 

verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanför 

kommuns gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller 

självkostnadsprincipen. 

 

5. Uppdraget 
 

Energikoncernens verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, förädling, 

distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, bioenergi (pellets), biogas, kyla och tele- och 

datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet. 

 

Energikoncernen ska vidare utföra insamling, återvinning, behandling och annan bortskaffning av 

avfall samt med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning 

– enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden.  

 

Verksamheterna ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara principer. 

 

Energikoncernen ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga 

energilösningar samt tillhandahålla kunder uthålligt stabila och konkurrenskraftiga priser för el, 

fjärrvärme, elnät och fibernät. 

 

Energikoncernen ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner. 

 

Syftet med Energikoncernens verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet 

verka för hög kundnytta. 

 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma 

helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, 
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ska Energikoncernen se till nyttan för hela kommunkoncernen. Kommunen och Energikoncernen ska 

i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Det allmännyttiga syftet 

innebär bland annat att Energikoncernen ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv och 

efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Energikoncernen ska medverka till utveckling 

inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks. 

 

Energikoncernen ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt. 

 

Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt. 

 

Energikoncernen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas 

som genom årsredovisningen följs upp årligen. 

 

6. Ekonomiska mål 
 

Energikoncernens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. 

Bolagen i Energikoncernen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god 

ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att 

minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara 

principer. De ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Det långsiktiga målet för Energikoncernens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 %. (soliditeten 

beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i 

förhållande till balansomslutningen). 

 

Kommunfullmäktige åsätter Energikoncernen ett mål för avkastning (räntabilitet). Målet ska sättas i 

förhållande till Energikoncernens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och 

finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av Energikoncernens hela 

verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen i Energikoncernen och verksamheter inom 

respektive bolag kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 

beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt 

självkostnadsprincipen. Målet för Energikoncernen är räntabilitet på totalt kapital om 7 procent. Vad 

avser dotterbolagen inom Energikoncernen ska målen sättas i förhållande till eget kapital. 

 

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

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

 

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



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och försälja pellets, att 

utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta 

fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till 

nämnda verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiproduktion och dels renhållning och 

avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar 

myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom 

dessa områden. 

 

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha 

till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. 

 

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet gäller 

inte lokaliseringsprincipen.  

 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till 

fjällvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig 

fjärrvärmeverksamhet. 

’ 



 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 



 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 



 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget 

skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med 

nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägare/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt 

hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i 

kommunen. 

 

En del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid 

självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till 

fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, 

varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

 

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

2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 



 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 



 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  



 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och äga och förvalta fast och lös 

egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa 

verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god elförsörjning, långsiktigt hållbar 

energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en 

ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva 

elnätsverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte 

att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt ellagen genom 

fastställande av intäktsram. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 
 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 



 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 



 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 



 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller 

andelar i företag, producera, distribuera och försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och 

anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, 

äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, 

anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.  

Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern av bolag som driver 

verksamheter för energiförsörjning, renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till 

nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 

bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. 

 

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen och 5:2 

naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas 

och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 

egendom. 

 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av 

lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätsverksamhet, 

fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller 

koncernens respektive elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom 

Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. 

 



 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 



 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 



 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Bohus Ggas AktiebolagB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Bohus Gas Aktiebolag. 

 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av biogas, samt 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig 

verksamhet med anknytning till Uddevalla eller dess invånare. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande 

verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanför 

kommunens gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller 

självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte lämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 

eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även utanför 

kommunens område i dess geografiska närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommun i 

syfte att uppå en ändamålsenlig överföringsverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 



 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 



 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 



 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Kommunsekreterare  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr KS 2021/00381 

Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 
kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy 
för kommunala bolag  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  
• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten.  
• Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas  
• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor  
• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption  
• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen  
• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över  
 
Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning och revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun Blå 2022-09-05 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun till författningssamlingen 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag Blå 2022-
09-05 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag (spåra 
ändringar, 2022-02-04) 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag till 
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Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige delegera 
utfärdandet av ombudsinstruktioner till kommunstyrelsen. 
 
Christer Hasslebäck (UP): bifall till Ingemar Samuelsson (S) tilläggsyrkande  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande 
och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns bolagspolicy för kommunala 
bolag Blå 2022-09-05, 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv direkt 
och indirekt helägda bolag Blå 2022- 09-05, 
 
att delegera utfärdandet av ombudsinstruktioner till kommunstyrelsen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
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Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 

kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy 

för kommunala bolag  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  
 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten.  
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas  
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor  
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption  
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen  
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över  
 
Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning och revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun Blå 2022-09-05 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun till författningssamlingen 
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Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag Blå 2022-
09-05 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag (spåra 
ändringar, 2022-02-04) 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag till 
författningssamlingen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns bolagspolicy för kommunala 
bolag Blå 2022-09-05  
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv direkt 
och indirekt helägda bolag Blå 2022- 09-05 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Utvecklings AB 
Uddevalla Energi AB och dess dotterbolag 
Uddevalla Hamnterminal och dess dotterbolag 
Uddevalla Turism AB 
Uddevalla Omnibus Ab och dess dotterbolag 
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen  

  
Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 

indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av de 

kommunala bolagen så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt och 

strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för kommunen 

att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över de kommunala bolagen 

handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

för verksamheten genomförs.  
  

Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 

organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 

Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 

genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 

Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 

Flygplats AB och Regionteater Väst AB.  
  

Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 

av andra kommuner.3  
  

Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 

mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. 

Det sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 

fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Bolagens styrning.  
 

Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 

och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv gentemot 

kommunstyrelsen.  Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av 

bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och ägarstyrning 

över Bolagen.  
  

Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör en väsentlig del 

av det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 

som Bolagen har att följa. Av detta Generella Ägardirektiv framgår med vilken 

ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 

Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 

 
1 ”Koncernmoderbolaget”  
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och 

gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även  

”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”  
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen”  
4 ”Generella ägardirektivet”  
5 ”Specifika Ägardirektivet” eller gemensamt de ”Specifika Ägardirektiven”. Det ”Generella Ägardirektivet” och de 

”Specifika Ägardirektiven” gemensamt ”Ägardirektiven”  
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Bolagen.5 Det ankommer på Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisor och 

lekmannarevisor att följa både det Generella Ägardirektivet och det specifika 

ägardirektiv som gäller för dessas respektive bolag.  
 

              För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna aktieägaravtal.   

B. Direktiv för Ägarstyrning  
1. Reglering för Bolaget  

  
Bolagen är genom sina bolagsordningar bundna av de kommunalrättsliga 

principerna som framgår av 2 kap. i kommunallagen, såvida inte lag eller 

rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Det fastställda 

ändamålet för Bolaget och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för 

Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen.  

  

Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom;  

  

a) Bolagets bolagsordning;  

b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet;  

c) förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och  

d) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat 

koncernbolag.  

  

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 

att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk.  

  

Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 

inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 

§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 

handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 

säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och de specifika Ägardirektiven  

  

Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privat utförare.   
 
2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m.  

  
Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 

ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 

bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges  

ställningstagande alltid ska inhämtas såvitt avser;  

  

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer av lag;  

  

b) ändring av bolagsordningen;  

  

c) förändring av aktiekapitalet;  
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d) beslut om ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet;  

  

e) bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av bolag eller 

stiftelse, med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 

huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 

långsiktiga ekonomi;  

f) Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, 

ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska 

träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag  

g) Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande 

eller lämnande av lån regleras i kommunens finanspolicy inklusive 

bilagor;  

  

h) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 

kommunen eller inte;  

  

i) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 

överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver);  

  

j) större investeringar, såsom det ska förstås enligt gällande finanspolicy, 

som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller kommunens ekonomi 

eller medför annan risk.  

  

Det är Bolagets skyldighet att se till att ärenden av denna beskaffenhet i god tid 

underställs kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska 

följa om Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan 

ärendet underställs kommunfullmäktige samråda med Koncernmoderbolaget som 

ska yttra sig i ärendet.  

    

Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går vidare 

till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle 

uppkomma i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan 

beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första 

hand samråd ske med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra 

hand med beredning i kommunstyrelsen.  

  

3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
  

Kommunstyrelsen utövar kommunens uppsikt över Bolagen i de avseenden som 

följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och kommunens 

bolagspolicy.  

  

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 

kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 

Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera uppsiktsuppgifter.  
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4. Informationsskyldighet  
  

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget,  

Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

välinformerade om sin verksamhet samt se till att det finna ändamålsenliga och 

goda relationer med nyssnämnda funktioner. Det åligger Bolaget att  ge 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och 

kommunrevisor löpande information och snarast  översända de handlingar de 

dessa begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i författning, 

bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga 

styrdokument.  

 
  

Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande;  

  

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma,  

b) protokoll från styrelsesammanträde,  

c) budget och verksamhetsplan,  

d) Bolagets årsredovisning,  

e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport,  

f) delårsrapporter,  

g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 

Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och 

delårsrapport enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och  

h) annan handling som kommunstyrelsen bedömer vara av särskild betydelse för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrningsfunktion i kommunen.  

  

Kommunstyrelsen fastställer karaktären och omfattningen av den information och 

redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 

informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 

förutsätts ske efter samråd med Koncernbolagen.  

  

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som krävs enligt 

aktiebolagslagen, även redovisa huruvida bolagets bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det för bolaget fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Utformning i denna del ska ske på 

sådant sätt att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut  

enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.  

  

Bolaget ska genomföra egna riskanalyser samt upprätta en 

internkontrollplan för kommande verksamhetsår eller på annat sätt 

dokumentera hur eventuella risker och händelser i bolaget ska hanteras. 

Uppföljning ska redovisas senast i samband med Bolagets årsredovisning.   

  

Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 

inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 

äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 

vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste 

alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.  
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5. God ekonomisk hushållning  
  

I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i en kommun, vilka 

även gäller för Bolagen.  

Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen ska 

sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god 

ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 

fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål  

och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 

Ägardirektivet för varje bolag.  
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6. Internbank   
  

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja internbankens 

koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som kommunfullmäktige ställt upp.   

  

  Kommunstyrelsen beslutar årligen om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank, inom ramen för kommunfullmäktiges 

finanspolicy. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens beslut ska fastställas på bolagsstämma.  
  

7. Hållbarhet  
  

Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och social hållbarhet.  

Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som 

kommunstyrelsen anvisar  
  
8. Korruption, mutor och jäv  

  

Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i bolaget och ska 

anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska årligen redovisas för 

kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.  
  

Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens  

opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan 

föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa frågan om jäv för enskild ledamot i visst 

ärende.  
  

Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv föreligger, får 

inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som föranlett anmälan om jäv. 

Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och får inte vara närvarande i 

sammanträdesrummet då ärendet hanteras.  
  

9. Arkivfrågor  
  

Det för Uddevalla kommun vid var tid gällande arkivreglementet ska tillämpas av koncernbolagen. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Uddevalla kommun.  

  
10. Verksamhetsplan och budget  

  

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för  

Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan.  

  
11. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan  

  
Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 

kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 

kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt.  
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Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 

kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 

närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 

kommunstyrelsen och Bolagen som mellan Bolaget och, i förekommande fall, 

dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera frågor som kan 

vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 

Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det för dem ligger ett 

värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 

ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts i sin tur ha förståelse 

för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de 

angelägenheter de blivit satt att sköta.  
  

Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 

förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 

bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 

Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning.  

  

Enligt Bolagspolicyn ska kommunstyrelsen i planerings- och uppföljningssyfte 

under året hållas gemensamma planerings- respektive uppföljningsdialoger 

med kommunens hel- och delägda bolag. Bolagen ska aktivt delta i de dialoger 

som kommunstyrelsen planerar och genomför och ska tillhandahålla den 

information som behövs för att dialogerna ska kunna  

genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

  

Bolagen ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med de 

av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte att 

främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen perspektiv”.  
  

Bolagen ingår både i en bolagskoncern och i ett kommunalt sammanhang (dvs. i 

en kommunala koncerner). Detta innebär att det mot bakgrund av de gemensamma 

mål som finns hos dessa aktörer finns att särskilt intresse att samarbeta. Bolagen 

ansvarar för att det finns en god dialog med berörda parter och att det finns en 

ambition att skapa goda samarbetsformer. Sådant samarbete kan t.ex. avse 

gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och supportfunktioner och 

ska genomföras inom ramen för vad som medges enligt lag och förordning.  
  

12. Kommunens krisledningsarbete  
  

Bolaget ska såsom en del i den kommunala koncernen aktivt delta i och bidra med 

resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen 

och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och omfattningen av 

Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas av kommunstyrelsen efter 

samråd med Bolagets styrelse.  
  

13. Bolagets styrelse  
  

Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 

att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 
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bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 

för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 

direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 

ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt.  

 

 

 Bolagen får på eget initiativ hos kommunfullmäktige väcka ärenden som bolagens  

respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars  

av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags styrelse, via kommunstyrelsen.  
  

Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 

ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 

ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 

kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 

arbetsordningen.  
  

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 

om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 

om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 

gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 

finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 

Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 

Utvärderingen ska protokollföras.  

  

Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, 

varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.   
 

14. Suppleanters inträde m.m.  
  

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 

inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 

tillämpas.  
  

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 

denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 

att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.  
  

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.  

  
15. Arbetstagarrepresentation i styrelsen  

  
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 

styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 

länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolagsstyrelse bör söka 

en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande att de 

fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 

möjlighet att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall 

överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 

inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för styrelserepresentations-

frågor medge undantag från lagen.  
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16. Verkställande direktör  

  

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och medelsförvaltning 

sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är skyldig att ägna 

uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata Bolagets 

intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens ändamål med 

verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen och Ägardirektiven 

förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med 

nödvändig information om Bolaget och dess verksamhet samt det underlag i 

övrigt som styrelsen behöver för sitt arbete.  

  
17. Instruktion för verkställande direktör  

  
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 

styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 

anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 

omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 

således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet.  
  

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 

anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 

instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till 

styrelsen ska anmäla beslut denne fattat.  
  

Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 

Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 

direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 

direktören.  
  

Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade 

förhållanden och vunna erfarenheter. 
  

18. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 § kommunallagen  
  

Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna ändamålen. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 

beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.  
  

19. Revision  
  

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 

verksamhet i kommunen inklusive den verksamhet som bedrivs av 

Bolagen. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen genomför lekmannarevisorn 

denna granskning.  

Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen.  
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Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska bidra med 

information och medverka i dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som 

detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas genom att kommunens 

revisorskollegium upphandlar revisionstjänster gemensamt med Bolagen.  
  

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 

ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 

uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 

omnämnts ovan.  

  

Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 

revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 

räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 

strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed.  

  

Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 

för deras sakkunniga biträden.  

  
20. Årsstämma och bolagsstämma   

  
Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 

kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 

av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas.  

Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige ska till 

bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt 

framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar hur 

ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är rätten att utfärda 

instruktion förbehållen kommunfullmäktige.   

 

Enligt Bolagens bolagsordningar ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.  

  

a) fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren;  

b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret;  

c) fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet;  

d) bildande av bolag;  

e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag;  

f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom;  

g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och  

h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt.  
  

I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas.  
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21. Samråd vid rekrytering, lönesättning, entledigande etc. av VD 
  

Bolagen ska följa kommunens styrdokument, vilka ska ha beslutats på 

bolagsstämman när det gäller kompetensbaserad rekrytering.  

Koncernbolagens styrelseordförande bör samråda med moderbolagets 

styrelseordförande vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör. 

Övriga bolag samråder med kommunstyrelsens ordförande. 

Koncernbolagens styrelseordförande bör samråda med moderbolagets 

styrelseordförande inför fastställande av lön och övriga villkor för sin 

verkställande direktör. Övriga bolag samråder med kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

 

 

22. Övergripande beskrivning av ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i 
bolagsstrukturen  

  
Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 

punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för 

kommunens styrning av Bolagen.  
  

22.1 Kommunfullmäktige  
  

a) beslutar om bolagspolicy och andra policys, riktlinjer och styrdokument.  

  

b) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma;  

  

c) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma;  

  

d) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 

kapitaljusteringar för enskilda bolag;  

  

e) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag 

som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför 

de kommunala befogenheterna;  
 

f) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer;  

 

g) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och 

bolag utanför koncernbolagen samt lämnar instruktion till ombudet. 

  

h) uppdrar åt revisorskollegiet att med stöd från kommunens 

upphandlingsenhet upphandla revisionstjänster åt Bolagen;  

 och   
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tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen   

22.2 Kommunstyrelsen  
  

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar;  
  

b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med 

bolagen om strategiska frågor;  

  

c) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med bolagen med  

fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhets- 

plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 

policyfrågor samt frågor av större vikt som ska  

underställas kommunfullmäktige;  
  

d) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen;  
  

e) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige 

om nödvändiga åtgärder;  

  

f) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut  
  

 

 

g) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 

kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn;  
  

22.3 Koncernmoderbolaget  

  

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med 

utgångspunkt i Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges 

budget och andra styrdokument;  
  

b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag;  
  

c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 

uppföljningsprocessen;  
  

d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
   

e) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 

instruktion till ombudet enligt beslut av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen;  
  

f) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet 

och Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen;  
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g) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 

nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen till 

kommunstyrelsen; och  
  

h) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen, 

kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc.  

 

22.4 Bolaget  

  

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag;  
  

b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för egen räkning och i 

tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning;  
  

c) Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna den information som 

kommunstyrelsen bedömer vara nödvändig för att kunna bereda sådant ärende 

som ska underställas kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 

kap. 3 § punkt fyra kommunallagen;  

  

d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 

underkoncern;  
  

e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 

dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 

frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 

bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare;  
  

f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen;  
  

g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom underkoncernen 

enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall efter 

kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning;  

  

h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika  

Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 

dotterbolagets bolagsstämma;  
  

i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med  

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 

aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige;  

 
   

22.5 Bolagen och dotterbolagen  
  

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk 

planeringsdialog och i den samverkan och samordning i övrigt som 

moderbolaget tar initiativ till;  
  

b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i 

bolagsordning, Ägardirektiven och andra styrdokument.  
  

c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 
Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 22.4 istället i 
tillämpliga delar gentemot dess moderbolag.  



15(13) 
 

 

  
23. Delägda bolag  

  
För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen, så 

långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 

aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 

planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 

respektive aktieägaravtal för bolaget.   

  
24. Implementering  

  
Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 

giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag.  
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1. Bakgrund  

  
1.1 Syftet med Bolagspolicyn  

  
Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade 

ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. 

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag 

med ett antal olika styrdokument. Denna Bolagspolicy utgör 

värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger det 

övergripande och principiella förhållningssättet för 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt och kontroll 

över de helägda och delägda kommunala bolagen. För närvarande 

ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, utanför 

Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 

kommunen1.1 Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler 

för ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom 

kommunen. Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens 

ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av bolag ska genomföras.  

  

Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de 

kommunala bolagen, vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan 

kommunfullmäktige besluta om ägardirektiv, för Bolagen. 

Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens företrädare och 

ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 

För de delägda kommunala bolagen fastställer 

kommunfullmäktige ingångna aktieägaravtal med andra 

delägande kommuner eller andra organ.  

  
1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  

  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till 

kommunal förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att 

verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt kommersiell marknad 

och att bolagsformen är en lämplig form för att åstadkomma 

effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig form vid 

samverkan med andra privata, kommunala eller regionala  

 

 
1 Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt  Uddevalla 

Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av 

kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 

bolagen”.  



 

 

 

 

 

intressenter. Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen 

ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska  

bedrivas i bolagsform och som ska fastställa vilket ändamål och vilka 

befogenheter som ska gälla för de kommunala bolagens verksamhet.  

  

De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. den         

kommunala organisationen) 

  

Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de 

kommunala bolagen och ansvarar för kommunens styrning av dem. 

Det är därför kommunfullmäktige som bestämmer vilka principer för 

ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. Kommunfullmäktige 

delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst 

i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också 

enligt lag att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de 

kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 

Bolagspolicy.  
  

1.3 Tillämpningsområde  
  

Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras 

olika funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen.  

  
  

2. Kommunens överordnade ställning och 
ledningsfunktion  

  
2.1 Kommunfullmäktige  

  

2.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll  
  

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag 

med ett antal olika styrinstrument. Därutöver sker 

kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. genom att utse styrelse och 

lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige får delegera 

bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 

uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges 

delegation till kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda 

bestämmelser eller andra styrdokument. Nedanstående 

verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige:  

  

1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  

a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  

b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten;  



 

 

 

 

c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  

d) välja minst en lekmannarevisor;  

e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige 

får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas; och  

f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som 

genom avtal lämnas över till privat utförare. 

  

  

2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  

  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och 

beslut, såsom;  

a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt 

koncernbudget;  

b) kommunal borgen;  

c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  

d) ansvarsfrihet 

e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i 

likvidation av bolag eller stiftelse 

  

4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

  

2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv  

  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma 

principer för Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige 

fastställer även Specifikt ägardirektiv för varje Bolag, eller 

gemensamt för underkoncern, där bl.a.  

uppdraget preciseras.  

  

Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare 

och beslutas på bolagsstämma.  

  

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer  

  

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och 

suppleanter i både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan 

val till kommunfullmäktige ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen 

utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige.  

  



 

 

 

 

 

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 

kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla 

revisionstjänster gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland 

kommunens revisorer två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
  

För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en 

suppleant om detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt 

verksamhetens art och omfattning.  
  

Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska 

anmälas på årsstämman.  
  

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode 

och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och 

suppleanter som utses av fullmäktige. Formellt beslut om arvode och 

ersättning fattas av bolagsstämma. Fullmäktige ska även i riktlinjerna 

fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska tecknas för 

styrelseledamöter som utses av fullmäktige.  
  

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  
  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i 

förekommande fall om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
  

Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i 

beslut om övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för 

Bolagen anger mål, inriktning och resultatkrav för Bolagens 

verksamhet både för budgetåret och för ytterligare två år.  
  

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får 

utnyttja internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de 

villkor som kommunfullmäktige ställt upp.  
  

Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt 

övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar 

kommunens Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog 

med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 

beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på 

bolagsstämma.  
  

2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  

            Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 

2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
  

Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen på 

eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens respektive 

styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse.  

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Kommunstyrelsen  
  

2.2.1 Allmänt  
  

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 

reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna 

utformningen av övergripande vision, mål, behandling av frågor av 

policykaraktär, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 

verksamheten. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bl.a. 

kommunens bolagsverksamheter.  

Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av  

Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa 

Koncernbolagens verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål 

samt styrelsernas och bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten.  

Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av 

de mål som framgår i respektive Koncernbolags 

verksamhetsplan/affärsplan.  

2.2.2 Uppsiktsplikt  
  

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt 

som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om 

de kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller gällande 

lagstiftning samt att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga 

med de kommunala ändamålen med verksamheterna. I tillsynen ligger 

också kontroll av de kommunala bolagens efterlevnad av de styrdokument 

som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
  

Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha 

uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och 

avrapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den 

ekonomiska utvecklingen och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp 

ett fungerande system för hur den fortlöpande uppföljningen och tillsynen 

av bolagen ska gå till.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.3 Styrfunktion  

  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen samt 

i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter 

delegation av Kommunfullmäktige.  
  

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  
  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två 

tillfällen upprättas till kommunfullmäktige, januari-april, respektive 

januari – augusti, upprätta en sammanställd redovisning inkl. de 

kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska även innehålla en 

helårsprognos för respektive bolag.  

2.2.5 Årlig utvärdering  
  

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den 

verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Denna bedömning 

ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med 

årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under 

året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 

kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att 

bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Bedömningen ska bl.a. göras med stöd 

av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från 

lekmannarevisorerna.  
  

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  
  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för 

kommunens skydd och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de 

kommunala bolagen.  
  

2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner  
   

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som 

får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket 

sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 

samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges 

beslut ska fastställas på bolagsstämma.     

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud.  

 

 



 

 

 

 

Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 

ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår 

hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 

instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars större vikt är rätten att utfärda instruktion 

förbehållen kommunfullmäktige.  

  

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  
  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året 

hålla  

planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i 

enlighet med särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin 

utgångspunkt i möten där bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse 

i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av 

Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, vara 

strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 

dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska 

behandlas. Genomförandet av planering- och 

uppföljningsdialogerna ska utvärderas av kommunstyrelsen i 

dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna utgör 

ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

  

Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av den årliga Företagsdagen.  

Uppföljningsdialogerna utgör en del av den informationsinsamling som genomförs för 

att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin löpande uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska 

om den upptäcker eventuella brister utan dröjsmål vidta de åtgärder den finner 

nödvändiga för att bristerna ska åtgärdas.  

  

2.2.9 Delegation  

  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta 

fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma 

att  

Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning 

som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 

informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med Koncernbolagen, 

då även sekretessfrågorna måste beaktas.  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

2.3 Koncernmoderbolaget  
 

2.3.1 Information  

  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta av de 

kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt Koncernmoderbolaget att 

svara för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. 

 

 3  Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt över 

verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse i. 

Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 

samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. Kommunen 

ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy ska tillämpas 

även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning Bolagspolicyn kan 

tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och omständigheterna i 

övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i väsentliga frågor läggs fast i 

aktieägaravtal med övriga aktieägare innan verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet 

regleras vad delägarna är överens om kring styrning, finansiering och kontroll av 

bolaget. Härigenom förhindras att aktiebolagslagens röstregler, som bygger på 

majoritetsprincipen, leder till oönskade konsekvenser för minoritetsägarna. Samtliga 

aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är majoritetsägare ska 

godkännas av kommunfullmäktige.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Syftet med Bolagspolicyn 
 

Kommunfullmäktige utgör utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen 

för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar 

sin  ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument. Policys 

är ett sådant styrdokument, som utgör del av regelverket för Uddevalla kommuns 

organisation. Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av 

bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 

kommunfullmäktiges ,¨och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över 

de helägda och delägda kommunala bolagen. För närvarande ligger Uddevalla 

Vatten AB, med delägt dotterbolag, utanför Koncernmoderbolaget och ägs direkt 

av kommunen1.1 Bolagspolicyn redovisasr hur kommunallagens regler för 

ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 

med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 

ägarstyrning av bolag ska genomföras. 

 

Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 

vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 

ägardirektiv, såväl generellt för Bolagen som specifikt ägardirektiv för vart och ett 

av Bolagen eller underkoncernerna,. Ägardirektivenvilka utgör bindande regler för 

Bolagens företrädare och ledning. 

För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige 

ingångna  aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra 

organ. 

 
1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag 

 
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 

förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 

konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 

för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 

form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 

Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för att en 

verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt bolag. Det är kommunfullmäktige 

som enligt kommunallagen ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller 

delvis ska bedrivas i bolagsform och ska bl.a. fastställa vilket ändamål och vilka 

befogenheter som ska gälla för de kommunala bolagens verksamhet. 
 

 

 
 

1 Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. 

Bolagen och av kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 

bolagen”. 
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De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala organisationen. 

 

Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 

och ansvarar för kommunens styrning av dem. Det är därför kommunfullmäktige 

som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 

Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna Bolagspolicy. 

 
1.3 Tillämpningsområde 

 
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 

funktioner avseende uppsikt, kontroll och styrning av  Bolagen. 

 

 

Kommunen strävar efter att även de delägda bolagen ska omfattas av reglerna i 

denna bolagspolicy. Kommunen och övriga delägare får tillsammans avgöra vilka 

regler i Bolagspolicyn som är tillämpliga med hänsyn till storleken på 

kommunens ägande, verksamhetens art och övriga omständigheter. Tillämpningen 

av Bolagspolicyn dokumenteras i aktieägaravtal med de andra delägarna. 

 

2. Kommunens överordnade ställning och 
ledningsfunktion 

 
2.1 Kommunfullmäktige 

 
2.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 

 

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 

olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 

genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 

får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 

uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 

kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 

styrdokument. Nedanstående verksam-hetsfrågor är förbehållna fullmäktige: 

 

1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att 

a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform; 

b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 

c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser; 

d) välja minst en lekmannarevisor; 

e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas; och 
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f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privat utförare. 

 

2. Fastställa och ändra bolagsordningar och ägardirektiv för bolag. 

 

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 

såsom; 

a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget; 

b) kommunal borgen; 

c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag); 

d) ansvarsfrihet, om revisor ej tillstyrkt sådan; 

e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i 

likvidation av bolag eller stiftelse, med undantag för bolag eller stiftelse 

som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av fast 

egendom och åtgärden inte påverkar bolagets långsiktiga ekonomi. 

 

4. Ställningstagande inför bolags beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt; att närmare bestämmas i ägardirektiv. 

 

Huvudregeln är att frågor ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

Nedan preciseras kommunfullmäktiges uppgifter i sin roll avseende ägarstyrning. 

 

2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv 

 

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 

Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 

ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 

uppdraget preciseras. 

 

Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare. Kan enighet 

inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma. 

 

Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att revidera ett specifikt 

ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller 

verksamhet. 

 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 

både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 

ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
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till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 

kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 

gemensamt med  Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 

två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter. 

 

För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 

detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 

årsstämman. 

 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 

ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 

fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 

Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 

tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor 

 

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 

om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag. 

 

Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 

övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 

inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 

ytterligare två år. 

 

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 

internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 

kommunfullmäktige ställt upp. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor 

som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. 

Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet 

inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas 

på bolagsstämma. 

 

2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden 

 

 

2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige 

 

Bolagen ska i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen på eget initiativ hos 

kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens respektive styrelser bedömer utgör frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags 

styrelse. 
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2.2 Kommunstyrelsen 

 
2.2.1 Allmänt 

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 

reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 

övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive 

bolagssektorn. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bl.a. kommunens bolags 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att planera och genomföra strategisk 

planeringsdialog med Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, 

kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan/affärsplan, större investeringar, 

väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 

underställas kommunfullmäktig. 

Kommunstyrelsen ska utöva aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av 

Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa 

Koncernbolagens verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt 

styrelsernas och bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 

Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de 

mål som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 

styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 

innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna fortlöpande tillsyn, hålla sig 

informerad om de kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller 

gällande lagstiftning samt att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga 

med de kommunala ändamålen med verksamheterna. I tillsynen ligger också 

kontroll av de kommunala bolagens efterlevnad av de styrdokument som uppställs 

för bolagen av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 

över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 

fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 

och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 

den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

 

2.2.3 Styrfunktion 

 

 

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för beslut enligt 10 kap. 3 § kommunallagen samt i andra 

beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning 

 

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 

till kommunfullmäktige, januari april, respektive januari – augusti, upprätta en 

samman- ställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 

även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering 

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 

som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 

under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 

kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 

verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 

och från lekmannarevisorerna. 

 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 

och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

 

2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner 

 

 

Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 

kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 

per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 

sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 

dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 

ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud 

och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt 

framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 

instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen 

kommunfullmäktige. 

 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger 

 

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
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planerings-      och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet 

med särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten 

där bolagsstyrelserna möter kommunstyrelsenr i syfte att stärka och tydliggöra 

den politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god 

framförhållning, vara strukturerade med i förväg känd och från 

kommunstyrelsen utsänd dagordning med frågor och fördjupningsområden 

som ska behandlas. Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna 

ska utvärderas av kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. 

Uppföljningsdialogerna är utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av den årliga Företagsdagen. 

Uppföljningsdialogerna utgör en del av den informationsinsamling som genomförs för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin löpande uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska om den 

upptäcker eventuella brister utan dröjsmål vidta de åtgärder den finner nödvändiga för att bristerna 

ska åtgärdas. 

Det är angeläget att det uppföljnings- och planeringssystem som följer av 

kommunstyrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på samråd och dialog 

mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Samråd i form av en 

planeringsdialog bör avse bl.a. ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 

policyfrågor samt frågor av större vikt på lång eller kort sikt, som ska underställas 

kommunfullmäktige 

 

 

2.2.9 Delegation 

 

Kommunstyrelsen kan uppdra styrfunktionen åt Koncernmoderbolaget samt att ta 

fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att 

Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning som krävs, 

vilka former som ska användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske 

efteri samråd med Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste 

uppmärksammasbeaktas. 

 
2.3 Koncernmoderbolaget 

 
2.3.1 information och operativ styrning 

 

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 

av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 

Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 

Koncernbolagen. 

 

 

Koncernmoderbolaget planerar och genomför på kommunstyrelsens uppdrag 

strategisk planeringsdialog med Koncernbolagen. 

 

3 Ledningsfunktionen för delägda bolag 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna samt ha fortlöpande 
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uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen delvis äger eller annars har 

intresse i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av 

bolaget utan samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och 

entreprenadbolag inom energisektorn. Kommunen ska verka för att de synsätt och 

regler som anges i denna bolagspolicy ska tillämpas även i förhållande till de 

delägda bolagen. I vilken utsträckning Bolagspolicyn kan tillämpas beror på 

storleken på ägandet, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det är då 

mycket viktigt att kommunens intressen i väsentliga frågor läggs fast i 

aktieägaravtal med övriga aktieägare innan verksamheten påbörjas. I 

aktieägaravtalet regleras vad delägarna  är överens om kring styrning, finansiering 

och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att aktiebolagslagens röstregler, 

som bygger på majoritetsprincipen, leder till oönskade konsekvenser för 

minoritetsägarna. Samtliga aktieägaravtal för  bolag där kommunen eller 

kommunens bolag är majoritetsägare ska godkännas av  kommunfullmäktige. 



 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 1 (16) 
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen 

 
Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 

indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av de 

kommunala bolagen så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt 

och strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för 

kommunen att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över de kommunala 

bolagen handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och 

riktlinjer för verksamheten genomförs. 

 

Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 

organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 

Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 

genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 

Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 

Flygplats AB och Regionteater Väst AB. 

 

Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 

av andra kommuner.3 

 

Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 

mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det 

sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 

fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Bolagens styrning. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och 

gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även 

”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 

 

Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 

och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv gentemot 

kommunstyrelsen.  Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av 

bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 



 

 

 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över 

Bolagen. 

 

Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör en väsentlig del 

av  det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 

som Bolagen har att följa. Av detta Generella Ägardirektiv framgår med vilken 

ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 

Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 

Bolagen.5 Det ankommer på Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisor och 

lekmannarevisor att följa både det Generella Ägardirektivet och det specifika 

ägardirektiv som gäller för dessas respektive bolag. 

 
 

För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 

aktieägaravtal.  

 

B. Direktiv för Ägarstyrning 
1. Reglering för Bolaget 

 
Bolagen är genom sina bolagsordning bundna av de kommunalrättsliga 

principerna som framgår av 2 kap. i kommunallagen, såvida inte lag eller 

rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Det fastställda 

ändamålet för Bolaget och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för 

Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen. 

 

Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom; 

 

a) Bolagets bolagsordning; 

b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet; 

c)  förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och 

d) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat    

koncernbolag. 

 

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 

att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk. 

 

Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 

inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 

§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 

handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 

säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och de specifika Ägardirektiven 

 

Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 

till privat utförare. 

 
2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m. 

 
Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 

ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 

bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 



 

 

 

ställningstagande alltid ska inhämtas såvitt avser; 

 

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer av lag; 

 

b) ändring av bolagsordningen; 

 

c) förändring av aktiekapitalet; 

 

d) beslut om ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet; 

 

e) bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av bolag eller 

stiftelse, med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 

huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 

långsiktiga ekonomi; 

f) Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, 

ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska 

träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag 

g) Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande 

eller lämnande av lån regleras i kommunens finanspolicy inklusive bilagor; 

 

h) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 

kommunen eller inte; 

 

i) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 

överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver); 

 

j) större investeringar, såsom det ska förstås enligt gällande finanspolicy, 

som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller kommunens 

ekonomi eller medför annan risk. 

 

Det är Bolagets skyldighet att se till att ärenden av denna beskaffenhet i god tid 

underställs  kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska 

följa om Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan 

ärendet underställs kommunfullmäktige samråda med Koncernmoderbolaget som  

ska yttra sig i ärendet. 

  

Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går 

vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle 

uppkomma i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan 

beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första 

hand samråd ske med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra 

hand med kommunstyrelsen. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 

en sådan fråga som kräver ställningstagande eller beslut av Bolagsstämman. 

Uppstår tveksamhet huruvida viss fråga ska underställas kommunfullmäktige 

för dess ställningstagande ska Bolaget samråda med i första hand 



 

 

 

kommundirektören i Uddevalla kommun och i andra hand med 

kommunstyrelsen. 

 
3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
Kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över Bolagen i de 

avseenden som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och 

kommunens bolagspolicy. 

 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 

kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 

Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera tillsynsuppgifter. 

 

 

4. Informationsskyldighet 
 

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, 

Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

välinformerade om sin verksamhet samt se till att det finna ändamålsenliga och 

goda relationer med nyssnämnda funktioner. Det åligger Bolaget att  ge 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och 

kommunrevisor löpande information och snarast    översända de handlingar de 

dessa begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

författning, bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga 

styrdokument. 

 

Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma, 

b) protokoll från styrelsesammanträde, 

c) budget och verksamhetsplan, 

d) Bolagets årsredovisning, 

e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport, 

f) delårsrapporter, 

g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 

Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 

enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, och 

h) annan handling som kommunstyrelsen bedömer vara av särskild betydelse 

för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och     styrningsfunktion i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen fastställer karaktären och omfattningen av den information 

och redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 

informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 

förutsätts ske efter samråd med Koncernbolagen. 

 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som krävs enligt 

aktiebolagslagen, även redovisa huruvida bolagets bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det för bolaget fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Utformning i denna del ska ske på 

sådant sätt att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 



 

 

 

enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. 

 

Bolaget ska genomföra egna riskanalyser samt upprätta en 

internkontrollplan för kommande verksamhetsår eller på annat sätt 

dokumentera hur eventuella risker och händelser i bolaget ska hanteras. 

Uppföljning ska redovisas senast i samband med Bolagets 

årsredovisning.  

 

Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 

inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 

äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 

vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd 

måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 

 
5. God ekonomisk hushållning 

 
I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i en kommun, vilka 

även gäller för Bolagen. 

Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen 

ska sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 

god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 

fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål 

och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 

Ägardirektivet för varje bolag. 

 
6. Internbank  

 

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja internbankens 

koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som kommunfullmäktige ställt upp.  

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank, inom ramen för kommunfullmäktiges 

finanspolicy. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 

7. Hållbarhet 
 

Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och social hållbarhet.  

Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som 

kommunstyrelsen anvisar 

 

8. Korruption, mutor och jäv 
 

Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i bolaget och ska 

anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska årligen redovisas för 

kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar. 

 

Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens 



 

 

 

opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan 

föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa frågan om jäv för enskild ledamot i visst 

ärende. 

 

Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv föreligger, får 

inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som föranlett anmälan om jäv. 

Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och får inte vara närvarande i 

sammanträdesrummet då ärendet hanteras. 

 

9. Arkivfrågor 
 

Det för Uddevalla kommun vid var tid gällande arkivreglementet ska tillämpas av koncernbolagen. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 

 

10. Verksamhetsplan och budget 
 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för 

Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 

 
11. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan 

 
Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 

kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 

kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. 

 

Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 

kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 

närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 

kommunstyrelsen och Bolaget som mellan Bolaget och, i förekommande fall, 

dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera frågor som kan 

vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 

Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det  för dem ligger ett 

värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 

ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts  i sin tur ha förståelse 

för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de 

angelägenheter de blivit satt att sköta. 

 

Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 

förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 

bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 

Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning. 

 

Enligt Bolagspolicyn ska kommunstyrelsen i planerings- och 

uppföljningssyfte under året hållas gemensamma planerings- respektive 

uppföljningsdialoger med kommunens hel- och delägda bolag. Bolagen ska 

aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och genomför och ska 

tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna ska kunna 



 

 

 

genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen. 

 

Bolagen ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med 

de av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte 

att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen 

perspektiv”. 

 

Bolagen ingår både en koncern och i ett kommunalt sammanhang. Detta innebär 

att det mot bakgrund av de gemensamma mål som finns hos dessa aktörer finns 

att särskilt intresse att samarbeta. Bolagen ansvarar för att det finns en god dialog 

med berörda parter och att det finns en ambition att skapa goda samarbetsformer. 

Sådant samarbete kan t.ex. avse gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, 

stöd- och supportfunktioner och ska genomföras inom ramen för vad som medges 

enligt lag och förordning. 

 
12. Kommunövergripande uppgifter 

 
Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande 

planeringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och 

omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas av 

kommunstyrelsen efter samråd med Bolagets styrelse. 

 
13. Bolagets styrelse 

 
Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 

att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 

bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 

för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 

direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 

ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 

 

Bolagen får på eget initiativ hos kommunfullmäktige väcka ärenden som bolagens 

respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags styrelse, via 

kommunstyrelsen. 

 

Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 

ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 

ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 

kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 

arbetsordningen. 

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 

om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 

om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 

gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 



 

 

 

finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 

Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 

Utvärderingen ska protokollföras. 

 

Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 

endast styrelseledamöterna ska närvara. 

 
14. Suppleanters inträde m.m. 

 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 

inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 

tillämpas. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 

denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 

att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 

 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 
15. Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 

styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 

länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolags styrelse bör 

söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande 

att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 

möjlighet att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall 

överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 

inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen. 

 
16. Verkställande direktör 

 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och 

medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är 

skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt 

tillvarata Bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens 

ändamål med verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen och 

Ägardirektiven förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att förse 

styrelsen med nödvändig information om Bolaget och dess verksamhet samt det 

underlag i övrigt som styrelsen behöver för  sitt arbete. 

 
17. Instruktion för verkställande direktör 

 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 

styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 

anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 

omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 

således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet. 



 

 

 

 

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 

anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 

instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till 

styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. 

 

Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 

Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 

direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 

direktören. 

 

Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av 

ändrade förhållanden och vunna erfarenheter 

 
18. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 § kommunallagen 

 
Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna 

ändamålen. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 

beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

 
19. Revision 

 
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 

verksamhet i kommunen inklusive den verksamhet som bedrivs av 

Bolagen. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen genomför 

lekmannarevisorn denna granskning. 

Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen. 

Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman, 

kommunstyrelsen och  kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska bidra med 

information och medverka i dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning 

som detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin 

uppsiktsplikt. 

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas genom att kommunens 

revisorskollegium upphandlar revisionstjänster gemensamt med Bolagen. 

 

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 

ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 

uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 

omnämnts ovan. 

 

Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 

revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 

räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 

strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed. 

 



 

 

 

Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 

för deras sakkunniga biträden. 

 
20. Årsstämma och bolagsstämma  

 
Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 

kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 

av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 

Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 

kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 

per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 

sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 

dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 

ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens 

ombud i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 

instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större 

vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.  

Enligt Bolagens bolagsordningar ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman. 

 

a) fastställande av affärs plan för de närmaste tre räkenskapsåren; 

b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret; 

c) fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet; 

d) bildande av bolag; 

e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag; 

f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom; 

g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och 

h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 

 

I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 

 

21. Kompetensbaserad rekrytering, samverkan samt samråd 
angående lön för VD 

 
Bolagen ska följa kommunens styrdokument, vilka ska ha bekräftats på 

bolagsstämma, när det gäller kompetensbaserad rekrytering. Bolagets styrelse 

ska samverka med kommunstyrelsen och kommundirektören vid tillsättande och 

entledigande av verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör. 

Kommunstyrelsens personalavdelning tillhandahåller stöd åt Bolagen vid 

rekrytering av ledande chefstjänstemän. 

 

Respektive bolagsstyrelse samråder med kommunstyrelsen och 

kommundirektören inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för 

sin  VD. 

 
22. Övergripande beskrivning av ansvarsfördelningen 



 

 

 

mellan olika nivåer i  bolagsstrukturen 
 

Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 

punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för 

kommunens styrning av Bolagen. 

 

22.1 Kommunfullmäktige 

 

a) beslutar om bolagspolicy och andra policys, riktlinjer och 

styrdokument. 

 

b) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 

 

c) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 

 

d) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 

kapitaljusteringar för enskilda bolag; 

 

e) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag 

som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför 

de kommunala befogenheterna; 
f) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer; 

 
g) uppdrar åt revisorskollegiet att med stöd från  kommunens upphandlingsenhet upphandla 

revisionstjänster åt Bolagen; 

 
och  

 

tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen  

22.2 Kommunstyrelsen 

 

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 

 

b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med 

bolagen om strategiska frågor; 

 

c) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med 

Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges 

budget, verksamhets- plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga 

risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 

underställas kommunfullmäktige; 

 

d) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § 



 

 

 

kommunallagen; 

 

e) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige 

om nödvändiga åtgärder; 

 

f) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut 

 

g) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och 

lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall; 

 

h) Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser till Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 

 

i) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 

kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 
 

22.3 Koncernmoderbolaget 

 

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med 

utgångspunkt i Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges 

budget och andra styrdokument; 

 

b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag; 

 

c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 

uppföljningsprocessen; 

 

d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 

 

e) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 

instruktion till ombudet  enligt beslut av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen; 

 

f) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet 

och Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 

 

 

g) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 

nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen till 

kommunstyrelsen; och 

 

h) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen, 

kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 

22.4 Bolaget 
 



 

 

 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag; 

 

b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för 

egen räkning och i tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning; 

 

c) Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna den information som 

kommunstyrelsen bedömer vara nödvändig för att kunna bereda sådant 

ärende som ska underställas kommunfullmäktige för dess ställningstagande 

enligt 10 kap. 3 § punkt fyra kommunallagen; 

 

d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 

underkoncern; 

 

e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 

dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 

frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 

bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare; 

 

f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen; 

 

g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom 

underkoncernen enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall 

efter kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning; 

 

h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika 

Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 

dotterbolagets bolagsstämma; 

 

i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 

aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 

 

 

22.5 Bolagen och dotterbolagen 

 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk 

planeringsdialog och i den samverkan och samordning i övrigt som 

moderbolaget tar initiativ till; 

 

b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i 

bolagsordning, Ägardirektiven och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och, i förekommande fall moderbolaget; och 

 

c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 

Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 22.4 istället i 

tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 

 



 

 

 

23. Delägda bolag 
 

För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen, så 

långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 

aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 

planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 

respektive aktieägaravtal för bolaget.  

 
24. Implementering 

 
Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 

giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen 

 

Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 
indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av de 
kommunala bolagen så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt 
och strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för 
kommunen att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över de kommunala 
bolagen handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och 
riktlinjer för verksamheten genomförs. 

 
Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 
organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 
Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 
genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 
Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 
Flygplats AB och Regionteater Väst AB. 

 
Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 
av andra kommuner.3 

 
Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 
mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det 
sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 
fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Bolagens styrning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och 
gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även 
”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 

 
Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 
och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv gentemot 
kommunstyrelsen.  Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av 
bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 



 

 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över 
Bolagen. 

 
Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör en väsentlig del 
av  det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 
som Bolagen har att följa. Av detta Generella Ägardirektiv framgår med vilken 
ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 
Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 
Bolagen.5 Det ankommer på Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisor och 
lekmannarevisor att följa både det Generella Ägardirektivet och det specifika 
ägardirektiv som gäller för dessas respektive bolag. 

 
 

För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 
aktieägaravtal.  

 
B. Direktiv för Ägarstyrning 

1. Reglering för Bolaget 
 

Bolagen är genom sina bolagsordning bundna av de kommunalrättsliga 
principerna som framgår av 2 kap. i kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Det fastställda 
ändamålet för Bolaget och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för 
Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen. 

 
Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 
förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom; 

 
a) Bolagets bolagsordning; 
b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet; 
c)  förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och 
d) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat    
koncernbolag. 

 
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 
att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk. 

 
Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 
inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 
§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 
handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 
säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och de specifika Ägardirektiven 

 
Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 
till privat utförare. 

 
2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m. 

 

Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 
ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 
bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 



 

 

ställningstagande alltid ska inhämtas såvitt avser; 
 

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt eller om så följer av lag; 

 
b) ändring av bolagsordningen; 

 
c) förändring av aktiekapitalet; 

 
d) beslut om ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet; 

 
e) bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av bolag eller 

stiftelse, med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 
huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi; 

f) Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, 
ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska 
träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag 

g) Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande 
eller lämnande av lån regleras i kommunens finanspolicy inklusive bilagor; 

 
h) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 
kommunen eller inte; 

 
i) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 

överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver); 
 

j) större investeringar, såsom det ska förstås enligt gällande finanspolicy, 
som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller kommunens 
ekonomi eller medför annan risk. 

 
Det är Bolagets skyldighet att se till att ärenden av denna beskaffenhet i god tid 
underställs  kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska 
följa om Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan 
ärendet underställs kommunfullmäktige samråda med Koncernmoderbolaget som  
ska yttra sig i ärendet. 

  
Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går 
vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle 
uppkomma i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan 
beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första 
hand samråd ske med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra 
hand med kommunstyrelsen. 

 
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande eller beslut av Bolagsstämman. 
Uppstår tveksamhet huruvida viss fråga ska underställas kommunfullmäktige 
för dess ställningstagande ska Bolaget samråda med i första hand 



 

 

kommundirektören i Uddevalla kommun och i andra hand med 
kommunstyrelsen. 

 
3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över Bolagen i de 
avseenden som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och 
kommunens bolagspolicy. 

 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 
kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 
Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera tillsynsuppgifter. 
 

 

4. Informationsskyldighet 
 

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, 
Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 
välinformerade om sin verksamhet samt se till att det finna ändamålsenliga och 
goda relationer med nyssnämnda funktioner. Det åligger Bolaget att  ge 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och 
kommunrevisor löpande information och snarast    översända de handlingar de 
dessa begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 
författning, bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga 
styrdokument. 

 
Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 

 
a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, 
c) budget och verksamhetsplan, 
d) Bolagets årsredovisning, 
e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport, 
f) delårsrapporter, 
g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 
Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, och 
h) annan handling som kommunstyrelsen bedömer vara av särskild betydelse 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och     styrningsfunktion i kommunen. 

 
Kommunstyrelsen fastställer karaktären och omfattningen av den information 
och redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 
informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 
förutsätts ske efter samråd med Koncernbolagen. 
 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som krävs enligt 
aktiebolagslagen, även redovisa huruvida bolagets bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det för bolaget fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Utformning i denna del ska ske på 
sådant sätt att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 



 

 

enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. 
 

Bolaget ska genomföra egna riskanalyser samt upprätta en 
internkontrollplan för kommande verksamhetsår eller på annat sätt 
dokumentera hur eventuella risker och händelser i bolaget ska hanteras. 
Uppföljning ska redovisas senast i samband med Bolagets 
årsredovisning.  

 
Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 
inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 
äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd 
måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 

 
5. God ekonomisk hushållning 

 

I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i en kommun, vilka 
även gäller för Bolagen. 
Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen 
ska sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 
fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål 
och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 
Ägardirektivet för varje bolag. 

 
6. Internbank  

 
Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja internbankens 
koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som kommunfullmäktige ställt upp.  

 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska gälla för 
koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank, inom ramen för kommunfullmäktiges 
finanspolicy. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 
7. Hållbarhet 

 
Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och social hållbarhet.  
Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som 
kommunstyrelsen anvisar 

 
8. Korruption, mutor och jäv 

 
Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i bolaget och ska 
anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar. 

 
Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens 



 

 

opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan 
föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa frågan om jäv för enskild ledamot i visst 
ärende. 

 
Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv föreligger, får 
inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som föranlett anmälan om jäv. 
Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och får inte vara närvarande i 
sammanträdesrummet då ärendet hanteras. 

 
9. Arkivfrågor 

 
Det för Uddevalla kommun vid var tid gällande arkivreglementet ska tillämpas av koncernbolagen. 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 
 

10. Verksamhetsplan och budget 
 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för 
Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 

 
11. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan 

 

Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 
kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 
kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. 

 
Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 
kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 
närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 
kommunstyrelsen och Bolaget som mellan Bolaget och, i förekommande fall, 
dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera frågor som kan 
vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 
Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det  för dem ligger ett 
värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 
ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts  i sin tur ha förståelse 
för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de 
angelägenheter de blivit satt att sköta. 

 
Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 
förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 
bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 
Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning. 

 
Enligt Bolagspolicyn ska kommunstyrelsen i planerings- och 
uppföljningssyfte under året hållas gemensamma planerings- respektive 
uppföljningsdialoger med kommunens hel- och delägda bolag. Bolagen ska 
aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och genomför och ska 
tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna ska kunna 



 

 

genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 
planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen. 

 
Bolagen ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med 
de av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte 
att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen 
perspektiv”. 
 
Bolagen ingår både en koncern och i ett kommunalt sammanhang. Detta innebär 
att det mot bakgrund av de gemensamma mål som finns hos dessa aktörer finns 
att särskilt intresse att samarbeta. Bolagen ansvarar för att det finns en god dialog 
med berörda parter och att det finns en ambition att skapa goda samarbetsformer. 
Sådant samarbete kan t.ex. avse gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, 
stöd- och supportfunktioner och ska genomföras inom ramen för vad som medges 
enligt lag och förordning. 

 
12. Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande 
planeringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och 
omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas av 
kommunstyrelsen efter samråd med Bolagets styrelse. 

 
13. Bolagets styrelse 

 

Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 
att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 
så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 
bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 
för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 
ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 
 
Bolagen får på eget initiativ hos kommunfullmäktige väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags styrelse, via 
kommunstyrelsen. 

 
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 
ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 
ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 
kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 
arbetsordningen. 

 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 
om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 
om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 
gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 



 

 

finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 
Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 
Utvärderingen ska protokollföras. 

 
Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 
endast styrelseledamöterna ska närvara. 

 
14. Suppleanters inträde m.m. 

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 
inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 
tillämpas. 

 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 
att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 

 
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 
15. Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

 

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 
styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 
länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolags styrelse bör 
söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande 
att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 
möjlighet att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall 
överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 
inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för 
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen. 

 
16. Verkställande direktör 

 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och 
medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt 
tillvarata Bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens 
ändamål med verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen och 
Ägardirektiven förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att förse 
styrelsen med nödvändig information om Bolaget och dess verksamhet samt det 
underlag i övrigt som styrelsen behöver för  sitt arbete. 

 
17. Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 
anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 
således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet. 



 

 

 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 
anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 
instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till 
styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. 

 
Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 
Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 
direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 
direktören. 

 
Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av 
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter 

 
18. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 § kommunallagen 

 

Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna 
ändamålen. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

 
19. Revision 

 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 
verksamhet i kommunen inklusive den verksamhet som bedrivs av 
Bolagen. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen genomför 
lekmannarevisorn denna granskning. 
Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen. 
Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman, 
kommunstyrelsen och  kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska bidra med 
information och medverka i dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning 
som detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin 
uppsiktsplikt. 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas genom att kommunens 
revisorskollegium upphandlar revisionstjänster gemensamt med Bolagen. 

 
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 
ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 
uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 
omnämnts ovan. 

 
Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 
revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 
räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 
strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed. 

 



 

 

Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 
för deras sakkunniga biträden. 

 
20. Årsstämma och bolagsstämma  

 

Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 
kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 
av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 
Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 
kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 
per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 
sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 
dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. 
 

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens 
ombud i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 
instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större 
vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.  
Enligt Bolagens bolagsordningar ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman. 

 
a) fastställande av affärs plan för de närmaste tre räkenskapsåren; 
b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret; 
c) fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet; 
d) bildande av bolag; 
e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag; 
f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom; 
g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och 
h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 
större vikt. 

 
I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 
 

21. Kompetensbaserad rekrytering, samverkan samt samråd 

angående lön för VD 
 

Bolagen ska följa kommunens styrdokument, vilka ska ha bekräftats på 
bolagsstämma, när det gäller kompetensbaserad rekrytering. Bolagets styrelse 
ska samverka med kommunstyrelsen och kommundirektören vid tillsättande och 
entledigande av verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör. 
Kommunstyrelsens personalavdelning tillhandahåller stöd åt Bolagen vid 
rekrytering av ledande chefstjänstemän. 

 
Respektive bolagsstyrelse samråder med kommunstyrelsen och 
kommundirektören inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för 
sin  VD. 

 
22. Övergripande beskrivning av ansvarsfördelningen 



 

 

mellan olika nivåer i  bolagsstrukturen 
 

Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 
punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för 
kommunens styrning av Bolagen. 

 

22.1 Kommunfullmäktige 

 
a) beslutar om bolagspolicy och andra policys, riktlinjer och 

styrdokument. 
 

b) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 
bolagsstämma; 

 
c) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 
 

d) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 
kapitaljusteringar för enskilda bolag; 

 
e) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag 

som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför 
de kommunala befogenheterna; 

f) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer; 
 

g) uppdrar åt revisorskollegiet att med stöd från  kommunens upphandlingsenhet upphandla 
revisionstjänster åt Bolagen; 

 
och  

 
tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  enligt 10 kap. 3 § 
kommunallagen  

22.2 Kommunstyrelsen 

 

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 
bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 

 
b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med 

bolagen om strategiska frågor; 
 
c) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med 

Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges 
budget, verksamhets- plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga 
risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 
underställas kommunfullmäktige; 

 
d) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § 



 

 

kommunallagen; 
 

e) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder; 

 
f) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut 
 

g) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och 
lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall; 

 
h) Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser till Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 
 

i) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 
kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 

 

22.3 Koncernmoderbolaget 

 

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med 
utgångspunkt i Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges 
budget och andra styrdokument; 

 
b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag; 

 
c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 
uppföljningsprocessen; 

 
d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 
 

e) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 
instruktion till ombudet  enligt beslut av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen; 

 
f) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet 

och Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 
 
 

g) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen till 
kommunstyrelsen; och 

 
h) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen, 

kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 
22.4 Bolaget 

 



 

 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag; 
 

b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för 
egen räkning och i tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning; 
 

c) Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna den information som 
kommunstyrelsen bedömer vara nödvändig för att kunna bereda sådant 
ärende som ska underställas kommunfullmäktige för dess ställningstagande 
enligt 10 kap. 3 § punkt fyra kommunallagen; 

 
d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 

underkoncern; 
 

e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 
dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 
frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 
bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare; 

 
f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen; 
 

g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom 
underkoncernen enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall 
efter kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning; 

 
h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika 

Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 
dotterbolagets bolagsstämma; 

 
i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 
aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 

 
 

22.5 Bolagen och dotterbolagen 

 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk 
planeringsdialog och i den samverkan och samordning i övrigt som 
moderbolaget tar initiativ till; 

 
b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i 

bolagsordning, Ägardirektiven och andra styrdokument från 
Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och, i förekommande 
fall moderbolaget; och 

 
c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 

Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 22.4 istället i 
tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 

 



 

 

23. Delägda bolag 
 

För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen, så 
långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 
aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 
planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 
respektive aktieägaravtal för bolaget.  

 
24. Implementering 

 

Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 
giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Syftet med Bolagspolicyn 

 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin  
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument. Denna 
Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger det 
övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges ¨och 
kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över de helägda och delägda 
kommunala bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt 
dotterbolag, utanför Koncernmoderbolaget och ägs direkt av kommunen1.1 
Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för ägarstyrning av de 
kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet med bolagspolicyn är 
att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av bolag ska 
genomföras. 

 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv för Bolagen. Ägardirektiven utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige 
ingångna  aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra 
organ. 

 
1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag 

 

Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för att en 
verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt bolag. Det är kommunfullmäktige 
som enligt kommunallagen ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller 
delvis ska bedrivas i bolagsform och ska bl.a. fastställa vilket ändamål och vilka 
befogenheter som ska gälla för de kommunala bolagens verksamhet. 

 
 
 
 

1 Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. 
Bolagen och av kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 
bolagen”. 
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De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala organisationen. 
 

Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem. Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 
kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna Bolagspolicy. 

 
1.3 Tillämpningsområde 

 

Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt, kontroll och styrning av  Bolagen. 

 
 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion 

 
2.1 Kommunfullmäktige 

 
2.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 

 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige: 

 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform; 
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 

c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser; 

d) välja minst en lekmannarevisor; 
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och 
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 

 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar och ägardirektiv för bolag. 
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3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom; 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget; 
b) kommunal borgen; 
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag); 
d) ansvarsfrihet, om revisor ej tillstyrkt sådan; 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i 

likvidation av bolag eller stiftelse, med undantag för bolag eller stiftelse 
som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av fast 
egendom och åtgärden inte påverkar bolagets långsiktiga ekonomi. 

 
4. Ställningstagande inför bolags beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt; att närmare bestämmas i ägardirektiv. 

 
Huvudregeln är att frågor ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

 
Nedan preciseras kommunfullmäktiges uppgifter i sin roll avseende ägarstyrning. 

 

2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv 

 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras. 

 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare. Kan enighet 
inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma. 

 
 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
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till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med  Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter. 

 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 

 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman. 

 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor 

 

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag. 

 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år. 
 
Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor 
som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. 
Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet 
inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas 
på bolagsstämma. 

 

2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden 

 

 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige 

 
Bolagen ska i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen på eget initiativ hos 
kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens respektive styrelser bedömer utgör frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags 
styrelse. 
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2.2 Kommunstyrelsen 

 
2.2.1 Allmänt 

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive 
bolagssektorn. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bl.a. kommunens bolags 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att planera och genomföra strategisk 
planeringsdialog med Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, 
kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan/affärsplan, större investeringar, 
väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 
underställas kommunfullmäktig. 

Kommunstyrelsen ska utöva aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av 
Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa 
Koncernbolagens verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt 
styrelsernas och bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 

Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de 
mål som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna fortlöpande tillsyn, hålla sig 
informerad om de kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller 
gällande lagstiftning samt att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga 
med de kommunala ändamålen med verksamheterna. I tillsynen ligger också 
kontroll av de kommunala bolagens efterlevnad av de styrdokument som uppställs 
för bolagen av kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

 

2.2.3 Styrfunktion 

 

 
Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut enligt 10 kap. 3 § kommunallagen samt i andra 
beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning 

 

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering 

 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

 

2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner 

 

Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 
kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 
per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 
sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 
dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  
 
Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud 
och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt 
framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 
instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen 
kommunfullmäktige. 

 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger 

 

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings-      och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet 
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med särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten 
där bolagsstyrelserna möter kommunstyrelsen i syfte att stärka och tydliggöra 
den politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god 
framförhållning, vara strukturerade med i förväg känd och från 
kommunstyrelsen utsänd dagordning med frågor och fördjupningsområden 
som ska behandlas. Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna 
ska utvärderas av kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. 
Uppföljningsdialogerna utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 
Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av den årliga Företagsdagen. 
Uppföljningsdialogerna utgör en del av den informationsinsamling som genomförs för att 
kommunstyrelsen ska kunna utföra sin löpande uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska om den 
upptäcker eventuella brister utan dröjsmål vidta de åtgärder den finner nödvändiga för att bristerna 
ska åtgärdas. 

Det är angeläget att det uppföljnings- och planeringssystem som följer av 
kommunstyrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på samråd och dialog 
mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Samråd i form av en 
planeringsdialog bör avse bl.a. ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 
policyfrågor samt frågor av större vikt på lång eller kort sikt, som ska underställas 
kommunfullmäktige 

 

2.2.9 Delegation 

 

Kommunstyrelsen kan uppdra styrfunktionen åt Koncernmoderbolaget samt att ta 
fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att 
Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning som krävs, 
vilka former som ska användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske 
efter samråd med Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

 
2.3 Koncernmoderbolaget 

 
2.3.1 information och operativ styrning 

 
Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 

 
 

3 Ledningsfunktionen för delägda bolag 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna samt ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen delvis äger eller annars har 
intresse i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av 
bolaget utan samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och 
entreprenadbolag inom energisektorn. Kommunen ska verka för att de synsätt och 
regler som anges i denna bolagspolicy ska tillämpas även i förhållande till de 
delägda bolagen. I vilken utsträckning Bolagspolicyn kan tillämpas beror på 
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storleken på ägandet, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det är då 
mycket viktigt att kommunens intressen i väsentliga frågor läggs fast i 
aktieägaravtal med övriga aktieägare innan verksamheten påbörjas. I 
aktieägaravtalet regleras vad delägarna  är överens om kring styrning, finansiering 
och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att aktiebolagslagens röstregler, 
som bygger på majoritetsprincipen, leder till oönskade konsekvenser för 
minoritetsägarna. Samtliga aktieägaravtal för  bolag där kommunen eller 
kommunens bolag är majoritetsägare ska godkännas av  kommunfullmäktige. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Syftet med Bolagspolicyn  
 
Kommunfullmäktige utgör den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument. Policys är 
ett sådant styrdokument, som utgör del av regelverket för Uddevalla kommuns 
organisation. Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av 
bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och koncernmoderbolaget Uddevalla 
Utvecklings AB:s (”Koncernmoderbolaget”), i den mån det berör dess direkt eller 
indirekt ägda bolag (”Koncernbolagen”), uppsikt, kontroll och styrning över de 
helägda och delägda kommunala bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten 
AB, med delägt dotterbolag, utanför Koncernmoderbolaget och ägs direkt av 
kommunen1.1 Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras. 
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, såväl generellt för Bolagen som specifikt ägardirektiv för vart och ett 
av Bolagen eller underkoncernerna, vilka utgör bindande regler för Bolagen. 
För de delägda kommunala bolag fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 
 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag 
 
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för att en 
verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt bolag. Det är kommunfullmäktige 
som enligt kommunallagen ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller 
delvis ska bedrivas i bolagsform och bl.a. fastställa vilket ändamål och vilka 
befogenheter som ska gälla för de kommunala bolagens verksamhet. 
 
 

                                                 
1 Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. 
Bolagen och av kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 
bolagen”. 
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De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala organisationen. 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem. Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 
kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna Bolagspolicy. 
 

1.3 Tillämpningsområde  
 
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget som 
vägledning i deras olika funktioner avseende uppsikt, kontroll och styrning av 
Bolagen. 
 
Bolagspolicyn gäller även för Bolagen, dvs. övriga bolag som direkt eller indirekt 
(dotterdotterbolag) är helägda av kommunen. 
 
Kommunen strävar efter att även de delägda bolagen ska omfattas av reglerna i 
denna bolagspolicy. Kommunen och övriga delägare får tillsammans avgöra vilka 
regler i Bolagspolicyn som är tillämpliga med hänsyn till storleken på 
kommunens ägande, verksamhetens art och övriga omständigheter. Tillämpningen 
av Bolagspolicyn dokumenteras i aktieägaravtal med de andra delägarna. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion 
 

2.1 Kommunfullmäktige 
 

2.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 

 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksam-hetsfrågor är förbehållna fullmäktige: 
 
1. Ärenden enligt KL kap. 1-4 §§, att 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform; 
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser; 
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d) välja minst en lekmannarevisor; 
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och 
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar och ägardirektiv för bolag. 
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom; 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget; 
b) kommunal borgen; 
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag); 
d) ansvarsfrihet, om revisor ej tillstyrkt sådan; 
e) godkännande av förvärv eller försäljning av bolag, eller bolags rörelse eller 
upplösning av bolag. 
 
4. Ställningstagande inför bolags beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt; att närmare bestämmas i ägardirektiv. 
 
Huvudregeln är att frågor ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Nedan preciseras kommunfullmäktiges uppgifter i sin roll avseende ägarstyrning. 
 

2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv  

 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras. 
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare. Kan enighet 
inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma. 
 
Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att revidera ett specifikt 
ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller 
verksamhet. 
 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer  
 
Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
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till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster åt 
Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer två 
lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter. 
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska bekräftas av 
bolagsstämman. 
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer 
och suppleanter som utses av fullmäktige. 
 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor 

 
Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år. 
 

2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  

 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse de personer som 
ska representera ägaren som stämmoombud vid bolagsstämmorna i kommunens 
samtliga bolag. Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda 
en instruktion till stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden 
på bolagsstämman som bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Instruktion till stämmoombud vid Bolagets årsstämma ska alltid ges av 
kommunfullmäktige. Se vidare Kommunstyrelsens uppgifter i punkt 2.2.7 nedan. 
 

2.2 Kommunstyrelsen 
 

2.2.1 Allmänt  

 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
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ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive 
bolagssektorn. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bl.a. kommunens bolags 
verksamheter. 
 

2.2.2 Uppsiktsplikt  

 
Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna fortlöpande tillsyn, hålla sig 
informerad om de kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller 
gällande lagstiftning samt att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga 
med de kommunala ändamålen med verksamheterna. I tillsynen ligger också 
kontroll av de kommunala bolagens efterlevnad av de styrdokument som uppställs 
för bolagen av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 
 

2.2.3 Styrfunktion 

 
Genom att kommunstyrelsen enligt reglementet för kommunstyrelsen har att 
tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor i Bolagen kan 
kommunstyrelsen genom beslut vid bolagsstämma påverka förändring i visst 
avseende av Bolagets verksamhet. Det gäller under förutsättning av att 
ställningstagandet grundas på beslut eller uttalande av fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut enligt 10 kap. 3 § kommunallagen samt i andra 
beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 
 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

 
Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari april, respektive januari – augusti, upprätta en 
samman- ställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 
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2.2.5 Årlig utvärdering  

 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen göra en bedömning av de 
kommunala bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges 
i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och 
från lekmannarevisorerna samt i förekommande fall den löpande informationen 
om Koncernbolagens verksamhet som rapporteras av Koncernmoderbolaget 
 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 
 

    2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner  

 
Kommunstyrelsen ska enligt delegering i kommunfullmäktiges reglemente 
tillvarata kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra liknande 
sammanträden i de bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i samt utse ombud att representera kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska upprätta instruktioner till kommunens stämmoombud inför 
bolagsstämmor, som anger hur ombudet ska rösta i ärenden på bolagsstämman. 
Instruktion får endast avse ställningstagande som omfattas av kommunstyrelsens 
förvaltningsuppdrag och delegation enligt kommunstyrelsereglementet och 
delegationsordningen. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska kommunstyrelsen utarbeta förslag till 
dessa, att utfärdas av kommunfullmäktige. Årsstämmor ska generellt anses vara 
av principiell beskaffenhet och dessa instruktioner till stämmoombuden ska därför 
alltid utfärdas av fullmäktige. 
Kommunstyrelsen kan delegera val av stämmoombud och instruktionsrätten till 
dessa till Koncernmoderbolaget eller annat moderbolag. 
 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

 
Kommunen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla planerings- 
och uppföljningsdialoger mellan kommunstyrelse och de kommunala bolagen. 
Uppföljningsdialogerna är ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av den årliga Företagsdagen. 
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Det är angeläget att det uppföljnings- och planeringssystem som följer av 
kommunstyrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på samråd och dialog 
mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Samråd i form av en 
planeringsdialog bör avse bl.a. ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 
policyfrågor samt frågor av större vikt på lång eller kort sikt, som ska underställas 
kommunfullmäktige 
 
Det förutsätts att planeringdialog för Koncernbolagen förbereds och genomförs av 
Koncernmoderbolaget. 
 

2.2.9 Delegation  

 
Kommunstyrelsen kan uppdra styrfunktionen åt Koncernmoderbolaget samt att ta 
fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att 
Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning som krävs, 
vilka former som ska användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske 
i samråd med Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste uppmärksammas. 
 

2.3 Koncernmoderbolaget 
 

2.3.1 information och operativ styrning  

 
Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen och att svara för den operativa ägarstyrningen av dessa med 
utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra 
styrdokument. 
 
Koncernmoderbolaget ska svara för ekonomisk uppföljning av Koncernbolagen 
och lämna löpande information till kommunstyrelsen om Koncernbolagens 
ekonomi samt svara för den finansiella samordningen för Koncernbolagen. 
I kommunstyrelsens och Koncernmoderbolagets uppdrag att företräda kommunen 
såsom ägare ligger att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och 
att svara för det praktiska ägarstödet till Koncernbolagen i genomförandet 
(kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc.). I rollen som 
aktiv ägare ligger även att löpande hålla sig informerad om Koncernbolagens 
beslut och verksamhetsförändringar under verksamhetsåret, följa verksamheten 
och verksamhetsformen, bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer 
med kommunens övriga verksamheter samt hur bolagsverksamheten sköts av 
bolagsstyrelser och bolagsledningar. Denna information ska sammanställas av 
Koncernmoderbolaget och löpande rapporteras till kommunstyrelsen, i syfte att 
möjliggöra för kommunstyrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt. I uppdraget ligger 
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även att återföra väsentlig information till kommunfullmäktige och att ta initiativ 
till ändrad inriktning i bolagens uppdrag. 
  
Koncernmoderbolaget planerar och genomför på kommunstyrelsens uppdrag 
strategisk planeringsdialog med Koncernbolagen. 
 
3 Ledningsfunktionen för delägda bolag 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna samt ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen delvis äger eller annars har 
intresse i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av 
bolaget utan samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och 
entreprenadbolag inom energisektorn. Kommunen ska verka för att de synsätt och 
regler som anges i denna bolagspolicy ska tillämpas även i de delägda bolagen. I 
vilken utsträckning Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, 
verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att 
kommunens intressen i väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga 
aktieägare innan verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna 
är överens om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom 
förhindras att aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, 
leder till oönskade konsekvenser för minoritetsägarna. Samtliga aktieägaravtal för 
bolag där kommunen eller kommunens bolag är majoritetsägare ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen 

 
Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 
indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av 
kommunala bolag så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt och 
strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för kommunen 
att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över kommunala bolag handlar 
ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för 
verksamheten genom-förs. 
 
Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 
organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 
Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 
genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 
Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 
Flygplats AB och Regionteater Väst AB. 
 
Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 
av andra kommuner.3 
 
Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 
mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det 
sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 
fastställer bolagsordning, bolagspolicy och direktiv för Bolagens styrning. 
Kommunfullmäktige utser direkt och indirekt ägarrepresentanterna till årsstämma 
och extra bolagsstämma, som är forum för bolagets ägare att utöva formell 
ägarstyrning. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och      
gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även 
”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 
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Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 
och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv, i första hand gentemot 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget, men som även Bolagen har att följa. 
Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger det 
övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och, i förekommande fall, Koncernmoderbolagets uppsikt, 
kontroll och styrning över Bolagen. 
 
Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör väsentlig del av 
det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 
som Bolagen har att följa. Av det Generella Ägardirektivet framgår med vilken 
ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 
Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 
Bolagen.5 Det Specifika Ägardirektivet syftar till att tydliggöra ägarens förväntan 
på Bolagets upp drag. Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande 
direktör att följa Ägardirektiven. 
 
 
För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 
aktieägaravtal. Dessa dokument och det Generella Ägardirektivet ska vara 
utgångspunkt för kommunens ägarrepresentanter vid styrning av Delägt bolag, att 
tillämpas med ömsesidig respekt och i nära samverkan och dialog med övriga 
ägare. 
 

B. Direktiv för Ägarstyrning 

1. Reglering för Bolaget 
 
Bolagen är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. i 
kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd 
medger undantag. Det fastställda ändamålet för Bolaget och de kommunala 
befogenheterna, som utgör ram för Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen. 
 
Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 
förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom; 
 
a) Bolagets bolagsordning; 
b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet; 
c) Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun; 
d) i tillämpliga delar av kommunfullmäktige beslutade policy och program; 

                                                 
4 ”Generella Ägardirektivet” 
5 ”Specifika Ägardirektivet” eller gemensamt de ”Specifika Ägardirektiven. Det Generella 
Ägardirektivet och de Specifika Ägardirektiven gemensamt ”Ägardirektiven” 
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e) av fullmäktige och av kommunstyrelse, enligt delegation från fullmäktige, 
utfärdade särskilda riktlinjer eller bestämmelser; 
f) i tillämpliga delar andra gällande styrdokument; 
g) förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och 
h) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat 
moderbolag. 
 
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 
att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk. 
 
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i Bolagen 
samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger Bolagets 
styrelse och verkställande direktör, ställa frågor. 
Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 
inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 
§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 
handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 
säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven. 
 
Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 
till privat utförare. 
 

2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m. 
 
Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 
ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 
bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 
godkännande alltid inhämtas såvitt avser; 
 

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt eller om så följer av lag; 

 
b) ändring av bolagsordningen; 

 
c) förändring av aktiekapitalet; 

 
d) planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet; 

 
e) bildande, förvärv eller försäljning av dotterföretag (mer än 50 % av 

aktierna), med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 
huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi; 
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f) bildande, förvärv eller försäljning av andel i intresseföretag, med undantag 
för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av 
fast egendom och åtgärden inte påverkar Bolagets långsiktiga ekonomi; 

 
g) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 
kommunen eller inte; 

 
h) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 

överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver); 
  

i) större investeringar som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller 
kommunens ekonomi eller medför annan risk. 

 
Det är Bolagets skyldighet att ärenden av denna beskaffenhet i god tid underställs 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska följa om 
Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan ärendet 
underställs kommunfullmäktige samråda med och bereda Koncernmoderbolaget 
möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går 
vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle 
uppkomma i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan 
beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första 
hand samråd ske med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra 
hand med kommunstyrelsen. 
 
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande av Bolagsstämman. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska Bolaget samråda med i första 
hand Koncernbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra hand med 
kommunstyrelsen. 
 

3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över Bolagen i de 
avseenden som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och 
kommunens bolagspolicy. 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 
kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 
Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera tillsynsuppgifter. 
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4. Informationsskyldighet  
 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, 
Koncernmoderbolaget väl informerad om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att 
ge kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget löpande information och snarast 
översända de handlingar de begär och vad som följer av uttryckliga regler eller 
föreskrifter i författning, bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra 
tillämpliga styrdokument. 
 
Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 
 
a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, 
c) budget och verksamhetsplan, 
d) Bolagets årsredovisning, 
e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport, 
f) delårsrapporter, 
g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 
Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, och 
h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
styrningsfunktion i kommunen. 
 
Koncernmoderbolaget fastställer karaktären och omfattningen av information och 
redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 
informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 
förutsätts ske i samråd med kommunstyrelsen och Koncernbolagen. 
 
Bolaget ska upprätta en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Uppföljning av denna ska redovisas senast i samband med Bolagets 
årsredovisning. 
 
Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 
kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 
inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 
äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd 
måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 
 

5. God ekonomisk hushållning 
 
I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i 
en kommun, vilka även gäller för Bolagen. 
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Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen 
ska sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 
fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål 
och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 
Ägardirektivet för varje bolag. 
 

6. Verksamhetsplan och budget 
 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för 
Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 
 

7. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan 
 
Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 
kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 
kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. 
 
Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 
kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 
närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 
kommunstyrelsen eller Koncernmoderbolaget och Bolaget som mellan Bolaget 
och, i förekommande fall, dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. 
identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt 
på lång och kort sikt. Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det 
för dem ligger ett värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina 
synpunkter i enskilda ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts 
i sin tur ha förståelse för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar 
självständigt få hantera de angelägenheter man blivit satt att sköta. 
 
Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 
förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 
bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 
Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning. 
 
Enligt de Kommungemensamma riktlinjerna ska kommunen i planerings- och 
uppföljningssyfte under året hållas gemensamma planerings- respektive 
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uppföljningsdialoger mellan kommunstyrelse och kommunens hel- och delägda 
bolag. 
 
Koncernmoderbolaget kan genom delegering genomföra planeringsdialoger med 
Koncernbolagen. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelser 
möter styrelser i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av 
Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, vara strukturerade med 
i förväg känd och från ägarsidan utsänd dagordning med frågor och 
fördjupningsområden som ska behandlas. 
Bolaget ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med de 
av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte att 
främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen perspektiv”. 
 

8. Kommunövergripande uppgifter 
 
Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande 
planeringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och 
omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas efter 
samråd mellan kommunstyrelsen och Bolagets styrelse. 
 

9. Bolagets styrelse  
 
Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 
att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 
så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 
bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 
för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 
ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 
 
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 
ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 
ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 
kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 
arbetsordningen. 
 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 
om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 
om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 
gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 
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finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 
Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 
Utvärderingen ska protokollföras och i förekommande fall tillställas 
Koncernmoderbolaget. 
 
Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 
endast styrelseledamöterna ska närvara. 
 

10.  Suppleanters inträde m.m. 
 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 
inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 
tillämpas. 
 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 
att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 
 

11. Arbetstagarrepresentation i styrelsen 
 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 
styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 
länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolags styrelse bör 
söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande 
att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 
möjlighet att närvara med yttrande- rätt och förslagsrätt vid sammanträden. För de 
fall överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 
inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för 
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen. 
 

12. Verkställande direktör 
 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och 
medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt 
tillvarata Bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens 
ändamål med verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen, 
Ägardirektiven och styrelsebeslut förverkligas. 
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Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om 
Bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt som styrelsen behöver för 
sitt arbete. 
 

13. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 
anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 
således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet. 
 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 
anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 
instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. 
 
Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 
Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 
direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 
direktören. 
 
Styrelsen ska se till att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och vunna erfarenheter 
 

14.  Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 § kommunallagen 
 
Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna 
ändamålen. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 
 

15.  Revision  
 
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 
verksamhet i kommunen, vilket inkluderar Bolagen. Enligt 12 kap. 1 § 
kommunallagen genomför lekmannarevisorn denna granskning. 
Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen (ABL). 
Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman och 
kommunfullmäktige. 
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Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 
ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 
uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 
omnämnts ovan. 
 
Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 
revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 
räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 
strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed, inklusive god revisionssed. 
 
Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 
för deras sakkunniga biträden. 
 

16.  Årsstämma och bolagsstämma 
 
Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 
kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 
av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 
Till årsstämman och bolagsstämma ska Bolagets styrelse kalla, förutom 
kommunens ägarrepresentant, i förekommande fall även Koncernmoderbolagets 
styrelseordförande och verkställande direktör. 
  
Enligt bolagsordningen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman. 
 
a) Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren; 
b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret; 
c) ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet; 
d) bildande av bolag; 
e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag; 
f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom; 
g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och 
h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 
större vikt. 
 
I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 
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17. Kompetensbaserad rekrytering, samverkan samt samråd 

angående lön för VD 
 
Bolagen ska följa kommunens styrdokument när det gäller kompetensbaserad 
rekrytering. Bolagets styrelse ska samverka med kommunstyrelsen och 
kommundirektören vid tillsättande av verkställande direktör. Kommunstyrelsens 
personalavdelning tillhandahåller stöd åt Bolagen vid rekrytering av ledande 
chefstjänstemän. 
 
Respektive bolagsstyrelse samråder med kommunstyrelsen och 
kommundirektören inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för 
VD i de kommunala bolagen. 
 

18. Övergripande ansvarsfördelning mellan olika nivåer i 

bolagsstrukturen 
 
Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och Koncernmoderbolagets ansvar redovisas i Bolagspolicyn. 
Nedan sammanfattas i punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika 
organen för kommunens styrning av Bolagen. 
 

18.1 Kommunfullmäktige  

 
a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 
 

b) beslutar om bolagspolicy för Bolagen och andra policys, riktlinjer och 
andra styrdokument. 

 
c) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 
 

d) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 
bolagsstämma; 

 
e) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 

kapitaljusteringar för enskilda bolag; 
 

f) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag 
som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför 
de kommunala befogenheterna; 
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g) beslutar om delegation till kommunstyrelsen att utfärda särskilda 

bestämmelser eller andra styrdokument; 
 

h) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer; 
 

i) uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster åt Bolagen; 
 

j) beslutar om riktlinjer för ersättning till förtroendevalda för samtliga 
kommunala organ, inkl. Bolagens styrelser; och 

 
k) tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
 

18.2 Kommunstyrelsen 

 
a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 
 

b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med 
Koncernmoderbolaget om strategiska frågor; 

 
c) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfull- mäktige för beslut enligt 3 kap. 17 § 10 kap. 3 § 
kommunallagen; 

 
d) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder; 

 
e) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut 
  

f) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och 
lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall; 

 
g) Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser till Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 
 

h) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 
kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 
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i) tillstyrker, efter eventuellt förslag från Bolaget, att ledamöter utan 

partipolitisk beteckning väljs till bolagsstyrelse; och 
 

18.3 Koncernmoderbolaget 

 
a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med 

utgångspunkt i Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges 
budget och andra styrdokument; 

 
b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag; 

 
c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 
uppföljningsprocessen; 

 
d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 
e) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med Koncernbolagen 

med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhets- 
plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor 
samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige; 

 
f) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 

instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i 
kommunstyrelsen; 

 
g) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet 

och Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 
 

h) bereder ärenden av större vikt som ska till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § 
kommunallagen; 

 
i) återför väsentlig och strategisk information från planeringsdialogerna till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; 
 

j) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen; och 

 
k) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen 

(kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 
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18.4 Bolaget 

 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag; 
 
b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för 
egen räkning och i tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning; 

 
c) bereder och underställer frågor som omfattas av underställningsplikt enligt 10 

kap. 3 § kommunallagen eller detta Generella ägardirektiv; 
 
d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 

underkoncern; 
 
e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 

dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 
affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 
frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 
bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare; 

 
f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen; 
 
g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom 

underkoncernen enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall 
efter kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning; 

 
h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika 

Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 
dotterbolagets bolagsstämma; 

 
i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 
aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 

 
j) samråder med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och 

kommunstyrelsen samt bereder och hänskjuter ärenden av större vikt enligt 
10 kap. 3 § kommunallagen och ärenden för vilka enligt ägardirektiv alltid 
ska inhämtas kommunfullmäktiges godkännande; och 

 
k) lämnar eventuellt förslag till kommunstyrelsen om att godkänna att ledamöter 

utan partipolitisk beteckning väljs till Bolagets styrelse. 
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18.5 Bolagen och dotterbolagen 

 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk 
planeringsdialog och i den samverkan och samordning i övrigt som 
moderbolaget tar initiativ till; 

 
b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i 

bolagsordning, Ägardirektiven och andra styrdokument från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Koncernmoderbolaget (gäller 
Koncernbolagen) och, i förekommande fall moderbolaget; och 

 
c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 

Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 18.4 istället i 
tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 
 

19.  Delägda bolag 
 
För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen, så 
långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 
aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 
planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 
respektive aktieägaravtal för bolaget. Ägardirektiven ska vara utgångspunkt för 
kommunens ägarrepresentanter, i den mån inte annat bestämts i ägardirektivet för 
det Delägda bolaget eller i aktieägaravtalet, att tillämpas med ömsesidig respekt 
och i nära samverkan och dialog med övriga ägare. 
 

20.  Implementering  
 
Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 
giltighet antas på bolagsstämma i Bolagen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 
UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 
som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 
bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 
ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 
översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 
bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  
  
De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov. 
De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 
ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 
ändringar föreslås. 
  
Bolagspolicy 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 
ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 
idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 
kommunala bolagen  
  
Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 
Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 
AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 
till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 
  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 
UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 
Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 
har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 
gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 
dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 
  
Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 
överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 
Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 
Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 
Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi AB med dotterbolag. 
Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 
Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  
Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 
Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 
151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 
fastställda 151014, § 248, 
  
 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 
Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 
Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 
120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 
  
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 
och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 
ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 
  
att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 
Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  
  
att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 
dagens förutsättningar och behov.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Kommunsekreterare  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 280 Dnr KS 2022/00105 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget 
Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 

 
Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-09-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 280 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB(Spåra 
förändringar,2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Omnibus AB och 
Lysekils Busstrafik AB samt det specifika ägardirektivet för Uddevalla Buss AB och 
Lysekils Busstrafik AB. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-30 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2022/00105 

  

 

Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget 

Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2022/00105 

  

 

 

 

De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB(Spåra 
förändringar,2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 
Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Omnibus AB och 
Lysekils Busstrafik AB samt det specifika ägardirektivet för Uddevalla Buss AB och 
Lysekils Busstrafik AB. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Lysekils Busstrafik AB. 

 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss, 

bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt 

därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt 

andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

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

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Omnibus AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 



 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.110.000 kronor och högst 4.440.000 kronor.. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 11 100 aktier och högst 44 400 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 



 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  



 

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 
DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 

 

 
1. Bolagent som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

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

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

 

Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller 

för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Bolagen ska 

följa Uddevalla kommuns bolagspolicy. 

 

Av bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils 

Busstrafik AB följer den beslutade rollfördelningen. 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagents verksamhet 
 

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

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

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

lokal och regional linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med 

buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

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

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
 

Bolagens syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra 

persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

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

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

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

kommunallagen. 

 

5. Uppdraget 
 

Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss. 

Bolagen får även bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss för allmännyttiga 

verksamheter, bedriva verkstad för egna fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. 

Linjetrafiken och skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget 

Buss i Väst AB. 

6. Ekonomiska mål 
 

Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Bolagen 

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

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

risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin 

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

 

Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 % (soliditeten beräknas 

som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i 

förhållande till balansomslutningen). 

 

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

 

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

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

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

Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 

beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt 

självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till 3 %. 

 

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

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

 

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



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Omnibus AB. 
 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

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

och regionallinjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, 

verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt 

andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

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

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Utvecklings AB. 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 



 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 



 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 



 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-10-04 till handlingarna. 
 
 
2022/7  
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
SoL period 2 
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
LSS period 2 
 
Kommunala rådet för äldres protokoll 2022-09-01  
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-09-01 
 
2022/404  
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 7728-22  
 
2022/405  
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 7730-22 
 
2022/406  
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 7724-22 
 
2022/407 
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 7737-22 
 
Vänortskommittens protokoll 2022-09-08 
 
Demokratiberedningens protokoll 2022-09-14. 
 
2022/366 
Svar på skrivelse från Konkurrensverket angående byggnation och hyra av skola i 
Ljungskile 
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2022/352 
Mark och miljödomstolens dom i mål P 1985-21 att bifalla överklagandena gällande 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Skarsjöområdet. 
Kommunfullmäktiges beslut upphävs därmed.  
Dok.id 321499 
Revisorernas bedömning av delårsbokslut per 31 augusti 2022 för räddningstjänsten 
Mitt Bohuslän. 
 
2021/246  
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att eftersom parkeringsplatserna vid 
den gamla förskolan kommer att försvinna vill hon att kommunen i stället anlägger en 
parkeringsyta på gräsytan invid fastigheten innan Blekevägen 49. Kommunen kommer, 
när planändringen för Uttern 1 är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen så 
föreningen kan anordna parkering där. Tills detta är klart hänvisar kommunen till en 
allmän parkeringsyta vid Blekets kyrka med låg beläggning. Denna parkering finns i 
nära anslutning till både parkeringsplatserna vid den gamla förskolan och den grönyta 
man önskar anlägga en parkering på. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat.  
 
2021/296 
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att anlägga en trottoar eller liknande längs 
den del av Oljehamnsvägen som är en del av strandpromenaden. Fotgängare som i 
dagsläget går längs strandpromenaden och ut till Skeppsviken tvingas gå på bilvägen en bit 
då trottoar, träbrygga eller motsvarande saknas. Ett beslut togs i KS 20220831 att ge 
uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett planprogram för Södra Å-
staden. Oljehamnsvägen ingår inom uppdraget och frågan om trottoar bör därför utredas i 
planprogrammet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  
 
2021/437 
Förslagsställare Josephine Malm har inkommit med ett medborgarförslag om att rusta 
upp/bygga ut den lekplats som idag finns vid badplatsen på Bodele. Bodele badplats är en 
utav 16 kommunala badplatser som finns runtom i Uddevalla kommun och under 
sommarmånaderna är denna badplats ofta välbesökt. Avseende de lekplatser som återfinns i 
anslutning till de kommunala badplatserna så kontrollerar kommunen skicket på dessa 
årligen för att se till att det utbud som erbjuds är fullgott utifrån ett säkerhetsperspektiv. Den 
lekplats som återfinns vid badplatsen på Bodele har bedömts vara ändamålsenlig och det har 
således inte funnits något akut behov av att rusta upp den befintliga gung- och 
klätterställningen på grund av bristande säkerhet. Kultur och fritidsnämnden avvaktar med 
beslut som avser investeringar ämnade att utveckla befintliga kommunala badplatser till 
dess att badplatsutredningen färdigställts. Kultur och fritidsnämnden lägger till 
medborgarförslaget från Josephine Malm om att rusta upp samt bygga ut lekplatsen på 
Bodele som underlag till badplatsutredningen.2021/441  
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Förslagsställare, Mathias Carlsson, har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande 
av en pumptrack i Uddevalla kommun. Ett uppförande av en pumptrack är tänkt att 
verka som en plats där medborgare kan mötas för socialt utbyte samtidigt som man 
utövar fysisk aktivitet. Pumptrack är en bana som är uppbyggd av olika gupp och 
svängar där man genom pumpande rörelser generar fart och på så vis tar sig fram utan 
att behöva trampa eller sparka. I samband med en pumptrack används oftast cykel men 
beroende på vilket underlag som använts vid uppförandet av en pumptrack kan också 
skateboard, inlines och kickbike användas för att ta sig fram. Kultur och 
fritidsförvaltningen anser att förslaget går i linje med nämndens långsiktiga strategiska 
arbete om att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet 
och gemensamma fritidsintressen och att förslaget kan ha en utvecklande effekt på ett 
redan attraktivt område. Beslut, kultur och fritidsnämnden anser att idén ska tas med till 
framtida utvecklingsarbete av befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet och finner 
således medborgarförslaget besvarat. 
 
2022/379 
Direktupphandling av lokal till kommunfullmäktiges sammanträden. 
Beslut att teckna avtal med Bohusläns museum.  
 
2022/309 
Förslagsställare, Gun Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att göra om gamla 
Walkesborgsbadet till varmbassäng för reumatiker. Den nya simhallen, Rimnersbadet, 
planeras att tas i drift sommaren 2024. En ny detaljplan för området där bl.a. nuvarande 
simhall är belägen är antagen. Kommunen har inga planer på att bevara bassängerna i 
nuvarande simhall som bad i kommunal regi. Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 
 
2022/178 
Förslagsställare, Annelie Almlöf har inkommit med ett medborgarförslag om att sätta 
upp en VMA-tuta på Uddevallabron. Ett antal förslag är sedan tidigare inskickade till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som för närvarande har långa 
handläggningstider. Beroende på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps svar 
får Uddevalla kommun genomföra en ny bedömning om hur det är mest lämpligt att gå 
vidare i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2021/429 
Fredrik Sikström har föreslagit i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska 
stödfinansiera utbyggnad av fiber-nätet på Lindåsvägen eftersom det blir orimligt 
kostsamt för fastighethetsägare i dagsläget, ca 200 000 kr. Fredrik Sikström har 
föreslagit att Uddevalla kommun ska stödfinansiera utbyggnad av  
fiber-nätet på Lindåsvägen eftersom det blir orimligt kostsamt för fastighethetsägare i  
dagsläget, ca 200 000 kr. Inom kort kommer Telia att stänga ner kopparnätet i området.  
Samtal med Uddevalla Energi har förts om att göra någon alternativ lösning som är  
ekonomiskt realistisk, till exempel en optofiber igenom luftledningar (belysningsstolpar,  
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gammeldags telefonledningar etc). Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
medborgarförslaget, samt att utreda alternativa lösningar som kan ge rimliga 
anslutningskostnader. 
 
2021/661 
Pär Allvin har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska 
deklarera sig som en kärnenergifri zon samt att kommunen och dess bolag endast ska 
köpa in elenergi från energikällor så som sol, vind, vatten och bioenergi. 
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
Uddevallas energi- och klimatplan som även gäller för de helägda kommunala bolagen 
framgår att förnyelsebar el- och värmeproduktion ska användas. Förnyelsebar el- och 
värmeproduktionen innebär att energin kommer från förnybara källor så som sol, vind, 
vatten och bioenergi. Medborgarförslaget kan i detta avseende anses besvaras då detta 
förhållningssätt redan är fastslaget av kommunfullmäktige. 
Det tycks inte finnas hinder för att i kommunfullmäktige fatta ett policybeslut om att 
kommunen inte ska tillstyrka etablering av kärnenergi. Det torde dock vara så att 
kommunfullmäktige ändå kommer att behöva ta ställning i de fall en framställan om en 
etablering av kärnenergi skulle ske från ansvarig myndighet. Kommunstyrelsen beslutar 
att medborgarförslaget i både den del som rör inköp av hållbara energikällor och den del 
som rör kärnenergifrizon med ovan ska anses besvarat.  
 
2020/765 
Ett medborgarförslag inkom 2020-12-03 om en lokal för uthyrning till lokala 
hantverkare i syfte att dessa skulle kunna hyra en bit av en vägg för att få visa och sälja 
sina alster. Kommunstyrelsen behandlade ärendet i februari 2022 och beslutade då att 
återremittera ärendet för att ta fram en lista på eventuellt lämpliga lokaler för ändamålet 
som skulle kunna hyras ut, samt att undersöka om kommunens studieförbund, 
föreningar eller fastighetsägare skulle kunna vara behjälpliga med lokaler för 
ändamålet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget heller ingen annan lämplig 
lokal för ändamålet. Nämnden föreslog att medborgarförslaget avslås. 
Kommunledningskontoret var därefter i kontakt med förslagsställaren som då inte 
tycktes intresserad av att själv driva en utställning/försäljningslokal, men stod 
fortfarande bakom att det finns ett behov av en sådan. Kommunledningskontorets 
uppfattning är att om ett organiserat initiativ inkommer från t.ex. en hantverkarförening 
eller motsvarande kan kommunledningskontoret vara behjälpligt med t.ex. 
kontaktuppgifter till fastighetsägare, föreningar m.fl. Eventuella kontakter med 
potentiella hyresvärdar bör dock i första hand ske genom den som avser att driva 
verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget 
besvarat.  











    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 
 
 

Nya 

medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Nyskapade ”hällristningar” 
 
Ditt medborgarförslag: 
Röj och tag fram det som liknar hällristningar som bevarades när tunnlarna byggdes i början på 70-
talet. Fyll i ristningarna och belys platsen med hjälp av lyktstolpen som finns intill. Sätt upp en skylt 
som talar om historien bakom dessa ristningar. 
 
Dagens datum: 
2022-09-30 
 
Namn: 
Tomas Jenssen 
 
 
Skicka med en bilaga 
B4C7CBD1-394C-44D9-B1E7-E1F4D18D8A22.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-30 21.28 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan hur Uddevalla 
kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 



Medborgarförslagets ärende: 
Färgsätt vattentornet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vårt landmärke på norra delen av Uddevalla är vårt vattentorn som syns var du än befinner dig på 
Dalaberg eller Hovhult. Det vore fint med belysning eller färgsättning och ger glädje för många. 
Kustnära som vi är vore det kul med ett vattentorn smyckat som bläckfisk eller manet. Kanske en 
regnbåge dit man kan ta barnen i nära skolor och leta skatter! 
 
Dagens datum: 
20220926 
 
Namn: 
Katharina Garcia Blüme 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-26 18.25 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 september 2022 13:40 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Badstege för vinterbad Saxenhof 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Önskvärt vore att innersta stegen vid hopptornet får vara kvar året runt, för nyttjande vid vinterbad.  
Mvh Per Olers 
 
Dagens datum: 
220917 
 
Namn: 
Per Olers 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-17 13.39 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 september 2022 16:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Död björk som börjat fälla grenar på gångväg mellan Fassetorpsgatan och Frostgränd 11   . Även stor 
grop på EJ asfalterad gångväg som blir en liten sjö vid regn och nu börjar växa gräs i asfalten mellan 
Frostgränd vändplan -till Frostgränd 23 från väd 
 
Ditt medborgarförslag: 
Såga ned död björk och asfaltera den bit som Kommunen glömnde. 
 
Dagens datum: 
220908 
 
Namn: 
kerstin sareteg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-08 16.54 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 september 2022 09:05 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Belysning på kurveröds tennisbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
Tennisbanan på Kurveröd används flitigt av barn och vuxna. Tyvärr kommer mörkret allt tidigare på 
dagen. Tennisbanan har en befintlig belysning som har varit ur funktion i många år. Mitt förslag är att 
få igång dessa fyra lyktstolpar. För att spara på elen föreslår jag att sätta en timer som styr ljuset på 
lyktstolparna som håller igång ljuset i ca 30 minuter på befintligt elskåp som finns vid ingången till 
tennisbanan som allmänheten kan sätta på vid tennisspel. 
 
Dagens datum: 
2022-09-17 
 
Namn: 
Tomas Jenssen 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-18 09.05 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 





    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



Från: Joakim Lundvall <joakim.lundvall@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 maj 2022 18:33 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Tomas Amlöv 
<tomas.amlov@uddevalla.se>; Martin Pettersson <martin.pettersson@uddevalla.se> 
Ämne: Kommunrevisionen 
 
Härmed begär jag entledigande för mitt uppdrag som kommunrevisor 
 
 
Med vänlig hälsning  
Joakim Lundvall 
Hämta Outlook för iOS 
 

mailto:joakim.lundvall@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
mailto:tomas.amlov@uddevalla.se
mailto:martin.pettersson@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7Csebastian.johansson%40uddevalla.se%7C325b5898ec4642241e7e08da3822eec4%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637884019933497320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1yl04QnV71rYYRXRJpRn52sKJhqfm2UdOqMO22wggc%3D&reserved=0


Lista - Uppdrag (2022-05-18)

Person
- Namn Uppdragstyp Organisation

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Joakim
Lundvall Revisorersättare

Max Albin
Dahlgrens
stiftelse och
stipendiefond

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare Uddevalla

Turism AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Ledamot Kommunens

revisorer 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisor

Stiftelsen
barnhemmets
vänner

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare SwanFalk

Shipping AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisorersättare Bostadsstiftelsen

Uddevallahem 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare

Uddevalla
Hamnterminal
AB

2019-01-01 2022-12-31



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-06-08 

 

 
 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2022/00304 

Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som 
ledamot i kommunens revisorer med tillhörande uppdrag 

Sammanfattning 

Joakim Lundvall (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 
som ledamot i kommunens revisorer och tillhörande revisorsuppdrag.  
 
Martin Pettersson (SD) informerar om att Sverigedemokraterna avser inkomma med en 
nominering på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-05-17 
Underlag med Joakim Lundvalls (SD) revisorsuppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-06-15 
Elving Andersson (C), Monica Bang Lindberg (L), Kenth Johansson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-06-17 
Joakim Lundvall (SD)  
Förtroendemannaregister  
Personalavdelningen  
Kommunens revisorer 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2022/00304 

Fyllnadsval av ledamot i kommunens revisorer med tillhörande 
revisorsuppdrag efter Joakim Lundvall (SD) 

Sammanfattning 

Joakim Lundvall (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 
som ledamot i kommunens revisorer och tillhörande revisorsuppdrag. 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen 2022-06-08. 

Martin Pettersson (SD) informerar om att nominering av efterträdare kommer att ske 
vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-06-08 § 156. 
Avsägelse, 2022-05-17. 
Förteckning över revisorsuppdrag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 



Från:  kommunledningskontoret@uddevalla.se 
Skickat:  2022-06-17 10:24:17 
Till:  annika.thorstrom@uddevalla.se; helene.sjoberg@uddevalla.se; tomas.amlov@uddevalla.se; 
joakim.lundvall@uddevalla.se 
Ämne:  Handlingar för ärende 202200304, Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som ledamot i 
kommunens revisorer med tillhörande uppdrag 
 
 
 
 
Expediering av kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende. Beslutet expedieras digitalt och saknar därför underskrift. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Avdelningen juridik och administration 
………………………………………. 
Kommunledningskontoret 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522696000 
  
 
Aktuella handlingar för ärende 202200304, Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som ledamot i kommunens 
revisorer med tillhörande uppdrag bifogas detta e-postmeddelande 
 
Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-06-08  § 156 Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som ledamot i 
kommunens revisorer med tillhörande uppdrag | Beslut-202200304-KS-§ 156.docx | ID:320279 
Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande uppdrag | 
Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som kommunrevisor.docx | ID:319650 
 
Beslut-202200304-KS-§ 156.pdf 
Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som kommunrevisor.pdf 







 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr KS 2022/00467 

Avsägelse från Elisabeth Forsström (UP) avseende uppdraget 
som ledamot i kommunens revisorer 

Sammanfattning 

Elisabeth Forsström (UP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande uppdrag. 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om att nominering av efterträdare kommer att 
ske vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 202-09-07 
Förteckning över revisorsuppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja avsägelsen som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande 
revisorsuppdrag enligt bilagd förteckning. 
 
att bordlägga fyllnadsvalet. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-09-19 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-09-21 
Länsstyrelsen 
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