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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hörsalen Bohusläns Museum kl. 17:30 onsdagen den 8 januari 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Information om Uddevalla kommuns och Polismyndighetens 

samverkansöverenskommelse, Medborgarlöfte för 2019-2020 
Dnr KS 302946  

Kl. 17:40-18:00. 

Tony Bengtsson, 

Polismyndigheten, 

Ulrika 

Engelbrektsson, 

Uddevalla kommun 

3.  Information om arbetet med nya översiktsplanen 
Dnr KS 302945  

Kl. 18:00-18:20. 

Amanda Windeman, 

Uddevalla kommun 

4.  Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och cykel bro 

över Fjällvägen 
Dnr KS 2018/00677  

 

5.  Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och cykelväg till 

Ulvesund 
Dnr KS 2018/00678  

 

6.  Motion från Elving Andersson (C) med flera om hur vi ökar vår 

säkerhet och höjer vår beredskap mot nya hot 
Dnr KS 2017/00571  

 

7.  Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 

om att införa Huskurage i kommunens bostadsstiftelser samt verka för 

att privata fastighetsägare gör detsamma 
Dnr KS 2017/00339  

 

8.  Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om att 

förbättra Omnibuss tidtabeller 
Dnr KS 2019/00740  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Dnr KS 2019/00634  

 

10.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021  
Dnr KS 2019/00882  

 

11.  Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2021 
Dnr KS 2019/00887  

 

12.  Revidering av renhållningsordningen (avfallsplan 2018-2024) och 

vatten- och avloppsstrategin 
Dnr KS 2019/00774  

 

13.  Riktlinjer för exploateringsavtal 
Dnr KS 2019/00786  

 

14.  Marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12 
Dnr KS 2019/00902  

 

15.  Revidering av reglemente för revisorerna 
Dnr KS 2019/00856  

 

16.  Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2018/00087  

 

17.  Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen 

Hovhult  
Dnr KS 2019/00529  

 

18.  Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
Dnr KS 2019/00690  

 

19.  Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår samt 

uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige och Green Cargo AB 
Dnr KS 2019/00894  

 

20.  Ansvar för beslutsfattande i ärenden som innebär ingående av 

idéburna offentliga partnerskap (IOP) 
Dnr KS 2019/00808  

 

21.  Avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar 

mellan Uddevalla kommun och Trafikverket  
Dnr KS 2018/00587  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Fyllnadsval av ledamot i Ljungskile Folkhögskola efter Swen Stålros (M) 
Dnr KS 2019/00876  

 

23.  Anmälan av revisionsrapport avseende uppföljande granskning av 

2017 års fördjupade granskningar 

Dnr KS 2019/00934  

 

24.  Anmälan av revisionsrapport avseende löpande granskning 2019 
Dnr KS 2019/00942  

 

25.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

 
Dnr KS 2020/00001  

 

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

 

 

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

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

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

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

 

 

mailto:kommunlednmingskontoret@uddevalla.se


 

Information 
 

 
Kan du inte närvara? 

Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid 

sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se 

alternativt till Annika Thorström, tel. 0522-69 61 05 alt. Kajsa Jansson, 

tel. 0522-69 51 44.  

 

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

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till 

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen 

före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. 

Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 

dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret 

senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, 

administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. 

 

Motioner 

Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

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

upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv 

kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. 

 

Fotografering 

Den 8 januari kl. 16:30-17:30 finns möjlighet för alla förtroendevalda att låta sig 

fotograferas. Fotograferingen sker på Bohusläns museum. Bilderna kan 

användas för publicering på Uddevalla kommuns hemsida om samtycke till detta 

ges. 

 

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   

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se


sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr KS 2018/00677  

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och cykel 
bro över Fjällvägen 

Sammanfattning 

Magnus Jakobsson (kd) och Jonas Sandwall (kd) föreslår att kommunen ska utreda förut-

sättningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola. 

Motionärerna påtalar att den branta gång- och cykelvägen som leder ner till busshållplatsen är 

trafikfarlig och att det är problematiskt för barn och äldre att på ett tryggt sätt ta sig mellan 

bostadsområdena. En gång- och cykelbro mellan Dalaberg och Hovhult kan förbättra 

säkerheten för alla i området. 

  

Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen bör avslås.  

Skälen för detta är att en gångbro är en kostsam lösning, vilken också beräknas ge mycket 

små vinster. Erfarenheterna av liknande brolösningar är att få personer i verkligheten 

avvänder omvägen över en bro och i stället fortsätter att gena över gatan. En bro behöver vara 

minst 4,5 m hög för att fungera för Fjällvägens vägtransporter, vilket innebär en konstruktion 

med trappor som direkt motverkar gång- och cykeltrafikanternas vilja att använda den.  

  

Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning och föreslår med hänvisning till 

samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunen därför inte bör utreda förutsätt-

ningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola.   

Beslutsunderlag 

Motion från Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motion från Magnus Jakobsson (kd) om en gång- och cykelbro över 

Fjällvägen.     

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-26 Dnr KS 2018/00677 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och 

cykelbro över Fjällvägen 

Sammanfattning 

Magnus Jakobsson (kd) och Jonas Sandwall (kd) föreslår att kommunen ska utreda förut-

sättningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola. 

Motionärerna påtalar att den branta gång- och cykelvägen som leder ner till busshållplatsen är 

trafikfarlig och att det är problematiskt för barn och äldre att på ett tryggt sätt ta sig mellan 

bostadsområdena. En gång- och cykelbro mellan Dalaberg och Hovhult kan förbättra 

säkerheten för alla i området. 

 

Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen bör avslås.  

Skälen för detta är att en gångbro är en kostsam lösning, vilken också beräknas ge mycket 

små vinster. Erfarenheterna av liknande brolösningar är att få personer i verkligheten 

avvänder omvägen över en bro och i stället fortsätter att gena över gatan. En bro behöver vara 

minst 4,5 m hög för att fungera för Fjällvägens vägtransporter, vilket innebär en konstruktion 

med trappor som direkt motverkar gång- och cykeltrafikanternas vilja att använda den.  

 

Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning och föreslår med hänvisning till 

samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunen därför inte bör utreda förutsätt-

ningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola.    

Beslutsunderlag 

Motion från Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  avslå motion från Magnus Jakobsson (kd) om en gång- och cykelbro över 

Fjällvägen.      

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Expediera till: 

Magnus Jakobsson 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 380 Dnr SBN 2018/00580  

Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Magnus 
Jakobsson (KD), bygg en gång och cykelbro över Fjällvägen  

Sammanfattning 

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd) har i en motion till Uddevalla 

kommunfullmäktige föreslagit att det bör anläggas en ny bro över Fjällvägen, mellan 

busshållplatserna som betjänar Dalaberg och Hovhult. Man pekar här på en trafikfarlig 

situation där branta gång- och cykelvägar leder ner mot busshållplatserna. Förslaget har 

remitterats samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att föreslå att motionen 

avslås av flera skäl. Det är för det första en kostsam lösning som riskerar att medföra 

mycket små vinster. Erfarenheterna av liknande brolösningar är att få i verkligheten 

avvänder omvägen utan fortsätter att gena över gatan. En brokonstruktion behöver 

dessutom vara minst 4,5 m hög för att fungera för transporter, vilket riskerar att leda till 

behov av trappor som direkt motverkar, framför allt cyklisternas, men också 

gångtrafikens vilja att använda den.  

        

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 

Motion från Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd), daterad 2018-09-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att som svar på remissen föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om ny gång- 

och cykelbro över Fjällvägen.  

 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-10-17 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-17 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-10-22 

Kommunstyrelsen  

Jonas Sandwall (KD) 

Magnus Jakobsson (KD) 



 
 
Uddevalla  
2018-09-19 
Motion 
 

Bygg en gång- och cykel bro över Fjällvägen 
 

    
 
 
Vid bushållsplatserna som betjänar Dalaberg och Hovhult finns en trafikfarlig situation där det är 
väldigt branta gång- och cykelvägar som går ner till själva bushållsplatsen. Det är också problematiskt 
för barn och äldre att ta sig på ett tryggt sätt mellan bostadsområdena. Genom att bygga en gång- 
och cykelbro mellan Dalaberg och Hovhult vid Hovhultsförskola kan man förbättra säkerheten för alla 
i området.  
 
Vi yrkar på att: 
 
Kommunen skall utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid 
Hovhultsförskola 
 
 
 
Magnus Jacobsson, KD   Jonas Sandwall, KD 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-09-10 Dnr SBN  

  

 

Handläggare 

Utredare Stefan Björling 

Telefon 0522-69 61 32 
stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Magnus 

Jakobsson (KD), bygg en gång och cykelbro över Fjällvägen 

Sammanfattning 

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd) har i en motion till Uddevalla 

kommunfullmäktige föreslagit att det bör anläggas en ny bro över Fjällvägen, mellan 

busshållplatserna som betjänar Dalaberg och Hovhult. Man pekar här på en trafikfarlig 

situation där branta gång- och cykelvägar leder ner mot busshållplatserna. Förslaget har 

remitterats samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att föreslå att motionen 

avslås av flera skäl. Det är för det första en kostsam lösning som riskerar att medföra 

mycket små vinster. Erfarenheterna av liknande brolösningar är att få i verkligheten 

avvänder omvägen utan fortsätter att gena över gatan. En brokonstruktion behöver 

dessutom vara minst 4,5 m hög för att fungera för transporter, vilket riskerar att leda till 

behov av trappor som direkt motverkar, framför allt cyklisternas, men också 

gångtrafikens vilja att använda den.  

         

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 

Motion från Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd), daterad 2018-09-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att som svar på remissen föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om ny gång- 

och cykelbro över Fjällvägen.  

 

 

   

 

 

Carina Johansson Stefan Björling 

Förvaltningschef Utredare 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-08-10 Dnr SBN  

  

 

 

 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 

Magnus Jacobsson 

Jonas Sandwall  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2018/00678  

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och 
cykelväg till Ulvesund 

Sammanfattning 

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd) föreslår att kommunen ska agera för att det 

skyndsamt byggs en gång- och cykelväg längs med Ulvesundsvägen. Av motionen framgår att 

vägen från Ljungskile till Ulvesund är trafikfarlig och att den blev än farligare efter Trafikverkets 

åtgärder på vägen vilka utfördes under hösten/vintern 2017. Motionärerna lyfter fram en idé som 

kommit fram genom en insändare i Bohusläningen (2018-09-18) som ett väldigt bra förslag vilket 

bör utredas vidare tillsammans med Trafikverket.  

  
Förslaget i Bohusläningen beskriver en gång och cykelväg på 25 stycken flytande 

betongpontoner, vardera 3 meter breda och 20 meter långa, vilken ansluts till en ca 400 

meter lång gång- och cykelväg på land inom kommunens fastighet. Förslaget beskrivs i 

insändaren som mycket kostnadseffektivt och beräknas kosta 12–15 mkr att jämföra med 

Trafikverkets uppskattade kostnad på 35 mkr för att anlägga gång- och cykelvägen i 

anslutning till vägbanken.  
  
Motionen har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen är 

besvarad genom förvaltningens tjänsteskrivning.  
  
Trafikverket har i svar till samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att man inte kan bedöma 

om kostnadsuppskattningen 12–15 mkr är rimlig för en gång- och cykelväg på flytande 

pontoner i vattnet. Trafikverket äger f.n. ingen anläggning av denna typ. Lösningen med en 

flytbrygga diskuterades i den åtgärdsvalsstudie Trafikverket genomfört för vägarna 675 och 

679 under 2017. Lösningen avskrevs dock av Trafikverket då den ansågs svår/omöjlig att 

vinterväghålla och att den uppskattade livslängden var okänd samt att behov av vågbrytare 

inte kunde avfärdas. Därtill kommer att en gång- och cykelväg på pontoner kommer att 

hamna utanför vägområdet vilket innebär att Trafikverket inte vill anlägga och ansvara för 

en sådan. Förslaget om delad finansiering mellan region och kommun torde därför inte 

heller vara aktuellt då medel ur den regionala s.k. cykelpotten är kopplade just till 

Trafikverkets väghållaransvar på det statligt/regionala vägnätet. En gång- och cykelväg 

flytande på pontoner måste därför byggas och underhållas av någon annan intressent, dvs. 

kommunen eller privata exploatörer.  
  
Förslagsställaren i Bohusläningen, Göran Kron, har även inkommit med sitt förslag som ett 

medborgarförslag 2019-04-12. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommun-

styrelsen att fatta beslut i ärendet. Styrelsen beslutade 2019-10-30 att anse förslaget besvarat 

genom skäl som angavs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  
  
Då väg 675 är en statlig väg har utgångspunkten från kommunens sida varit att gc-

frågan ska lösas inom ramen för det statliga väghållaransvaret. Detta innebär att staten 

ska bygga och underhålla anläggningen men att kommunen efter överenskommelse kan 

medfinansiera tillkomsten av en sådan anläggning. Kommunen svarar för gator- och 

vägar inom detaljplanelagda områden, dvs. i första hand inom tätorterna. Om en gc-väg  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 322 

 

ska anläggas utanför tätort/detaljplanelagt område, som i fallet med en pontonbrygga i 

Ulvesund, måste detta ske utanför vägområdet vilket förvaltningen f.n. saknar uppdrag  

för att utreda/genomföra. Då något annat i sak inte framkommit i detta ärende är det 

kommunledningskontorets uppfattning att motionen bör avslås. Kommunledningen och 

kommunledningskontoret har fortsatt dialog med bl.a. Trafikverket om alternativa lösningar 

för en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna vid Ulvesund.      
 

Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Magnus Jakobsson (kd), 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Att anse motionen besvarad. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad. 

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-11-26 Dnr KS 2018/00678 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och 

cykelväg till Ulvesund 

Sammanfattning 

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd) föreslår att kommunen ska agera för att det 

skyndsamt byggs en gång- och cykelväg längs med Ulvesundsvägen. Av motionen framgår att 

vägen från Ljungskile till Ulvesund är trafikfarlig och att den blev än farligare efter Trafikverkets 

åtgärder på vägen vilka utfördes under hösten/vintern 2017. Motionärerna lyfter fram en idé som 

kommit fram genom en insändare i Bohusläningen (2018-09-18) som ett väldigt bra förslag vilket 

bör utredas vidare tillsammans med Trafikverket.  
 
Förslaget i Bohusläningen beskriver en gång och cykelväg på 25 stycken flytande 

betongpontoner, vardera 3 meter breda och 20 meter långa, vilken ansluts till en ca 400 

meter lång gång- och cykelväg på land inom kommunens fastighet. Förslaget beskrivs i 

insändaren som mycket kostnadseffektivt och beräknas kosta 12–15 mkr att jämföra med 

Trafikverkets uppskattade kostnad på 35 mkr för att anlägga gång- och cykelvägen i 

anslutning till vägbanken.  

 

Motionen har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen är 

besvarad genom förvaltningens tjänsteskrivning.  

 

Trafikverket har i svar till samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att man inte kan bedöma 

om kostnadsuppskattningen 12–15 mkr är rimlig för en gång- och cykelväg på flytande 

pontoner i vattnet. Trafikverket äger f.n. ingen anläggning av denna typ. Lösningen med en 

flytbrygga diskuterades i den åtgärdsvalsstudie Trafikverket genomfört för vägarna 675 och 

679 under 2017. Lösningen avskrevs dock av Trafikverket då den ansågs svår/omöjlig att 

vinterväghålla och att den uppskattade livslängden var okänd samt att behov av vågbrytare 

inte kunde avfärdas. Därtill kommer att en gång- och cykelväg på pontoner kommer att 

hamna utanför vägområdet vilket innebär att Trafikverket inte vill anlägga och ansvara för 

en sådan. Förslaget om delad finansiering mellan region och kommun torde därför inte 

heller vara aktuellt då medel ur den regionala s.k. cykelpotten är kopplade just till 

Trafikverkets väghållaransvar på det statligt/regionala vägnätet. En gång- och cykelväg 

flytande på pontoner måste därför byggas och underhållas av någon annan intressent, dvs. 

kommunen eller privata exploatörer.  

 

Förslagsställaren i Bohusläningen, Göran Kron, har även inkommit med sitt förslag som ett 

medborgarförslag 2019-04-12. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommun-

styrelsen att fatta beslut i ärendet. Styrelsen beslutade 2019-10-30 att anse förslaget besvarat 

genom skäl som angavs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-11-26 Dnr KS 2018/00678 

  

 

 

 

Då väg 675 är en statlig väg har utgångspunkten från kommunens sida varit att gc-

frågan ska lösas inom ramen för det statliga väghållaransvaret. Detta innebär att staten 

ska bygga och underhålla anläggningen men att kommunen efter överenskommelse kan 

medfinansiera tillkomsten av en sådan anläggning. Kommunen svarar för gator- och 

vägar inom detaljplanelagda områden, dvs. i första hand inom tätorterna. Om en gc-väg 

ska anläggas utanför tätort/detaljplanelagt område, som i fallet med en pontonbrygga i 

Ulvesund, måste detta ske utanför vägområdet vilket förvaltningen f.n. saknar uppdrag 

för att utreda/genomföra. Då något annat i sak inte framkommit i detta ärende är det 

kommunledningskontorets uppfattning att motionen bör avslås. Kommunledningen och 

kommunledningskontoret har fortsatt dialog med bl.a. Trafikverket om alternativa lösningar 

för en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna vid Ulvesund.       

Beslutsunderlag 

Motion från Magnus Jakobsson (kd), 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  avslå motion från Magnus Jakobsson (kd) om en gång- och cykelväg vid Ulvesund. 

   

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Expediera till: 

Magnus Jakobsson 

Jonas Sandwall 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 379 Dnr SBN 2018/00579  

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Magnus 
Jacobsson, bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-10 att remittera motion 

gällande byggnation av gång- och cykelväg från Ljungskile till Ulvesund (Väg 675) till 

samhällsbyggnadsnämnden. I motionen framgår att vägen från Ljungskile till Ulvesund 

är trafikfarlig att förslag som lyfts fram i Bohusläningen 2018-09-18 är ett bra förslag 

och bör utredas vidare tillsammans med Trafikverket.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i detta ärende kontaktat Trafikverket. Trafikverket 

har svarat att detta inte är någon anläggning man vill ansvara för. En flytande gång- och 

cykelväg på pontoner placeras bortom vägområdet och därmed utanför Trafikverkets 

ansvarsområde. Trafikverket ser i detta tidiga skede inga hinder för att en gång- och 

cykelväg flytande på pontoner byggs och underhålls utanför vägområdet av till exempel 

kommun eller privata exploatörer.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 

Insändare Bohusläningen 2018-09-18 

Motion från Magnus Jakobsson (KD) bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 2018-

09-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10, motion från Magnus Jakobsson, 

bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 

Kartbild gång- och cykelväg Ulvesund     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

  

att motionen härmed är besvarad. 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-10-17 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-17 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-10-22 

Kommunstyrelsen  

Magnus Jakobsson (KD)  

Ansvarig handläggare 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2019-01-25 Dnr SBN 2018/00579 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 97 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Magnus 

Jacobsson, bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-10 att remittera motion 

gällande byggnation av gång- och cykelväg från Ljungskile till Ulvesund (Väg 675) till 

samhällsbyggnadsnämnden. I motionen framgår att vägen från Ljungskile till Ulvesund 

är trafikfarlig att förslag som lyfts fram i Bohusläningen 2018-09-18 är ett bra förslag 

och bör utredas vidare tillsammans med Trafikverket.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i detta ärende kontaktat Trafikverket. Trafikverket 

har svarat att detta inte är någon anläggning man vill ansvara för. En flytande gång- och 

cykelväg på pontoner placeras bortom vägområdet och därmed utanför Trafikverkets 

ansvarsområde. Trafikverket ser i detta tidiga skede inga hinder för att en gång- och 

cykelväg flytande på pontoner byggs och underhålls utanför vägområdet av till exempel 

kommun eller privata exploatörer.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 

Insändare Bohusläningen 2018-09-18 

Motion från Magnus Jakobsson (KD) bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 2018-

09-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10, motion från Magnus Jakobsson, 

bygg en gång och cykelväg till Ulvesund 

Kartbild gång- och cykelväg Ulvesund      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att motionen härmed är besvarad. 

 

 Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-10 att remittera motion 

gällande byggnation av gång- och cykelväg från Ljungskile till Ulvesund (Väg 675) till 

samhällsbyggnadsnämnden. I motionen framgår att vägen från Ljungskile till Ulvesund 

är trafikfarlig och att den blev än farligare efter Trafikverkets åtgärder med vägen som 

utfördes under hösten/vintern 2017. Vidare beskrivs ett förslag som lyfts fram genom en 

insändare i Bohusläningen 2018-09-18 är ett bra förslag och bör utredas vidare 

tillsammans med Trafikverket. 
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2019-01-25 Dnr SBN 2018/00579 

  

 

 

 

 

Förslaget beskriver en gång och cykelväg som läggs på 25 stycken flytande 

betongpontoner, vardera 3 meter breda och 20 meter långa och därefter anläggs gång- 

och cykelvägen på land ca 400 meter inom kommunens fastighet. Förslaget beskrivs i 

insändaren som mycket kostnadseffektivt och beräknas till ca 12–15 miljoner att 

jämföra med Trafikverkets uppskattade kostnad på 35 miljoner att anlägga gång- och 

cykelvägen i anslutning till vägbanken. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i detta ärende kontaktat Trafikverket. Trafikverket 

svarar att man inte kan bedöma om kostnadsuppskattningen om 12–15 miljoner är 

rimlig för en gång- och cykelväg på flytande pontoner i vattnet. Det är ingen anläggning 

som Trafikverket har någonstans i Sverige idag och det är ingen anläggning som 

Trafikverket vill ansvara för. En variant diskuterades i den åtgärdsvalsstudie för väg 

675/679 som utfördes 2017 i form av flytbrygga. Lösningen avskrevs då av Trafikverket 

då den ansågs svår att vinterväghålla, den uppskattade livslängden var okänd och behov 

av vågbrytare kunde inte avfärdas. 

 

Vidare fortsätter Trafikverket att en flytande gång- och cykelväg på pontoner placeras 

bortom vägområdet och därmed det som är Trafikverkets ansvarsområde. Trafikverket 

ser i detta tidiga skede inga hinder för att en gång- och cykelväg flytande på pontoner 

byggs och underhålls utanför vägområdet av till exempel kommun eller privata 

exploatörer. 

 

Om Trafikverket ska utreda och bedöma kostnaden för en lösning som insändaren i 

Bohusläningen beskriver behöver ett avtal om utredning skrivas och utredningen 

behöver finansieras. 

 

 

 

 

Carina Johansson Adam Gistedt 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
 



 
 
Uddevalla  
2018-09-19 
Motion 
 

Bygg en gång- och cykelväg till Ulvesund 
 
 

 
Bild publicerad i Bohusläningen 
 
Vägen från Ljungskile till Ulvensund är trafikfarlig och tyvärr blev vägen ännu farligare när 
trafikverket genomförde ”säkerhetshöjande” åtgärder längs med vägen. Dessa problem har på ett 
förtjänstfult sätt redovisats av medborgarna som bor i området.  
 
Vi i KD anser att de förslag som lyfts fram av Göran Kron i Bohusläningen den 2018-09-18 är ett 
väldigt bra förslag. Men även om det är ett bra utkast måste det snabbutredas. Vi anser därför att 
kommunen skall kontakta trafikverket för att vi tillsammans med dem skall utreda denna lösning.  
 
Om alla parter kan anammar denna ide kan vi bygga bort denna trafikfarliga väg inom något/några 
år.  
 
Vi yrkar på att: 
 
Kommunen skall agera för att det skyndsamt byggs en gång- och cykelväg längs med Ulvesundsvägen 
 
 
 
Magnus Jacobsson, KD   Jonas Sandwall, KD 



Skiss. Debattören har ett förslag på ny gång- och cykelväg. Bild: Läsarbild 

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik. PROVA KUNDSERVICE BLI KUND

 08:00 - 18 sep, 2018 

Så billigt kan en gång- och cykelväg 
byggas i Ulvesund

 Vi kan skapa en fantastisk strandpromenad med belysning och 
viloplatser 
ANNONS

En gång och cykelväg mellan Ljungskile och Ulvesund har i många år diskuterats 

utan att någon lösning kommit tillstånd. I somras skapades en grupp bestående av 

ordförande i Ulvesunds vägförening och de angränsande vägföreningarna, för att 

arbeta med möjligheten att få till en gång och cykelväg.

Gruppen kallade till stormöte den 29 juli i Ulvesunds Växthus. Cirka 100 personer 

ställde upp mitt i semestertiden. Med representanter från Trafikverket, regionen, 

kommunen och flera politiker från olika partier fördes det en livlig diskussion. Men 

som så ofta skyller man på varandra ingen vill ta kostnaderna.

populärt på bohuslaningen.se
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Man angrep par med yxa
Man angrep par med yxa Sverige 
TT 05:12 - 12 sep, 2018 
Uppdaterad för 7...
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Efter hösten 2017 när vägbanken utefter berget byggdes om och vägen var avstängd 

i 3 månader, har trafiksituationen blivit fullständigt livsfarlig för gång och 

cykeltrafikanter. Detta beroende på att på att vägen har försetts med räcken på båda 

sidor, vilket innebär att inga vägrenar finns kvar. Vägen har på så vis blivit betydligt 

smalare än den tidigare var. Inga barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan 

längre.

I och med att vägbanken byggdes om i sin helhet 2017 är det inte troligt att gång och 

cykelväg kommer att byggas i anslutning till vägbanken, eftersom detta inte utfördes 

samtidigt.

Under mötet presenterade undertecknad följande förslag.

Lägg ut 25 stycken flytande betongpontoner. Vardera 3 meter breda och 20 meter 

långa.

Starta vid Gamla Ångbåtsbryggan, fram till udden där Kuststigen startar. Kostnaden 

för en längd av 500 meter utlagt och klart blir fem miljoner kronor. Sedan tillkommer 

räcke, belysning, utbyggnader med soffor. Kostnad för detta: cirka 1.5 miljoner.

Därefter anläggs gång- och cykelväg på land, cirka 400 meter lång, med dragning på 

norrsidan av kaffetorpet. Kommunen äger marken, så det föreligger inget behov av 

markinlösen. Det som kommer att krävas är en vattendom för att lägga ut pontoner.

LÄS MER: Hopp om cykelväg till Ulvesund

Detta utförande skulle skapa en fantastisk strandpromenad med belysning och 

viloplatser. En gång- och cykelväg skulle då knyta samman Ulvön med Lyckorna och 

gå utmed hela Ljungskileviken.

Detta förslag är mycket kostnadseffektivt. I tidigare framtagna kalkyler, med en gång 

och cykelbana i anslutning till vägbank, har det talats om en kostnad på 35 miljoner 

kronor. Detta förslag skulle innebära en kostnad på cirka 12-15 miljoner.
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Belysning Växthus Strandpromenaden Trafikverket 

ANNONS

LäsLäs mermer && bokaboka >>

Förorenas. Örekilsälven. Bild: Lasse Edwartz 

Kostnaden delas mellan regionen och kommunen i lika delar. Trafikverket står för 

utförandet.

Göran Kron 

Ulvesund 

ANDRA HAR ÄVEN LÄST

STROSSLE

En svensk kan 
vinna 4,3 
miljarder kronor 
ikväll! 

Så deltar du. 

Utredning om mord 
på ettåring läggs 
ned

Utredning om mord på 
ettåring läggs ned Sverige 
TT 11:49 - 26 okt,...

Filipstad utan 
vatten efter läcka

Filipstad utan vatten efter 
läcka Sverige TT 09:15 - 
26 okt, 2018...

Uthyrningsmöjligheter 
efterfrågas - kan 
ge klirr i kassan

Korttidsuthyrning är 
förbjudet i många 
bostadsrättsföreningar....

Riksbanken vill 
testa e–krona

Riksbanken vill testa e
–krona Ekonomi 
Riksbanken överväger att 
som...

ANNONS ANNONS
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 12:00 - 26 okt, 2018 

Miljonkostnader för avlopp i Munkedal
 Vad tycker den nya majoriteten om detta? 

ANNONS

Munkedal ligger i botten av Nils Holgersson rapporten, ingen förbättring sedan 2015. 

Vad som inte framgår av rapporten är dessutom att va-avgiften 

skattesubventioneras och att Munkedals kommunalskatt är den näst högsta i landet.

Ytterligare stora VA-kostnader ligger också framför oss. I samband med pågående 

samråd för översiktsplanen 2018 har länsstyrelsen haft följande synpunkter på 

kommunens VA situation:

Reningsverket har idag ingen stor marginal, utan närmar sig sin maxkapacitet. 

Kommunen behöver beskriva vad ett framtida påkopplande av Tungenäset, 

Saltkällan/Hensbacka och Håby innebär för befintligt reningsverk. Finns det tillräcklig 

kapacitet? Resultatet av den utredning som pågår om vatten- och avloppsfrågan 

behöver färdigställas och resultatet beaktas i översiktsplanen. Kommunen lever inte 

upp till miljöbalkens krav kring miljökvalitetsnormer vilket innebär att reningen av 

spillvatten hela tiden ska förbättras.

Ledningsnätet i Munkedal är föråldrat och i stor utsträckning separeras inte 

spillvatten och dagvatten. Detta var en av anledningarna till översvämningarna 2014. 

Munkedals reningsverk tar därför emot cirka 40 procent ovidkommande vatten. 

Reningsgraden uppfyller inte moderna krav. Munkedal Vattens beräkning visar att de 

mest angelägna ombyggnaderna av ledningarna kostar 29 miljoner kronor. 

Dessutom förekommer regelbundet bräddning vid pumpstationerna. Detta leder till 

förorening av bäckar och av Örekilsälven. Flertalet pumpstationer saknar övervakning 

och mätning av bräddningar. Idag saknas en åtgärdsplan med kostnadsredovisning.

Enbart va-utbyggnaden till Gårvik innebär en ökning av avgifterna med 5,1 procent. 

Denna kommer så snart den första fastigheten skall anslutas enligt beslut av 

kommunen. Betänk att inga indexökningar finns med, vilka va-kollektivet får betala.

Enligt skrivelse till KS i september skall en (1) fastighet anslutas i samband med 

pågående grävningsetapp.

I det beslut som tagits i KF angående finansiering av VA till Gårvik skall cirka 45 

miljoner kronor av den totala kostnaden på 100 miljoner kronor betalas av 

skattemedel. Detta kommer att belasta kommunens skattebetalare med 1,7 miljoner 

per år i 45 år. Denna summa finns som utgift i budgetförslaget för 2019.

Vad tycker den nya majoriteten om detta?

populärt på bohuslaningen.se
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Nyfiken på nya Volvo 
V60 Cross Country?
Volvo V60 Cross Country är 
den perfekta kombinationen 
av design, funktion...

De viktigaste sakerna 
att tänka på när du ...
Tvättmaskinen är en av 
hemmets verkliga hjältar. Men 
innan du bestämmer...

Polisjakt efter rånare
Polisjakt efter rånare Uddevalla 
Rånare kom över kontanter vid 
väpnat rån...
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Skatter Munkedals kommun Avlopp Tom Hagström 

ANNONS

Tom Hagström

ANDRA HAR ÄVEN LÄST

STROSSLE
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Tulleffekt sänker 
Electrolux

Tulleffekt sänker 
Electrolux Ekonomi 
Electrolux aktie rasar på...

Rätt assistans 
ger livskvalitet

Att byta assistenter 
ofta skapar stress - för 
Felix är långsiktighet...

Storbank sätter av 
miljardbelopp inför 
brexit

Storbank sätter av 
miljardbelopp inför brexit 
Ekonomi TT 10:28 - 26...
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budget – och lär 
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sparande. Självklart 
ingår...
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Utskriven 2019-02-07
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 2017/00571  

Motion från Elving Andersson (C) med flera om hur vi ökar vår 
säkerhet och höjer vår beredskap mot nya hot 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) med flera har inkommit med motion om att kommunen upprättar 

en långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer och att 

resursfrågan prövas. I motionen exemplifieras nya former av hot och våld såsom 

klimatförändringar, cyberattacker, ökat våld i närmiljöer, hot mot blåljus- och 

offentliganställd personal samt våldsbenägen extremism. 

  

Sedan motionen skrevs 2017 har ett antal åtgärder vidtagits från kommunen för att öka 

säkerhet och trygghet. Några exempel är ordningsvakter och s.k. LOV 3-område, 

förstärkt lokalt BRÅ, utbildningsinsatser för krisledningsnämnden och uppdrag om 

utökad kameraövervakning. Även en informationssäkerhetspolicy har antagits och en 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Ett uppdrag om klimatanpassningsplan 

väntas inom kort. Kommunen som arbetsgivare arbetar också systematiskt mot våld och 

hot på arbetsplatsen genom arbete utifrån och uppföljning av befintliga riktlinjer. 

  

Kommunledningskontorets bedömning är att strategiskt arbete pågår som täcker in de 

områden som motionen berör och att någon ytterligare övergripande strategi i nuläget 

inte bör utarbetas.    

 

Camilla Olsson (C) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Motion från Elving Andersson (C) m.fl.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Att anse motionen besvarad då motionens områden täcks in i det 

pågående strategiska arbetet kring säkerhet. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) yrkande mot Martin Pettersson 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Camilla Olssons (C) yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad då motionens områden täcks in i det pågående strategiska 

arbetet kring säkerhet 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 323 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 

Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Motion från Elving Andersson (C) med flera om hur vi ökar vår 

säkerhet och höjer vår beredskap mot nya hot 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) med flera har inkommit med motion om att kommunen upprättar 

en långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer och att 

resursfrågan prövas. I motionen exemplifieras nya former av hot och våld såsom 

klimatförändringar, cyberattacker, ökat våld i närmiljöer, hot mot blåljus- och 

offentliganställd personal samt våldsbenägen extremism. 

 

Sedan motionen skrevs 2017 har ett antal åtgärder vidtagits från kommunen för att öka 

säkerhet och trygghet. Några exempel är ordningsvakter och s.k. LOV 3-område, 

förstärkt lokalt BRÅ, utbildningsinsatser för krisledningsnämnden och uppdrag om 

utökad kameraövervakning. Även en informationssäkerhetspolicy har antagits och en 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Ett uppdrag om klimatanpassningsplan 

väntas inom kort. Kommunen som arbetsgivare arbetar också systematiskt mot våld och 

hot på arbetsplatsen genom arbete utifrån och uppföljning av befintliga riktlinjer. 

 

Kommunledningskontorets bedömning är att strategiskt arbete pågår som täcker in de 

områden som motionen berör och att någon ytterligare övergripande strategi i nuläget 

inte bör utarbetas.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Motion från Elving Andersson (C) m.fl.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.    

Ärendebeskrivning 

Elving Andersson (C) med flera har inkommit med motion om att kommunen upprättar 

en långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer och att 

resursfrågan prövas. I motionen exemplifieras nya former av hot och våld såsom 

klimatförändringar, cyberattacker, ökat våld i närmiljöer, hot mot blåljus- och 

offentliganställd personal samt våldsbenägen extremism. 
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Sedan motionen skrevs 2017 har ett antal åtgärder vidtagits från kommunen för att öka 

säkerhet och trygghet: 

 

1. Förstärkt BRÅ 

Brottsförebyggande rådet är kommunens verktyg för att arbeta med brottsförebyggande 

och trygghetsskapande verksamhet. Brå träffas 6 ggr per år och analyserar projekt och 

aktiviteter rörande området. BRÅ har cirka 15 medlemmar från vitt skilda 

verksamheter.  BRÅ:s arbete syftar ytterst till att verka som ett rådgivande organ till 

samtliga ingående verksamheters ledning.  

2. Medverkan i Regional rådet för samhällsskydd och beredskap 

Kommundirektören ingår i det regionala rådet för samhällsskydd och beredskap . Rådet 

är ett samordningsråd för frågor rörande krisberedskap i hela Västra Götaland.  

3. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Varje kommun skall ha en risk och sårbarhetsanalys för att bedöma risker utifrån 

epitetet samhällskriser. Arbete pågår men är något försenat.  

4. Utbildning krisledningsnämnd 

Uddevalla har en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens ledamöter har genomgått 

utbildning för sitt uppdrag och har även genomfört en övning.  

 

5. Pågående arbete med samordning av förebyggande arbete 

Brottsförebyggande rådet är samordnande verksamhet för brottsförebyggande arbete.  

6. Ordningsvakter och LOV 

Kommunen har ett aktivt LOV 3 område i centrala stan. Under hösten har kommunen 

begärt att få utöka sitt LOV 3 område i central stan samt att inrätta ett nytt i området i 

och omkring Dalabergs centrum.  

7. Kameraövervakning 

Möjligheterna att centralt upprätta och hantera kameraövervakning håller på att ses 

över. Orsaken är att kommunens kostnader beroende på vandalisering ökar och det 

krävs andra metoder som kan komplettera yttre bevakning. Det system som planeras är 

ett system som både kan hantera kamerabevakning på offentlig plats och i särskilt 

utsatta verksamheter. Systemet skall kunna hantera både utomhus och 

inomhusbevakning.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontorets bedömning är att strategiskt arbete pågår som täcker in de 

områden som motionen berör och att någon ytterligare övergripande strategi i nuläget 

inte bör utarbetas 
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Peter Larsson Björn Segelod 

Kommundirektör Säkerhetschef 

Expediera till 

Motionärerna 



 
 

 

 

 

 

Motion till Uddevalla kommunfullmäktige  

 

 

Nya hot - Hur ökar vi vår säkerhet och höjer vår beredskap? 

Idag står vi i vårt samhälle inför nya former av hot och våld.  

Det handlar bland annat om globala och lokala klimatförändringar som påverkar oss, 

cyberattacker, ökat våld i närmiljöer samt hot mot blåljus- och offentliganställd personal.  

En ökad mer våldsbenägen extremism håller på att etablera sig och allt kräver resurser för 

att kunna bevakas. 

Informationssäkerhet och grundläggande trygghet är viktigt och har betydelse för hela 

samhället. 

Centerpartiet i Uddevalla anser att det behövs en strategi för hur vi framgent kommer 

arbeta och säkra upp vårt civila försvar mot ovanstående 

I juni beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för Myndigheten för skydd och 

beredskap (MSB), som innebär att 60 miljoner kronor tilldelas kommuner och landsting för 

att stärka arbetet med civilt försvar under 2017. 

 
De extra medel som nu tillförs kommuner och landsting för 2017 ska göra det möjligt att 
komma igång med arbetet som rör civilt försvar. MSB har tillsammans med länsstyrelserna 
och Socialstyrelsen tagit fram stöd för hur pengarna kan användas för att stärka förmågan 
inför höjd beredskap. Prioriterade satsningar är: 

 Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens och landstings ansvar och roll 

 Deltagande i övningsverksamhet avseende totalförsvaret 

 Stärkt säkerhetsskydd 

 Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

 



Inriktningen består av en beskrivning av samhällsskydd och beredskap samt tio övergripande 
principer och förhållningssätt som bör vara vägledande för alla som arbetar inom området. 

Tio inriktningspunkter 
De tio övergripande principerna och förhållningssätten är: 

1. Skapa förmåga att förebygga och hantera 

2. Utgå från principerna om ansvar, likhet och närhet 

3. Skapa förutsättningar för alla att ta ansvar 

4. Stärk allriskperspektivet 

5. Förebygg händelser i första hand 

6. Relatera till det som görs internationellt 

7. Beakta möjligheter och risker med gemensamma resurser 

8. Utveckla det systematiska lärandet 

9. Integrera arbetet med befintliga processer 

10. Identifiera och beakta framtidens hot, risker och utmaningar 

 

Det krävs ett gott samarbete mellan civilförsvar, blåljuspersonal och kommun. I ett sådant 

samarbete måste de olika myndigheternas roller vara tydligt definierade. Dessutom är det 

viktigt att alla insatser som görs för att skydda medborgarnas säkerhet hela tiden vägs mot 

grundläggande principer för att skydda den enskilda människans personliga integritet 

På kommunstyrelsens möte i augusti gavs en föredragning av kommundirektören om en 

ökad kriminalitet samt en ökad våldsbenägenhet i vår kommun. Detta skapar då en upplevd 

otrygghet för våra medborgare som vi bör ta på största allvar. 

För att förekomma och förebygga att inte denna trend ökar ytterligare föreslår vi   

Att en tydlig långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer 

upprättas enligt MSBs principer och i samband därmed prövas resursfrågan för att på kort 

och lång sikt tillhandahålla en god säkerhet och god beredskap för våra medborgare. 

Uddevalla den 28 september 2017 

Elving Andersson (c)   Anna-Malin Björk Joelsson (c) 

Stig Olsson (c)   Zinab Parnian (c) 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr KS 2017/00339  

Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk 
Joelsson (C) om att införa Huskurage i kommunens 
bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör 
detsamma 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) m.fl. har inkommit med motion om att införa Huskurage i 

kommunens bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma.   

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 

genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy 

som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. 

Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och 

fråga hur det står till, vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt 

ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner 

och föreningar har infört huskurage. 

  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till de kommunala 

bostadsstiftelserna, riksbyggen, villaägarna och ett antal privata hyresvärdar. Svar har 

inkommit från Uddevallahem som är positiva till förslaget och kan bistå med inbjudan 

till hyresgäster och upplåta lokal för möten, men anser att fastighetsägarna inte ska driva 

arbetet utan att det ska vara kommunens ansvar att stå för material, föreläsare och annat 

som behövs. Svar inkom också från Skanskullen som meddelade att företaget ser 

positivt på införande av huskurage.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt 

stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring detta. 

Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana medborgare att intervenera i 

potentiellt farliga situationer. I nuläget finns inte resurser för att genomföra ett sådant 

uppdrag. Istället föreslås att motionen och inkomna remissvar överlämnas till 

kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån 

rådets uppdrag om bl.a. information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i 

hemmiljö och för grannsamverkan.     

 

Camilla Olsson (C) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Remissvar från Uddevallahem. 

Remissvar från Skanskullens förvaltning.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Att anse motionen besvarad då underlaget tas vidare i arbetet 

genom brottsförebyggande rådet och fortsatt dialog med fastighetsägare. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts.§ 324 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) yrkande mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Camilla Olssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad då underlaget tas vidare i arbetet genom brottsförebyggande 

rådet och fortsatt dialog med fastighetsägare. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 

Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk 

Joelsson (C) om att införa Huskurage i kommunens 

bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör 

detsamma 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) m.fl. har inkommit med motion om att införa Huskurage i 

kommunens bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma.  

 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 

genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy 

som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. 

Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och 

fråga hur det står till, vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt 

ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner 

och föreningar har infört huskurage. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till de kommunala 

bostadsstiftelserna, riksbyggen, villaägarna och ett antal privata hyresvärdar. Svar har 

inkommit från Uddevallahem som är positiva till förslaget och kan bistå med inbjudan 

till hyresgäster och upplåta lokal för möten, men anser att fastighetsägarna inte ska driva 

arbetet utan att det ska vara kommunens ansvar att stå för material, föreläsare och annat 

som behövs. Svar inkom också från Skanskullen som meddelade att företaget ser 

positivt på införande av huskurage.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt 

stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring detta. 

Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana medborgare att intervenera i 

potentiellt farliga situationer. I nuläget finns inte resurser för att genomföra ett sådant 

uppdrag. Istället föreslås att motionen och inkomna remissvar överlämnas till 

kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån 

rådets uppdrag om bl.a. information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i 

hemmiljö och för grannsamverkan.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Remissvar från Uddevallahem. 

Remissvar från Skanskullens förvaltning.      

Motion från Elving Andersson, m.fl. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.    

 

 

 

 

Peter Larsson Björn Segelod 

Kommundirektör Säkerhetschef 

Expediera till 

Elving Andersson (C) 

Anna-Malin Björk Joelsson (C) 

Brottsförebyggande rådet 



 

 

Motion 2017-05-22 

Huskurage-räddar liv och förebygger våld 

Våld i nära relationer är ett omfattande problem. Dagligen sker fysisk och psykisk 

misshandel av i första hand kvinnor runt om i vårt land. Alltför ofta misshandlas 

kvinnor till döds och det sker ofta av hennes nuvarande eller tidigare man. 

Utöver våldet som vuxna utövar, uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever 

våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer 

våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska 

målen och något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är 

dock inte bara att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål. Det är också att rädda liv.  

Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att 

låta bli att agera. En metod för detta är Huskurage.  

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 

relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, 

kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med 

våldsförebyggande arbete. 

 Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa 

omtanke och omsorg då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi 

bor. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det 

handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. 

policyn består av: 

 Knacka på hos grannen. 

 Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 

 Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.  

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. 

Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage 

vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre 

kommer kunna fortsätta i det tysta.  



En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört 
Huskurage.  http://huskurage.se/ambassadorer-2/ 

Bland de kommuner som har infört Huskurage som en del i det förebyggande arbetet 
mot våld i nära relationer är: Forshaga, Kristinehamn, Karlstad, Munkfors, Nacka 
Norrtälje, Tyresö och Värmdö 

Uddevalla kommun bör verka för att Huskurage införs som norm i kommunens 
bostadsstiftelser och att uppmana privata bostadsbolag att införa Huskurage. och att 
vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. 
Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

 

att Uddevalla kommun inför Huskurage i kommunens bostadsstiftelser samt verkar 

för att privata fastighetsägare gör detsamma., samt 

att Uddevalla kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så att 

implementering sker snarast. 

 

Elving Andersson (C)  Anna-Malin Björk Joelsson (C) 

 

Stig Olsson (C)  Jakob Olsson (C) 

http://huskurage.se/ambassadorer-2/


 

 

 

 

 

 

Remissyttrande Huskurage 
 

Representanter från Uddevallahem har träffat och lyssnat på de som är initiativtagare till 

Huskurage. 

 

Konceptet känns enkelt men kräver en del kommunikationsinsatser. 

Det går ut på att boende vet vad de skall göra när de anar oråd/bråk hos grannar eller i 

deras bostadsområden. 

Är det inne i lägenheten skall man helst försöka att prata med alla som finns i 

lägenheten för att få en bild och störa i situationen. (inte bara lyssna på "mannen" som 

öppnar) 

 

- Vara nyfikna och fråga vad som händer/pågår 

- Fråga och undra om de behöver hjälp.  

- Fråga om de skall ringa polisen för att de är oroliga 

 

Vår reflektion gällande huskurage är följande: 

 

Om Huskurage skall fungera under längre tid måste Uddevalla kommun stå som 

ansvarig. 

Kommunen behöver stå för eventuella kostnader avseende material, föreläsare etc som 

behövs för uppdraget.  Uddevalla kommun planera och arrangera möten. Uddevallahem 

står för lokal, samt ser till att bjuda in hyresgäster via trapphuskommunikation samt 

social medier. 

 
Uddevallahem är positiva till förslaget. Dock reserverar vi oss för att det blir en aktivitet som 

fastighetsägare skall driva. Risken är uppenbar att det rinner ut i sanden och att samordnings-

effekterna uteblir.  

Vi är av den bestämda åsikten att Uddevalla kommun skall äga och driva frågan.  

 

Uddevalla den 21 juni 2017 

 

Thomas Aebeloe    

Verkställande direktör    

 



¿ottlry

Från:
Skickat
Tiil:
Ämne:

Marcus Hansson <marcus.hansson@skanskullen.se>
den 21 juni 2017 10:06
Fu n ktionsbrevlåda Komm u n ledningskontoret
Remiss till hyresvärdar och bostadsbolag angående motion i Uddevalla
kommunfullmäktige om huskurage

Hej,

skanskullens Förvaltnings AB ser införandet om huskurage som positivt.

Vänliga hälsningar

*milgiriltröffin

Marcus Hansson

tel:0522- 999 02
ma rcus. ha nsson@ska nsku llen.se

Skanskullens Förva ltnings AB
Klevåsvägen 3, 451. 55 Uddeva lla
www.ska nskullen,se



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr KS 2019/00740  

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) 
om att förbättra Omnibuss tidtabeller 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att Uddevalla Omnibus förbättrar sina tidtabeller så att det går fler 

turer när skolan börjar och slutar och att turerna på kvällarna utökas. Att resa kollektivt 

är bra för miljön men också en förutsättning för många att ta sig till och från arbete och 

skola. Många pendlar till och från Uddevalla varje dag varför kollektivtrafiken i staden 

behöver synkroniseras med kommunikationerna till och från centrala Uddevalla, t.ex.  

turer till och från Östra station, Torp och centralstationen. 

  

Västra Götalandsregionen är sedan 2012 trafikhuvudman för den lokala och den 

regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. Regionfullmäktige fastställer mål och 

inriktning och ger ekonomiska ramar för verksamheten. Västtrafik är regionens bolag 

med ansvar för att verkställa den regionala inriktningen för kollektivtrafiken i länet. 

Trafikens omfattning bestäms i en årlig trafikplan och trafiken upphandlas bland 

trafikoperatörerna som ska utföra trafiken. För Uddevalla stadstrafik har f.n. BIVAB 

vunnit trafikavtalet. Uddevalla Omnibus utgör en av företagets trafikoperatörer som 

utför den trafik Västtrafik beställt. Omnibus kan inte på egen hand förändra eller t.ex. 

utöka sina tidtabeller.  

  

Västra Götalandsregionen har i sitt trafikförsörjningsprogram prioriterat vissa 

utvecklingsområden, bl.a. principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 

pendlingsnav. Uddevalla utgör ett av dessa nav där en kollektivtrafikplan tas fram för att 

ligga till grund för framtida utveckling och förbättring av tätortstrafiken inom navet. 

Kollektivtrafikplanen för Uddevalla beräknas bli klar under 2020.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att fortsatt utvecklingsarbete för kollektivtrafiken 

såväl inom Uddevalla tätort som regionalt även i fortsättningen bör ske inom ramen för 

de processer som överenskommits med Västra Götalandsregionen. Motionen bör därför 

avslås.     

 

David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby och Ilir Kastrati (V), 2019-10-07. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.    

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Höglund 

Velasquez (V) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i 

handlingarna.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 325 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att avslå motionen. 

 

Reservation 

David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



Motion om att förbättra Omnibuss tidtabeller  
Att åka kollektivt är det bästa alternativet för miljön, ännu mera nu när 
stadsbussarna i Uddevalla, i stor utsträckning drivs som elhybrider. Att 
kunna åka kollektivt är en förutsättning för många att ta sig till och från 
arbete och skola.


Vi vill att Uddevalla omnibuss förbättrar sina tidtabeller så att det går 
fler turer när skolan börjar och slutar, samt att turerna på kvällarna skall 
utökas, då många arbetar obekväma arbetstider.


Många pendlar till och från Uddevalla varje dag. Därför måste 
kollektivtrafiken i staden bättre synkroniseras med kommunikationerna 
till och från centrala Uddevalla, exempelvis turer till och från Uddevalla 
östra station, Torp och centralstationen.


Med stöd av ovanstående föreslår vi att KF beslutar :


- Att omnibuss tidtabeller utökas och förbättras efter resenärernas 
behov.


- Att fler bussar sätts in när skolor börjar och slutar.


- Att fler bussar sätts in på kvällar.


Kerstin Joelsson-Wallsby - Vänsterpartiet Uddevalla

Anya Wrigman - Vänsterpartiet Uddevalla 

Ilir Kastrati - Vänsterpartiet Uddevalla 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om 

att förbättra Omnibuss tidtabeller 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att Uddevalla Omnibus förbättrar sina tidtabeller så att det går fler 

turer när skolan börjar och slutar och att turerna på kvällarna utökas. Att resa kollektivt 

är bra för miljön men också en förutsättning för många att ta sig till och från arbete och 

skola. Många pendlar till och från Uddevalla varje dag varför kollektivtrafiken i staden 

behöver synkroniseras med kommunikationerna till och från centrala Uddevalla, t.ex.  

turer till och från Östra station, Torp och centralstationen. 

 

Västra Götalandsregionen är sedan 2012 trafikhuvudman för den lokala och den 

regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. Regionfullmäktige fastställer mål och 

inriktning och ger ekonomiska ramar för verksamheten. Västtrafik är regionens bolag 

med ansvar för att verkställa den regionala inriktningen för kollektivtrafiken i länet. 

Trafikens omfattning bestäms i en årlig trafikplan och trafiken upphandlas bland 

trafikoperatörerna som ska utföra trafiken. För Uddevalla stadstrafik har f.n. BIVAB 

vunnit trafikavtalet. Uddevalla Omnibus utgör en av företagets trafikoperatörer som 

utför den trafik Västtrafik beställt. Omnibus kan inte på egen hand förändra eller t.ex. 

utöka sina tidtabeller.  

 

Västra Götalandsregionen har i sitt trafikförsörjningsprogram prioriterat vissa 

utvecklingsområden, bl.a. principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 

pendlingsnav. Uddevalla utgör ett av dessa nav där en kollektivtrafikplan tas fram för att 

ligga till grund för framtida utveckling och förbättring av tätortstrafiken inom navet. 

Kollektivtrafikplanen för Uddevalla beräknas bli klar under 2020.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att fortsatt utvecklingsarbete för kollektivtrafiken 

såväl inom Uddevalla tätort som regionalt även i fortsättningen bör ske inom ramen för 

de processer som överenskommits med Västra Götalandsregionen. Motionen bör därför 

avslås.      

Beslutsunderlag 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby och Ilir Kastrati (V), 2019-10-07. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
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att  avslå motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om att 

förbättra Omnibus tidtabeller.  

   

Ärendebeskrivning 

Motionärerna vill att Uddevalla Omnibuss förbättrar sina tidtabeller så att det går fler 

turer när skolan börjar och slutar och att turerna på kvällarna utökas. Att resa kollektivt 

är bra för miljön men också en förutsättning för många att ta sig till och från arbete och 

skola. Många pendlar till och från Uddevalla varje dag varför kollektivtrafiken i staden 

behöver synkroniseras med kommunikationerna till och från centrala Uddevalla, t.ex.  

turer till och från Östra station, Torp och centralstationen. 

 

Alltsedan skatteväxlingen mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 2012 

är regionen länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och den regionala 

kollektivtrafiken i Västra Götaland. Villkoren regleras i ett avtal mellan regionen och 

kommunerna. Det är därför regionfullmäktige som har den yttersta makten över 

kollektivtrafiken och därmed också sätter ramar för verksamheten genom att fastställa 

mål och inriktning liksom ekonomiska förutsättningar genom kollektivtrafikens budget i 

den regionala ekonomin. Kollektivtrafikens inriktning återfinns i det s.k. trafik-

försörjningsprogrammet vilket uppdateras varje mandatperiod. Programmets 

övergripande mål är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och att 

kollektivtrafikresandet fördubblas för en attraktiv och konkurrenskraftig region. 

Delmålen handlar om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig, attraktiv och beakta alla 

resenärsgrupper samt ge minskad miljöpåverkan.  

 

Västtrafik är regionens bolag med ansvar för att verkställa den regionala inriktningen 

för kollektivtrafiken i länet. Västtrafik upprättar bl.a. en trafikplan som fastställer 

trafikens omfattning. Trafikplanen syftar till att bedriva kollektivtrafiken på sådant sätt 

att den i största möjliga utsträckning bidrar till de regionala målen om kollektivtrafikens 

utveckling. Detta innebär bl.a. att trafik i regionens större noder och trafik i stråk mellan 

huvudorter prioriteras. Synkronisering av trafik i knutpunkter så att övergångar 

förenklas är en viktig utgångspunkt i trafikplaneringen.  

 

Västtrafik upphandlar i olika trafikavtal trafikoperatörer för att utföra trafik. För 

Uddevalla stadstrafik har f.n. BIVAB vunnit trafikavtalet. Uddevalla Omnibus utgör en 

av företagets trafikoperatörer. Uddevalla Omnibus utför således den trafik Västtrafik 

beställt och kan inte på egen hand förändra eller t.ex. utöka sina tidtabeller. Trafik-

företagen liksom kommunerna kan spela in olika önskemål om förändringar i trafiken i 

den årliga trafikplaneringsprocessen, men ytterst är det regionen som, genom sitt bolag 

Västtrafik, utifrån politiska målsättningar och tillgängliga ekonomiska resurser kommer 

att avgöra vilka förändringar som kan genomföras.  

 

En kommun kan, om man vill utöka ambitionsnivån i den lokala trafiken, genom s.k. 

tillköp lägga till ytterligare trafik eller turer från Västtrafik. Kommunen får då räkna 
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med att stå hela kostnaden för den tillköpta trafiken. Flexlinjen liksom seniorkorten i 

Uddevalla är exempel på sådana tillköp. 

 

Västra Götalandsregionen har i trafikförsörjningsprogrammet prioriterat vissa 

utvecklingsområden, bl.a. principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 

pendlingsnav. Uddevalla utgör ett av dessa nav. I varje pendlingsnav tas därför fram en 

kollektivtrafikplan som ska ligga till grund för framtida utveckling och förbättring av 

tätortstrafiken inom navet. Exempel på förbättringar kan vara framkomlighetsåtgärder, 

ändrade linjesträckningar, tidtabeller osv. Kollektivtrafikplanen för Uddevalla beräknas 

bli klar under 2020.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att fortsatt utvecklingsarbete för kollektivtrafiken 

såväl inom Uddevalla tätort som regionalt även i fortsättningen bör ske inom ramen för 

de processer som överenskommits med Västra Götalandsregionen. Motionen bör därför 

avslås. 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Expediera till 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta politiska uppdrag med 

kommunstyrelsens presidium.   

  

Utifrån riktlinjer för styrning och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som 

samhällsbyggnadsnämnden ville förlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut 

om dessa och finns därför inte med i skrivelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med 

fokusering på ökad tillgänglighet, 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 att ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och 

cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att 

träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta politiska uppdrag med 

kommunstyrelsens presidium.   

  

Utifrån riktlinjer för styrning och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som 

samhällsbyggnadsnämnden ville förlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut 

om dessa och finns därför inte med i skrivelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021  att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med 

fokusering på ökad tillgänglighet 

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021  att ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och 

cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021  att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att 

träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap)   

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta politiska uppdrag med 

kommunstyrelsens presidium.   
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utöka 

underhållet på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. Enligt 

riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 0,35 mkr som belastar 

resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på investeringsbudgeten. Arbetet är 

uppstartat och flera åtgärder har genomförts under året, ex:  

• Stora Nygatan (trottoar)  

• Lilla Norrgatan (trottoar)  

• Brattgatan (trottoar)  

• Gångbana Hultebacken  

• Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av stödmur)  

• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile  

  

Arbetet kommer att fortsätta under hela 2019 och bedömningen är att uppdraget kan 

avslutas vid årsskiftet då finansieringen endast avsåg 2019.   

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta fram 

en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att få 

ett bättre sammanhängande cykelvägsnät  

En plan för åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån planeringen 

har följande gång- och cykelbanor prioriteras utifrån ett mer sammanhängande cykelnät:   

  

• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen.   

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

   särskilt för fortsatt dialog.   

• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten.   

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

  kommunen.   

  

Uppdraget är färdigställt till årsskiftet och således kan avslutas 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)  

Samhällsbyggnad deltar i Ök idé arbetet. Samhällsbyggnad medverkar dels i den 

kommungemensamma gruppen, dels i gruppen där både kommunen och idéburen sektor 

ingår. Under perioden har samhällsbyggnad etablerat samarbete med en förening när det 

gäller vattenprovtagning.  Att delta i arbetet kring ÖK idé är en integrerad del i 

nämndens verksamhet och uppdraget bedöms därför kunna avslutas.  

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 487 Dnr SBN 2019/00456  

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte 

Samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från Flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta och förlänga uppdrag med 

Kommunstyrelsens presidium.  Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet 

och godkänts för att skriva fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:  

  

1. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med 

fokusering på ökad tillgänglighet 

2. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och 

cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande 

cykelvägsnät 

3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal (idéburetoffentligt partnerskap) 

  

Följande tre uppdrag lyftes och godkändes att förlänga under 2020:  

  

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

fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 

skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark  

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri, 

tidsbegränsad parkering  

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28    

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Maria Johansson (L) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag:  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med 

fokusering på ökad tillgänglighet 

2. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och 

cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande 

cykelvägsnät 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 

partnerskap)   

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-11-21 

Kenneth Engelbrektsson 

Roger Ekeroos 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-11-22 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Verksamhetscontroller Cornelia Kirpensteijn 

Telefon 0522-69 64 71 
cornelia.kirpensteijn@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte 

Samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från Flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta och förlänga uppdrag med 

Kommunstyrelsens presidium.  Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet 

och godkänts för att skriva fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:  

 

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

utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad 

tillgänglighet 

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

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

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

(idéburetoffentligt partnerskap) 

  

Följande tre uppdrag lyftes och godkändes att förlänga under 2020:  

 

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

ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, 

kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall 

spridas på åkermark 

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

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 

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

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag:  
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- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad 

tillgänglighet 

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

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

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

(idéburetoffentligt partnerskap)    

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte 

Samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från Flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 

presidium.  Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att 

skriva fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad 

tillgänglighet 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. Enligt 

riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 0,35 mkr som belastar 

resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på investeringsbudgeten. Arbetet är 

uppstartat och flera åtgärder har genomförts under året, ex: 

• Stora Nygatan (trottoar) 

• Lilla Norrgatan (trottoar) 

• Brattgatan (trottoar) 

• Gångbana Hultebacken 

• Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av stödmur) 

• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile 

 

Arbetet kommer att fortsätta under hela 2019 och bedömningen är att uppdraget kan 

avslutas vid årsskiftet då finansieringen endast avsåg 2019.  

 

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

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

att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

En plan för åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån planeringen 

har följande gång- och cykelbanor prioriteras utifrån ett mer sammanhängande cykelnät:  

 

• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen.  

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

nämndens särskilt för fortsatt dialog.  

• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten.  
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• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 

kommunen.  

 

Uppdraget är färdigställt till årsskiftet och således kan avslutas 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

(idéburetoffentligt partnerskap) 

Samhällsbyggnad deltar i Ök idé arbetet. Samhällsbyggnad medverkar dels i den 

kommungemensamma gruppen, dels i gruppen där både kommunen och idéburen sektor 

ingår. Under perioden har samhällsbyggnad etablerat samarbete med en förening när det 

gäller vattenprovtagning.  Att delta i arbetet kring ÖK idé är en integrerad del i 

nämndens verksamhet och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

 

Utöver dessa uppdrag som bedöms kunna avslutas har följande uppdrag diskuterats på 

uppsiktsmötet och godkänts förlängning under 2020 då de inte kommer färdigställas 

under 2019:  

 

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

ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, 

kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall 

spridas på åkermark 

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

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 

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

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

 

 

 

 

 

Carina Johansson Cornelia Kirpensteijn 

Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr KS 2019/00882  

Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021  

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 

utbildningsnämnden två politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.  

  

Utöver dessa föreslås mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag, 

kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om dessa och finns därför inte med i 

skrivelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07  

Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 2019-11-21.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019–2021 om att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan, 

 

att godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019–2021 om att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt revidering av 

nämndens styrkort 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 

utbildningsnämnden två politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.  

 

Utöver dessa föreslås mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag, 

kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om dessa  och finns därför inte med i 

skrivelsen.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07  

Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 2019-11-21.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag 

från flerårsplan 2019-2021  om att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan 

 

att  godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag 

från flerårsplan 2019-2021  om att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg 

   

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 

utbildningsnämnden två politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan.  

  

Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 

flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 

barngrupperna  
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Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg.  

  

Motivet är att Barn- och utbildningsnämnden inom ramen för ett annat uppdrag från 

kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, har fattat beslut 

om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 

pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska utredning av 

villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå.  Enligt beslutet ska återrapportering ske 

vid nämndens sammanträde i december 2019.      

  

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2019/01123  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas. 

Utöver dessa föreslås tre mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Barn och utbildningsnämndens styrkort   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till revideringar av nämndens mått och uppdrag 

samt    

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering och avslut av följande två 

uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-11-26 

Roger Ekeroos (M), Anibal Rojas Jorquera (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-11-27 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 

Telefon 0522-69 70 11 
anna.hurtig@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas. 

Utöver dessa föreslås tre mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Barn och utbildningsnämndens styrkort   

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till revideringar av nämndens mått och uppdrag 

samt    

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering och avslut av följande två 

uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas.  

 

Det första är:    

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 

Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 

flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 

barngrupperna. 
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Det andra uppdraget är:  

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

Motivet är att Barn- och utbildningsnämnden inom ramen för ett annat uppdrag från 

kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, har fattat beslut 

om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 

pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska utredning av 

villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå.  Enligt beslutet ska återrapportering ske 

vid nämndens sammanträde i december 2019.     

 

Utöver dessa två kommunfullmäktigeuppdrag föreslås tre justeringar av nämndens egna 

beslutade mått och uppdrag.  

  

Det särskilda uppdraget kopplat till systematiska kvalitetsarbete föreslås formuleras i 

enlighet med nedan. Uppdraget ändrar inte innehåll utan handlar om att förtydliga vissa 

delar.  

 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Med samma motiv som ovan föreslås det särskilda uppdraget kopplat till hållbar 

utveckling formuleras enligt följande:  

 

Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva 

undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s 

globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 

och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas?  

 

Den tredje och sista revideringen som föreslås av nämndens styrkort är att måttet om 

höga betyg ersätts med elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng. Detta för att 

kunna göra jämförelser med nationell statistik.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 
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Expediera till 

Kommunstyrelsen

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 328 Dnr KS 2019/00887  

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

socialnämnden två av de politiska uppdragen från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.      

 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Socialtjänstens protokoll 2019-20-07 

Socialtjänstens skrivelse om alternativa driftsformer inom socialnämndens 

verksamhetsområde.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021om att ta fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 

nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag om valfrihet) skall 

tillämpas inom fler områden, 

 

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att höja habiliteringsersättningen 

 

Protokollsanteckning 
Stefan Skoglund (S) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi anser att Socialnämnden har överskridit sina befogenheter när man beslutat att 

privatisera hela äldreomsorgen i Ljungskile före denna fråga hanterats i 

kommunfullmäktige. Kommunallagens 5 kap. 1 § syftar till att kommunfullmäktige ska 

besluta i principiella ärenden och ange mål och riktlinjer för verksamheten. 

3 § handlar särskilt om när en kommun vill att en privat utförare skall ta över en 

kommunal angelägenhet och då ska program med mål och riktlinjer fastställas utav 

kommunfullmäktige samt hur verksamheten ska följas upp och allmänhetens insyn 

tillgodoses vilket inte skett i detta fall.  

 

I handlingarna hänvisas felaktigt till gamla kommunallagen 3 kap. 16§ vilken är 

upphävd. Det förändrar inte sakfrågan men värt att påpekas. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 328 
 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag är verkställt när detta nu behandlats i 

kommunfullmäktige och därför gör vi denna protokollsanteckning. Vi saknar 

fortfarande ett program enligt 3 §. 

 

Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått 

råda! 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

socialnämnden två av de politiska uppdragen från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Socialtjänstens protokoll 2019-20-07 

Socialtjänstens skrivelse om alternativa driftsformer inom socialnämndens 

verksamhetsområde.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021  om att ta fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 

nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag om valfrihet) skall 

tillämpas inom fler områden 

 

att  godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021  om att höja habiliteringsersättningen 

   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

socialnämnden två av de politiska uppdragen från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-11-28 Dnr KS 2019/00887 

  

 

 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att ta fram underlag 

för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 

överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden.   

I delårsrapporteringen i augusti 2019 skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har 

påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att utföra i alternativ regi i syfte 

att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige 

är ställd om att få utföra alternativa driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya 

förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade 

av socialnämnden i augusti. 

 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse om 

alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen svarar på 

uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till att ge ett underlag för att 

kunna överväga olika driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 

Skrivelsen redogör för givna uppdrag, kommunrättsliga regler, olika driftsformer, 

nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt resonemang kring lämpliga 

verksamheter att utföra i alternativ driftsform. 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att höja 

habiliteringsersättningen.  

I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har sökt 

statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista halvåret 2019. Statsbidraget kommer 

att användas till en extra utbetalning per månad av habiliteringsersättning under 

perioden juni-december 2019. Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en 

extra utbetalning med 90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig 

verksamhet minst 3 timmar  

  

Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 

uppdragen är slutförda och föreslås avslutas 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr SN 2019/00079  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2019 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. Två av 

uppdragen bedöms som slutförda och föreslås avslutas.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-06 § 42. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2019-10-25. 

Alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde, 2019-10-07.   

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna avrapporteringen av socialnämndens 2 uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019–2021 kring att ta fram underlag för att kunna överväga olika drifts-

former inom nämndens verksamhetsområde och överväga om LOV ska tillämpas inom 

fler områden samt att höja habiliteringsersättningen, samt 

  

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut.  

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2019-11-27 

Ann-Charlott Gustafsson, Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-28 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Expedierat 2019-11-28 

Kommunfullmäktige 
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2019-10-07 Dnr: 2019/217 

 

 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Alternativa driftsformer inom socialnämndens 

verksamhetsområde 
Denna skrivelse syftar till att ge ett underlag för att kunna överväga olika 

driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Då förvaltningen 

redan fått uppdraget att för nämnden presentera förfrågningsunderlag för 

lämpliga verksamheter kommer detta presenteras successivt i separata 

ärenden. 

1. Givna uppdrag med fokus på alternativa driftsformer 

Det finns flera uppdrag med fokus på alternativa driftsformer inom 

socialtjänsten. Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019–2021 gett 

socialnämnden i uppdrag att ta fram underlag för att kunna överväga olika 

driftsformer inom nämndens verksamhetsområde samt att överväga om 

LOV ska tillämpas inom fler områden. 

 

I socialnämndens styrkort finns för mandatperioden ett eget uppdrag om att 

förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av 

brukarbehov genom olika driftsformer genom LOU och LOV. 

 

Socialnämnden beslutade 2019-05-15 om flera åtgärder med anledning av 

förutsättningarna inför flerårsplan 2020–2022. En av de beslutade 

åtgärderna innebar att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förfrågningsunderlag för lämpliga verksamheter som ska läggas ut i 

alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. 

2. Kommunalrättslig reglering 

I kommunallagens 3 kap. 16 § regleras förutsättningarna för att kommunen 

får lägga ut verksamhet på annan utförare. Efter beslut i 

kommunfullmäktige får vården av kommunala angelägenhet överlämnas till 

en juridisk person eller en enskild individ. Vidare regleras också 

allmänhetens rätt att ta del av handlingar. Myndighetsutövning får inte 

överlåtas på annan om inte lagstöd finns.  

 

Socialnämnden har från kommunfullmäktige 2019-09-11 fått möjligheten 

att utföra delar av socialtjänstens verksamheter inom avdelningarna hälso- 

och sjukvård och social omsorg i alternativa driftsformer. 

 

Särskilt lagstöd finns i hälso- och sjukvårdslagen 15 kap. 1 §, lagen om 
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särskilt stöd till vissa funktionshindrade 17 § samt i socialtjänstlagen 2 kap. 

§ 5 § om att sluta avtal med annan om att utföra uppgifter. Uppgifter som 

innefattar myndighetsutövning får inte med stöd av dessa bestämmelser 

överlämnas. 

3. Olika driftsformer 

Det finns olika driftsformerna inom socialtjänstens område. Alternativa 

driftsformer är vanligen en gemensam benämning, som innebär att 

verksamhet drivs i förvaltningsform av annan utförare men med offentlig 

finansiering.  

Driftentreprenad 

En driftentreprenad föreligger när kommunen anlitar en extern aktör som 

åtar sig att på kommunens uppdrag på en bestämd tid och självständigt, 

utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. 

Entreprenörens/utförarens uppdrag är att driva en kommunal verksamhet 

med kommunen som huvudman. Kommunen behåller ansvaret gentemot 

brukarna som omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. Kommunen 

beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt 

ansvarar för uppföljning, utvärdering och eventuella kompletterande 

insatser. Kommunen står för finansieringen. Lagen om offentlig 

upphandling, LOU, reglerar upphandlingsförfarandet. 

Valfrihetssystem 

Ett valfrihetssystem innebär att kommunen ger olika privata utförare 

möjlighet att driva en viss verksamhet där den enskilde väljer mellan olika 

privata och kommunala utförare. Vid en upphandling enligt lagen om 

valfrihetssystem inbjuds utförare att ansökan om att bli utförare. Kommunen 

ställer upp krav för utföraren och verksamhetens utförande. De utförare som 

godkänns tecknar avtal med kommunen. Utförarna konkurrerar med den 

kvalitet som de kan erbjuda för en given ersättning.  

Intraprenad 

En intraprenad är en självständig enhet/del av verksamhet inom ett större 

ansvarsområde. Enheten ges ett ökat ansvar och ökade befogenheter, men är 

inte i juridisk mening någon självständig enhet/verksamhet. Enheten är 

kommunalt ägd och driven. Personalen är anställd av kommunen. I 

intraprenaden drivs verksamhet av de anställda genom en intern 

överenskommelse med kommunen. 
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Köp av plats 

Köp av plats innebär att enstaka tjänster/platser köps av privata 

institutioner/anläggningar. Kommunen är då inte huvudman för 

verksamheten och bestämmer inte om verksamhetens utformning. Exempel 

på vanligt förekommande köp av plats är inom barnavård och 

missbruksvård. 

Bidragsfinansierad enskild verksamhet 

Bidragsfinansierad enskild verksamhet innebär att ett företag eller förening 

ansöker om ett bidrag för sin egen verksamhet och kommunen ensidigt 

beslutar om utbetalning av bidraget. Kommunen är inte huvudman och har 

inte något juridiskt ansvar för de personer som använder tjänster av 

företaget eller föreningen. Exempel på bidragsfinansierad enskild 

verksamhet är bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet och fristående 

skolor. Inom denna typ av verksamhet fattas inte individuella beslut om rätt 

för enskilda att ta del av den kommunalt finansierade verksamheten, varför 

denna modell inte är aktuell inom socialtjänsten.  

Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

En IOP är ett samarbete mellan kommunen och en ideell verksamhet. IOP är 

ett avtal för en samverkansmodell mitt emellan föreningsbidrag och 

upphandling av en tjänst. Det finns kriterier för när ett IOP-avtal kan ingås. 

Exempelvis får det inte finnas en marknad eller konkurrenssituation för 

området att vårda samt att bägge parter är med och finansierar 

verksamheten. 

4. Nuvarande driftsformer 

Inom socialtjänsten finns och tillämpas: 

 

 Valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd 

 Intraprenad inom grupp- och servicebostad inom LSS; Torggatan 11, 

Agnebergsgatan 3, Decembervägen 2 och Aprilvägen 7 

 Köp av plats inom barnavården, missbruksvården, boende för vuxna 

och barn inom LSS, korttidsverksamhet för barn inom LSS 

 IOP-avtal: Träffpunkten och Noras akutboende (personer med 

missbruksproblematik och/eller annan social utsatthet) samt 

Mötesplatsen Soffan (personer med behov av social gemenskap, 

aktiviteter samt bryta ensamhet) 

 Inom personlig assistans väljer majoriteten av brukarna egen 

utförare. 
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5. Berörda verksamheter 

Sedan 1 maj 2019 är socialtjänstens organisation ny och är uppdelad enligt 

bilden nedan. Den främsta målsättningen med organisationen är att 

individen och dess behov ska vara i fokus och att organisationen ska kunna 

ge bättre möjligheter att verkställa samordnade och gränsöverskridande 

insatser för brukare. En annan av målsättningarna med den nya 

organisationen är att den ska vara bättre anpassad till en eventuell 

konkurrensutsättning.  

 

 
 

Organisationen har en beställar- och utföraruppdelning. De utförande 

verksamheterna är främst avdelningen för social omsorg och avdelningen 

för hälso- och sjukvård. Avdelningen för social omsorg har uppdraget att 

utföra omsorgstjänster och insatser i egen regi, förutom verksamheten barn 

och unga (SoL) som finns samlad under avdelningen för 

myndighetsutövning. Avdelningen för hälso- och sjukvård har uppdraget att 

utföra och delegera hälso- och sjukvårdsinsatser och insatser inom hälso- 

och sjukvårdsområdet.  

SOCIALCHEF

Administrativa 
avdelningen

Avdelning för kvalitet 
och utveckling

SOCIALNÄMND

Avdelning för
hälso- och sjukvård 

Avdelning för  
myndighetsutövning

Avdelning för
social omsorg 

• Sekt ion barn och unga
• Sekt ion vuxen
• (Sekt ion försörjningsstöd

upphör 2019-12-31)

• Sekt ion förebyggande 
och trygghet

• Sekt ion hemtjänst
• Sekt ion vård- och 

omsorgsboenden

• Sekt ion stöd och service
• Sekt ion socialpsykiatri, 

missbruk och personlig 
assistans
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En översiktlig beskrivning av avdelningarnas verksamheter och volymer 

presenteras nedan. 

 

Avdelningen för social 

omsorg 

Verksamhetens innehåll och volymer 

Sektionen för vård- och 

omsorgsboende 

13 vård- och omsorgsboenden/verksamheter 

Antal platser: 466 (281 demensinriktning och 180 

allmän inriktning) 

Sektionen för hemtjänst 19 kommunala hemtjänstutförargrupper 

Antal månadstimmar: 26 987 (utbetalade timmar per augusti 

avser enbart hemtjänst) 

Sektionen för förebyggande 

och trygghet 

Resursenhet  

Antal platser: 29 

 

Rosenhäll: 3 enheter 

Antal platser: 90 platser  

 

Biståndsbedömd dagverksamhet: 2 enheter (Myråsen 

och Svalan) 

Antal platser: 18 

 

Trygghemgång, digitala nycklar 

Hemtjänst natt, trygghetslarm 

Sektionen för 

socialpsykiatri, missbruk 

och personlig assistans 

Personlig assistans: 7 enheter 

Antal individer: 30 (SFB), 17 (LSS) 

 

Dagliga sysselsättningar 

Antal deltagare: cirka 90 

 

Kommunala boendestödsutföraren 

Antal månadstimmar: 985 (utbetalade timmar per augusti 

avser enbart boendestöd) 
 

3 boenden inom socialpsykiatrin med olika inriktning 

Antal platser: 29 

 

1 boende under uppstart 

Antal platser: 10 

 

2 boenden inom missbruk 

Antal platser: 30 
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Sektionen för stöd och 

service 

Grupp- och serviceboenden: 10 enheter 

Antal platser: 211 

 

Intraprenad: 1 enhet 

Antal platser: 24 

 

Daglig verksamhet: 4 enheter 

Antal grupper: 18 

Antal beslut om daglig verksamhet: 290 

Externa utförare Privata hemtjänstutförare (Tesia, Team Assistans, 

Tanaad) 

Antal månadstimmar: 6548 (utbetalade timmar per avser 

enbart hemtjänst) 
 

Privata boendestödsutförare (Tesia, Team Assistans) 

Antal månadstimmar: 897 (utbetalade timmar per augusti 

avser enbart boendestöd) 

Externa utförare Personlig assistans (avtal mellan individ och företag) 

Antal individer: 47 (SFB), 13 (LSS) 

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen Verksamhetens innehåll 

och volymer 

Avdelningen ska erbjuda en säker hälso- och sjukvård 

av god kvalitet. Insatserna omfattar förebyggande 

åtgärder, rehabilitering, habilitering, vård och 

behandling samt förskrivning och tillhandahållande av 

hjälpmedel och förbrukningsartiklar.  

 

Insatserna ska bedömas och utföras av legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal men kan även utföras av 

personal efter delegering eller instruktion. 

 

Uppdraget utförs av legitimerade sjuksköterskor, leg 

fysioterapeuter och leg arbetsterapeuter och av vård- 

och omsorgspersonal efter delegering/instruktion av 

legitimerad personal samt av hjälpmedelstekniker och 

administratörer. 

 

Inom avdelningen finns också bemanningsenheten 

organiserad, vars uppdrag är rekrytering och 

bemanning. 

Avdelningen är indelad i 

enheter. En enhet har ansvar 

för rehabilitering och 

habilitering. Övriga enheter 

ansvarar för övriga 

områden. 
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6. Lämpliga verksamheter att utföra i alternativ driftsform  

Att ge förslag på lämpliga verksamheter att utföra i alternativ driftsform är 

svårt. Det hänger samman med de bakomliggande skälen till val av 

driftsform och vad som vill uppnås. Den politiska/ideologiska styrning i de 

uppdrag som socialnämnden och förvaltningen har fått är tydlig, vilket 

också kan ses vara det huvudsakliga skälet. Andra skäl kan vara att få en 

variation och nya lösningar i hur socialtjänstens verksamhet kan utföras, en 

mångfald av utförare, valfrihet för brukare samt fler aktörer inom välfärden 

och därmed fler arbetsgivare för arbetstagarna.  

 

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden tillåtelse att utföra 

verksamheter inom två av avdelningarna i alternativ driftsform. Avgörande 

för val av verksamheter inom dessa avdelningar beror till stor del av den 

valda driftsformen. Av tidigare nämnda driftsformer finns alla utom 

driftentreprenad.  

 

Det är av vikt att oavsett driftsform belysa vilka verksamheter som är 

lämpliga ur flera perspektiv; brukarens, medarbetarnas, arbetsgivaren 

Uddevalla kommun, leverantörens och marknaden. 

 

Nämnden har sedan tidigare har gett förvaltningen i uppdrag att presentera 

lämpliga verksamheter vilket kommer att göras successivt i egna ärenden. 

Som grund för detta kommer förteckningen över möjliga verksamheter att 

användas. 

 

 

 

SOCIALTJÄNSTEN 

 

 

 

Roger Granat 

Socialchef 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2019 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. 

Två av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås avslutas.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Socialtjänstens skrivelse om alternativa driftsformer inom socialnämndens 

verksamhetsområde     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av socialnämndens 2 uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019–2021 kring att ta fram underlag för att kunna överväga olika 

driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och överväga om LOV ska tillämpas 

inom fler områden samt att höja habiliteringsersättningen. 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut.   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021. Två av uppdragen bedöms som slutförda enligt nedan. 

 

Uppdrag om olika driftsformer 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att ta fram underlag för 

att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 

överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden.  

 

I delårsrapporteringen i augusti 2019 skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har 

påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att utföra i alternativ regi i syfte 

att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige 

är ställd om att få utföra alternativa driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya 

förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade 

av socialnämnden i augusti. 
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Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse om 

alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen svarar på 

uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till att ge ett underlag för att 

kunna överväga olika driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 

Skrivelsen redogör för givna uppdrag, kommunrättsliga regler, olika driftsformer, 

nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt resonemang kring lämpliga 

verksamheter att utföra i alternativ driftsform. 

 

Uppdrag om habiliteringsersättningen 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att höja 

habiliteringsersättningen. 

 

I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har sökt 

statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista halvåret 2019. Statsbidraget kommer 

att användas till en extra utbetalning per månad av habiliteringsersättning under 

perioden juni-december 2019. Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en 

extra utbetalning med 90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig 

verksamhet minst 3 timmar 

 

Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 

uppdragen är slutförda och föreslås avslutas. 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Expediera till 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 329 Dnr KS 2019/00774  

Revidering av renhållningsordningen (avfallsplan 2018-2024) 
och vatten- och avloppsstrategin 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

delar av renhållningsordningen (avfallsplanen 2018-2024) och vatten-och 

avloppsstrategin. Beslutet föranleds kommunfullmäktiges uppdrag till 

samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på 

teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte 

skall spridas på åkermark.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har redan beslutat att upphäva strategi för enskilda avlopp i 

Uddevalla kommun och i samband med upphävandet uppdrogs till förvaltningen att 

utreda vilka andra styrande dokument som berörs och som därför också bör revideras.  

  

Av utredningen framkom att vissa delar av vatten-och avloppsstrategin och 

renhållningsordningen bör upphävas för att ligga i linje med 

samhällsbyggnadsnämndens nya förhållningssätt. Dessa dokument är fastställda av 

kommunfullmäktige och kan därför endast revideras av kommunfullmäktige.    

  

Markerade stycken i förslagen till reviderad vatten- och avloppsstrategi samt 

renhållningsordning föreslås upphävas.  

 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-04 

Förslag till reviderad vatten-och avloppsstrategi 

Förslag till reviderad renhållningsordning 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17 § 361 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04      

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta reviderad vatten- och avloppsstrategi för Uddevalla kommun samt 

 

att anta reviderad renhållningsordning för Uddevalla kommun. 

 

 
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-20 Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Avdelningschef Patrik Petré 

Telefon 0522-69 63 59 
Patrik.petre@uddevalla.se 

 

Revidering av Renhållningsordning för Uddevalla kommun  

(avfallsplan 2018-2024) och Vatten- och avloppsstrategi för 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

delar av renhållningsordningen (avfallsplanen 2018-2024) och vatten-och 

avloppsstrategin. Beslutet föranleds kommunfullmäktiges uppdrag till 

samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på 

teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte 

skall spridas på åkermark.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har redan beslutat att upphäva strategi för enskilda avlopp i 

Uddevalla kommun och i samband med upphävandet uppdrogs till förvaltningen att 

utreda vilka andra styrande dokument som berörs och som därför också bör revideras.  

 

Av utredningen framkom att vissa delar av vatten-och avloppsstrategin och 

renhållningsordningen bör upphävas för att ligga i linje med 

samhällsbyggnadsnämndens nya förhållningssätt. Dessa dokument är fastställda av 

kommunfullmäktige och kan därför endast revideras av kommunfullmäktige.    

 

Markerade stycken i förslagen till reviderad vatten- och avloppsstrategi samt 

renhållningsordning föreslås upphävas.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-04 

Förslag till reviderad vatten-och avloppsstrategi 

Förslag till reviderad renhållningsordning 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17 § 361 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderad vatten- och avloppsstrategi för Uddevalla kommun samt 

 

att anta reviderad renhållningsordning för Uddevalla kommun.     

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2019-12-04 Dnr KS 2019/00774 

  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Avdelningschef 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Energi 

Uddevalla Vatten 

Författningssamlingen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 361 Dnr SBN 2019/00592  

Styrdokument för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-22 att upphäva dokumentet Strategi för 

enskilda avlopp i Uddevalla kommun antaget av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

2013-04-18. Anledningen till beslutet är kommunfullmäktiges uppdrag från Flerårsplan 

2019 - 2021 som innebär teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. I samband med beslutet fick 

förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden föreslå alla erforderliga beslut för att 

upphäva nuvarande system för enskilda avlopp och spridning av avloppsslam på 

åkrarna.  

 

Ambitionen att arbeta med källsortering av avlopp och återföring av näringsämnen från 

toalettvatten finns inskrivet i flera kommunala styrdokument. I kommunens vatten- och 

avloppsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 §307, står bland annat 

följande:  

- Växtnäringsämnen från avlopp ska ses en resurs och ingå i ett kretslopp  

- Nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska möjliggöra att en hög andel 

av näringsämnen kan återvinnas och återföras till åkermark. I första hand 

innebär det en separat och sluten hantering av toalettvattnet med en så låg 

vatteninblandning som möjligt.  
- Innehåll från en sluten tank för toalettavlopp ska i första hand hanteras separat 

från slam från övrigt avlopp.  

 

I renhållningsordning för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-09-

12, står det följande under målområde 6:  

- Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp och som delmål att 

fortsätta utveckla förutsättningarna för att återvinna näringsämnen ur källsorterat 

toalettvatten, det vill säga från slutna tankar till vilka endast WC är anslutna.  

 

Förvaltningen arbetar nu, tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidium med 

uppdraget från flerårsplan 2019 - 2021, att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på 

teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte 

skall spridas på åkermark. Förvaltningen bedömer att arbetet med att ta fram en ny 

avloppspolicy kan komma att omfatta även revidering av vatten- och avloppsstrategin 

samt renhållningsordningen för Uddevalla kommun.   

För att hantera frågan innan en ny avloppspolicy är framme förslår förvaltningen 

att samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att teknikneutralitet råder vilket innebär att 

nuvarande system för återföring av toalettvatten inte utgör en grand att avslå andra 

tekniklösningar om miljöbalkens krav avseende miljö- och hälsoskydd uppfylls. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva de ovan nämnda delar i kommunens vatten- 

och avloppsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 §307  

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva de ovan nämnda delar i målområde 6 

renhållningsordning för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-09-

12 

  

att teknikneutralitet råder vilket innebär att nuvarande system för återföring av 

toalettvatten inte utgör en grund att avslå andra tekniklösningar om miljöbalkens krav 

avseende miljö- och hälsoskydd uppfylls 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-10-17 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-17 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-10-22 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Avdelningschef Lisa Cronholm 

Telefon 0522-69 63 68 
Lisa.cronholm@uddevalla.se 

 

Styrdokument för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-22 att upphäva dokumentet Strategi för 

enskilda avlopp i Uddevalla kommun antaget av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

2013-04-18. Anledningen till beslutet är kommunfullmäktiges uppdrag från Flerårsplan 

2019 - 2021 som innebär teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. I samband med beslutet fick 

förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden föreslå alla erforderliga beslut för att 

upphäva nuvarande system för enskilda avlopp och spridning av avloppsslam på 

åkrarna.  

 

Ambitionen att arbeta med källsortering av avlopp och återföring av näringsämnen från 

toalettvatten finns inskrivet i flera kommunala styrdokument. I kommunens vatten- och 

avloppsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 §307, står bland annat 

följande:  

- Växtnäringsämnen från avlopp ska ses en resurs och ingå i ett kretslopp  

- Nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska möjliggöra att en hög andel 

av näringsämnen kan återvinnas och återföras till åkermark. I första hand 

innebär det en separat och sluten hantering av toalettvattnet med en så låg 

vatteninblandning som möjligt.  

- Innehåll från en sluten tank för toalettavlopp ska i första hand hanteras separat 

från slam från övrigt avlopp.  

 

I renhållningsordning för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-09-

12, står det följande under målområde 6:  

- Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp och som delmål att 

fortsätta utveckla förutsättningarna för att återvinna näringsämnen ur källsorterat 

toalettvatten, det vill säga från slutna tankar till vilka endast WC är anslutna.  

 

Förvaltningen arbetar nu, tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidium med 

uppdraget från flerårsplan 2019 - 2021, att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på 

teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte 

skall spridas på åkermark. Förvaltningen bedömer att arbetet med att ta fram en ny 

avloppspolicy kan komma att omfatta även revidering av vatten- och avloppsstrategin 

samt renhållningsordningen för Uddevalla kommun.   

För att hantera frågan innan en ny avloppspolicy är framme förslår förvaltningen 

att samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att teknikneutralitet råder vilket innebär att 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-09-04 Dnr SBN 2019/00592 

  

 

 

 

nuvarande system för återföring av toalettvatten inte utgör en grand att avslå andra 

tekniklösningar om miljöbalkens krav avseende miljö- och hälsoskydd uppfylls.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva de ovan nämnda delar i kommunens vatten- 

och avloppsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 §307  

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva de ovan nämnda delar i målområde 6 

renhållningsordning för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-09-

12 

  

att teknikneutralitet råder vilket innebär att nuvarande system för återföring av 

toalettvatten inte utgör en grund att avslå andra tekniklösningar om miljöbalkens krav 

avseende miljö- och hälsoskydd uppfylls 

   

 

 

 

 

Carina Johansson Lisa Cronholm 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Expediera till 
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Inledning 
Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Uddevalla kommun. En ordlista som 
förklarar begrepp i VA-strategin återfinns i Bilaga 1. I VA-strategin visas Uddevalla kommuns 
ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa innebär för hur arbetet skall 
bedrivas i kommunen. VA-strategin skall ligga till grund till kommande handlingsplaner och 
beslut inom både allmän och enskild VA-försörjning. 

 
 

VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten för 
Uddevalla kommun och är ett politiskt beslutat dokument som är styrande för resterade 
delar VA-planen. VA-strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från 
strategisk samhällsplanering, planavdelningen, byggavdelningen, gata- parkavdelningen, 
miljöavdelningen och Västvatten. Aktualisering av VA-strategin bör utföras vart fjärde år. 

 
 

Bakgrund och motiv 
Kommunen har ett ansvar att planera för alla medborgares behov av vatten och avlopp. 
Syftet med VA-planeringen är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i 
kommunens yt- och grundvatten. 

 
 

Historiskt har planeringen ofta skett inom förvaltningsavgränsande ansvarsområden. Av flera 
anledningar, bland annat EU:s ramdirektiv för vatten, de nationella miljömålen och lagen om 
allmänna vattentjänster, har behovet av en samlad vattenplanering ökat de senaste åren. 

 
 

VA-planeringen i Uddevalla kommun följer Hav och Vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA planering1 vilken i sin tur är en vidareutveckling av den s.k. 
Stockholmsmodellen2. Enligt manualen ingår 5 steg i VA planering 

 
 

1.   Initiering, politiskt uppdrag 
2.   VA-översikt 
3.   VA-strategi 
4.   VA-plan 
5.   Uppföljning, implementering 

 
 

Steg 4 utgörs av olika handlingsplaner som skall presentera hur ställningstagandena i VA- 
strategin skall uppfyllas. 

 
4a. Vattenförsörjningsplan för hela kommunen 
4b. Förnyelseplan för allmänt VA (åtgärder inom den befintliga VA-anläggningen) 
4c. Utbyggnadsplan för allmänt VA 
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4d. Handlingsplan för enskilda avlopp 
4e. Handledning för dagvattenhantering 

 
 

Tidshorisonten i samtliga handlingsplaner skall vara minst 12 år 
 
 

Ställningstaganden för en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
 

 
• Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall ha 

tillgång till ett dricksvatten av god kvalité och en avloppsanläggning som uppfyller 
gällande krav. 

 
• VA-försörjningen ska ske med resurshushållning i fokus där användande av vatten 

och energi ska minska 
 

• Växtnäringsämnen från avlopp ska ses som en resurs och ingå i ett kretslopp. 
 

 
• VA- försörjningen ska planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda 

vattennivåer, risk för ras och skred, ökad risk för mikrobiell smitta samt andra 
faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat 

 
 •  För att trygga en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling skall VA-planen och 

översiktsplanen samverka med varandra. 
 

 
• I planprocesser och vid bygglovsprövning ska en hållbar VA-försörjning säkerställas 

 
• Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen 

ska vara en god förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering 
 

• Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen som bidrar till ökad möjlighet för 
samhällsutveckling skall kunna delfinansieras med skattebidrag 

 

 
• Kommunen ska vara tydlig i sin kommunikation och bidra till kunskapshöjning hos 

allmänheten kring VA-försörjningens roll och betydelse för samhället 
 

• Kommunens roller och ansvar för vatten- och avloppförsörjningen skall 
kommuniceras och förankras hos berörda avdelningar, förvaltningar och nämnder 

SEJO01
Överstruket

SEJO01
Överstruket
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Dricksvatten och spillvatten inom kommunalt verksamhetsområde 
Ställningstagandena innebär att: 

 
 

1.   För att maximera nyttan för VA-kollektivet ska åtgärder i den allmänna VA- 
verksamheten genomföras kostnadseffektivt och alternativa tekniklösningar för 
spillvattenhanteringen värderas vid utbyggnad av allmänt VA. 

 
2.   Driften av de allmänna anläggningarna inom Västvatten ska präglas av samverkan 

mellan kommunerna för att optimera användningen av resurser 
 

3.   Kommunen ska skydda potentiella dricksvattenresurser som är prioriterade för 
allmän vattenförsörjning 

 
4.   Alla allmänna grundvatten- och ytvattentäkters vattenskyddsföreskrifter ska vara 

aktuella och ses över och revideras vid behov 
 

5.   Risker vid framtida klimatförändringar ska utredas i samband med åtgärder i den 
allmänna VA-anläggningen 

 
6.   Varje allmän vattentäkt ska kunna ersättas med reservvattentäkt eller annat 

reservvatten 
 

7.   Västvatten ska ha en krisberedskapsplan för vattenförsörjning. En nödvattenplan 
skall finnas för varje vattentäkt och dess distributionsområde 

 
8.   För att förbättra möjligheten för slam från de kommunala avloppsreningsverken att 

ingå i ett kretslopp ska ett aktivt uppströmsarbete bedrivas. 
 

 
9.   Ovidkommande vatten till den allmänna VA-anläggningen ska minskas genom ett 

systematiskt saneringsarbete 
 

10. VA-huvudmannen ska delta i åtgärdsarbetet för att uppnå god ekologisk och kemisk 
status i kommunens vattenförekomster. 

 
11. Nyckeltal som beskriver VA-verksamheten ska årligen redovisas 

 
12. VA-taxan ska tydligt spegla kostnaderna för varje nyttighet, dricks-, spill- och 

dagvatten, samt förändras med god framförhållning 
 

13. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna avloppssystem med 
god kretsloppspotential 

 
14. Beredskap i form av resurser och personal finnas tillgängliga för att lösa 

krissituationer dygnet runt 
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Enskilt vatten och avlopp 
Ställningstagandena innebär att: 

 
 

15. Genom tillsyn ska de enskilda avloppens status vara känd för tillsynsmyndigheten. 
 

16. Avlopp med bristande funktion eller rening skall åtgärdas så att de uppfyller gällande 
krav på enskilda avlopp. 

 
17. Nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska möjliggöra att en hög andel av 

näringsämnen kan återvinnas och återföras till åkermark. I första hand innebär det en 
separat och sluten hantering av toalettvattnet med en så låg vatteninblandning som 
möjligt. 

 

 
18. Innehåll från en sluten tank för toalettavlopp ska i första hand hanteras separat från 

slam från övrigt avlopp. 
 

19. Renhållningstaxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna 
avloppssystem med god kretsloppspotential. 

 
20. Vattentillgången i kommunens olika delar skall vara känd för tillsynsmyndigheten. 

 
21. När gemensamhetsanläggningar för avlopp är ett alternativ skall kommunen 

överväga att ansöka om förrättning hos Lantmäterimyndigheten. 
 

22. VA-rådgivning ska erbjudas fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp. 
 
 
 
Dagvatten 
Ställningstagandena innebär att: 

 
 

23. Dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastningen på 
ledningssystem och recipienter. 

 
24. Naturens sätt att omhänderta vatten genom avdunstning, fördröjning och infiltration 

ska eftersträvas vid hantering av dagvatten. 
 

25. Öppna lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är 
ekonomiskt, estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

 
26. Dagvatten tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt vilket innebär 

att utsläppen inte skall påverka människors hälsa eller miljön negativt över tid. 
 

27. Föroreningar i dagvattnet avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid 
föroreningskällan. 

 
28. Vid varje ny detaljplan, förhandsbesked och när allmänt VA byggs ut, ska ställning tas 

till om dagvattenhanteringen behöver utredas. 

SEJO01
Överstruket

SEJO01
Överstruket
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29. Vid startbesked eller vid byggnation ska frågan om dagvattenhantering säkerställas så 
att översvämning eller annan olägenhet för omgivningen och recipient inte sker. 

 
30. En dagvattenanläggning ska dimensioneras utifrån gällande branschstandard och 

myndigheternas riktlinjer. 
 

31. Kommunen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag- och dräneringsvatten från 
allmän spillvattenledning. 

 
32. Rening av dagvatten ska som princip bekostas av den som förorenar. 

 
33. Dagvattenhanteringen inom kommunen ska ske genom ett förvaltningsövergripande 

arbete med tydliga ansvarsområden för berörda avdelningar/aktörer. 
 
 
 
 
 

Tätbebyggelseområden i behov av förändrad VA-struktur 
 
 

I VA-översikten för Uddevalla kommun gjordes en kartanalys där områden med tät 
bebyggelse identifierades. Behovet av en förändrad VA-struktur inom de identifierade 
områdena varierar beroende på ett antal faktorer som exempelvis, antal boende i området 
och miljö- och hälsosaspekter som kvalitet på och tillgång till dricksvatten samt påverkan på 
närliggande recipient. 

 
 

Områdenas behov av en förändrad VA-struktur skall värderas genom fastställda 
bedömningskriterier. Bedömningskriterierna utgår från kommunens skyldighet enligt 6 § 
Lagen om allmänna vattentjänster att ordna med en allmän VA-försörjning. 6 § Lagen om 
allmänna vattentjänster säger att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse ska kommunen se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. 

 
 
 

Bedömningskriterier 
Bedömningen av tätbebyggelsens behov av en förändrad VA-struktur sker genom 
nedanstående kriterier. Kriterierna skall visa på om ett område utgör ett större sammanhang 
samt om det finns några risker för mäniskors hälsa eller miljön. 

 
 
 

1. Bostäder i ett större sammanhang 
Genomförd kartanalys av områden som gjordes i VA-översikten används för att identifiera 
antalet bostäder inom respektive tätbebyggelseområde. Andelen åretruntboende vägs in. 
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Områden upp till och med 20 bostadsfastigheter som ligger avskilt från annan tätbebyggelse 
bedöms inte utgöra ett större sammanhang och kommer därför inte att analyseras vidare. 

 
 
 

2. Hälsoaspekter 
Bedömning utifrån risk för påverkan på dricksvattentäkter, tillgång till och kvalitet på 
dricksvattnet. Även risk för påverkan på kommunala eller andra större badplatser bedöms. 

 
 
 

3. Miljöaspekter 
Bedömning utifrån risk för påverkan på närliggande recipient. Recipientens känslighet och 
skyddsvärde vägs in. 

 
 
 

Fyra typområden 
Varje område skall efter genomförd bedömning kunna kategoriseras in i något av de fyra 
nedanstående typområdena. 

 
 
 

1. enskilt VA-område 
Områden upp till 20 bostäder som ligger avskilt från annan tätbebyggelse. VA-försörjningen 
bedöms inom dessa områden kunna lösas genom enskilda anläggningar. 

 
 
 

2. bevakningsområde 
Områden över 20 bostäder som idag har en fungerande VA-försörjning, men där ändrade 
förutsättningar som exempelvis fler bostäder kan innebära ett behov av en förändrad VA- 
struktur 

 
 
 

3. utredningsområden 
Områden med behov av en förändrad VA-försörjning och där det behöver utredas vilken 
lösning som är lämpligast för området 

 
 
 

4. områden med behov av en allmän VA-försörjning 
Områden som utifrån gällande lagstiftning faller under kommunens skyldighet att ordna med 
allmän- vatten och avloppsförsörjning. 

 
 
 

Analys av områden med behov av en allmän VA-försörjning 
För att kunna fastställa en utbyggnadsplan för den allmänna VA-försörjningen bör områdena 
inom typområde 4 analyseras vidare för att bestämma utbyggnadsordning och val av teknik. 
Analysen kan aldrig ändra på kategoriseringen av ett visst område utan bara den inbördes 
prioriteringordningen av områden med behov av en allmän VA-försörjning. 
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Relevanta aspekter att ta med i analysen är: 
- Utvecklingsområden enligt gällande översiktplan och samhällsbyggnadsstrategi. 
- tillgång till övrig kommunal service som barnomsorg, skola 
- Viljan att behålla ett områdes nuvarande karaktär 

 
 
 

Val av VA-lösning har en stor påverkan på utvecklingsmöjligheterna i ett område. I områden som 
ligger i anslutning till utvecklingsområden enligt kommunens planer och där det finns tillgång till 
kommunal service bör man därför överväga en allmän VA-försörjning som medger en utökning av 
kapaciteten. I andra områden där man vill behålla områdets karaktär och där det inte finns några 
utbyggnadsplaner eller tillgång till kommunal service kan man överväga en utbyggnad av allmänt VA 
som begränsar en fortsatt exploatering. 

 

 
 

Poängmodell för bedömning av områden 
Områden med tätbebyggelse skall utifrån ovanstående bedömningskriterier värderas i en 
poängmodell. Modellen ger en inbördes prioritering av tätbebyggda områden utifrån 
behovet av en förändrad VA-struktur. I bilaga 2 redovisas ett förslag till poängmodell som 
har tagits fram i samband med VA-strategiarbetet. En poängmodell kan inte täcka in alla 
relevanta aspekter när kommunen ska fatta beslut om hur de tätbebyggda områdena ska 
hanteras. För vissa områden kan det därför krävas en djupare analys innan behovet av en 
förändrad VA-struktur kan fastställas. 

 
 

Bilagor: 
Bilaga 1 Ordlista 
Bilaga 2 Poängmodell för prioritering av områden med tät bebyggelse. Poängmodellen 

används för att kategorisera områdena i ett av fyra typområden 
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Bilaga 1 – Ordlista 
 

 
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, biltvättar och dylikt) 

 
Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten 

 
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. 
Dagvatten är exempelvis avrinnande regnvatten och smältvatten samt framträngande grundvatten 

 

Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och tas omhand i en 
dräneringsledning. 

 

VA-huvudman är den som äger en VA-anläggning 
 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger 
eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns 
gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen” 

 

Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett 
verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter) 

 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom 
vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet 
gäller kommunal VA-taxa 

 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 
som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera 
fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse 
såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten 

 

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt 

 

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som för en begränsad tid ersätter den 
ordinarie dricksvattenförsörjningen. Mängden vatten som finns tillgängligt är begränsad och anses 
vara 3 -5 liter per person under första dygnet och därefter ca 10-15 liter per person och dygn. Vid med 
långvariga störningar bedöms ca 100 liter per person krävas. Nödvatten distribueras utan att nyttja 
det ordinarie ledningsnätet genom användande av ex. tankar eller tankbilar 

 

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan 
produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten får vanligen användas i samma omfattning 
som vid ordinarie vattenförsörjning 

 

Ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 
Ovidkommande vatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt inläckage 
från marken om ledningarna inte är täta. Andelen ovidkommande vatten kan i extrema fall vara flera 
gånger större än volymen spillvatten 
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Bilaga 2 - Poängmodell för prioritering av områden med tät 
bebyggelse. Poängmodellen används för att kategorisera 
områdena i ett av fyra typområden. 

 
 
 

Större sammanhang 
Antal bostäder 
0 poäng 8-20 hus om belägna långt från annan tätbebyggelse. Området tas ej med i den 

fortsatta bedömningen. 
2 poäng 8-20 hus om beläget i närheten av annat tätbebyggt område 
4 poäng 21-40 hus 
8 poäng 41-100 hus 
10 poäng 101-155 hus 

 
 

Kommentar: Områden med 8-20 hus som ligger långt från annan tätbebyggelse bedöms inte ha 
behov av en förändrad VA-struktur. Åtgärdandet av VA-situationen i dessa områden sker genom 
tillsyn från miljömyndigheten. Områden med fler än 40 hus får många poäng eftersom de enligt § 6 
LAV kan innebära ett kommunalt ansvar endast utifrån antalet hus. Parametern viktas dubbelt 
eftersom antalet bostäder är grundläggande i bedömningen av ett större sammanhang. 

 

 
Andel åretruntboende 
1 poäng 0-20% 
2 poäng 21-40% 
3 poäng 41-60% 
4 poäng 61-80% 
5 poäng 81-100% 

 
 

Kommentar: Andelen permanentboende påverkar belastningen från ett område 
 
 
 

Hälsoaspekter 
Risk för vattentäkter 
0 poäng området har gemensam vattenförsörjning utan risk för förorening från avlopp 

och/eller en avloppsförsörjning med säkra utsläppspunkter 
6 poäng området har enskilda vattentäkter men till största delen endast utsläpp av bad-, disk- 

och tvättvatten 
10 poäng området har enskilda vattentäkter och flertalet utsläpp av wc-avlopp eller 

avloppsstatusen är okänd/outredd. 
 

 
Kommentar: Parametern handlar om risken för föroreningar från enskilda avlopp. Områden som 
antingen har gemensam vatten- eller avloppsförsörjning bedöms ha liten risk för påverkan av 
enskilda vattentäkter. Skillnaden mellan risken för påverkan av enskilda vattentäkter bedöms också 
påverkas av om avlopp med wc finns inom området. Parametern viktas dubbelt eftersom risken för 
påverkan på dricksvatten är grundläggande i bedömningen hälsorisker. 
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Kvalitet på dricksvatten 
0 poäng Området har bra kvalitet på dricksvattnet eller problem med kvalitén beror på 

undermålig brunnskonstruktion 
3 poäng Indikationer på att en del vattentäkter är påverkade av föroreningar. Exempelvis 

genom klagomål till tillsynsmyndigheten. 
5 poäng återkommande problem med påverkade vattentäkter. Säkerställt genom 

vattenprovtagning. 
 

 
Kommentar: Parametern handlar om grundvattnets kvalitet i området. Bygger på 
tillsynsmyndighetens kunskap om området. 

 

 
Tillgång till dricksvatten 
0 poäng området har god tillgång till dricksvatten 
6 poäng Indikationer på att området har brist på dricksvatten. Exempelvis genom klagomål till 

tillsynsmyndigheten och/eller påvisad saltvatteninträngning. 
10 poäng Dokumenterat genom utredning att området har brist på dricksvatten 

 
 

Kommentar: Parametern handlar om tillgången till dricksvatten på eller i omedelbar närhet av 
fastigheterna. Vattenresursen ska vara av tjänlig dricksvattenkvalitet. Bygger på tillsynsmyndighetens 
kunskap om området. Parametern viktas dubbelt eftersom brist på dricksvatten inom ett område är 
svårt att lösa för enskilda fastighetsägare. 

 

 
Påverkan på badplatser 
0 poäng Området ligger långt från större badplatser eller vattendrag som mynnar ut vid 

badplats 
3 poäng Badplats finns i närheten men påverkan är liten eftersom avloppen till största delen 

infiltreras i mark eller endast omfattar bad-, disk- och tvättavlopp. 
5 poäng området ligger nära badplats och avloppen leds till största delen till vattendrag som 

mynnar ut vid större badplats eller området har avlopp med wc utsläpp 
 

 
Kommentar: Parametern handlar om hur enskilda avloppen påverkar närliggande badplatser. 
Påverkan på badplatser varierar, förutom beroende på avstånd även beroende på hur 
avloppsreningen sker. 

 

 
 

Miljöaspekter 
Påverkan på närliggande recipient 
2 poäng området har till största delen godkända avloppslösningar eller till största delen endast 

utsläpp av bad-, disk- och tvättavlopp. 
6 poäng området har en del utsläpp av icke godkända wc-avlopp 
10 poäng området har flertalet utsläpp av icke godkända wc-avlopp 

 
 

Kommentar: Parametern handlar om hur mycket övergödande ämnen eller biologiskt 
syreförbrukande ämnen som släpps ut från enskilda avlopp i ett område. Utsläpp av wc-avlopp har 
stor påverkan på recipienten vilket återspeglar sig i poängsättningen. Parametern viktas dubbelt 
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eftersom det är en viktig parameter för att uppnå god ekologisk status i vattenförekomster enligt 
vattendirektivet. 

 

 
Recipientens känslighet 
0 poäng recipienten är inte känslig för övergödning eller av utsläpp av BOD. 
3 poäng recipient känslig för övergödning eller för utsläpp av BOD. 
5 poäng recipient känslig för övergödning eller för utsläpp av BOD och avrinning från 

tätbebyggelse sker till grundområde. 
 
 
 

Kommentar: Parametern handlar om hur känslig recipienten är för övergödande ämnen eller tillförsel 
av biologiskt syreförbrukande ämnen. Bedömningen bygger på statusklassningen i vattendirektivet 
och lokal kunskap om recipientens känslighet. 

 

 
 

Analys av områden med behov av en allmän VA-försörjning 
Utvecklingsområde 
1 poäng Området ligger långt från planerade utvecklingsområden 
3 poäng Området ligger nära planerat utvecklingsområde 
5 poäng Området ligger inom planerat utvecklingsområde 

 
 

Kommunal service 
1 poäng Ingen eller väldigt begränsad tillgång till kommunal service finns i området. 
3 poäng Viss kommunal service finns i området, men den behöver utökas om området 

permanentas 
5 poäng Området har fullgod tillgång till kommunal service 

 
 

Områdets karaktär 
1 poäng Viljan att bevara områdets karaktär är utpekat i styrdokument 
3 poäng Områdets karaktär har vissa bevarandevärden 
5 poäng Områdets karaktär har inga eller ringa bevarandevärden 

 
 

Kommentar:   Höga poäng ger att en utbyggnad av allmänt VA bör ske med en teknik som medger en 
utökning av boendet i närområdet. Vid låga poäng kan däremot en VA-utbyggnad som begränsar 
möjligheten till ytterligare boende vara aktuell. 
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Antagen av Kommunfullmäktige 12 september 2018 
   

 
 

Föreskrifter om avfallshantering 
Avfallsplan 2018-2024 



 

  

Förord 
 

Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitlet i Miljöbalken skyldig att anta en 

renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av 

renhållningsföreskrifter och en avfallsplan.  

 

Föreskrifter om avfallshantering har upprättats enligt den ”Mall för 

renhållningsordning”(RVF 2007:07) som upprättats av Avfall Sverige.   

Reviderade föreskrifter om avfallshantering antogs av Kommunfullmäktige 25 mars 2015 

(KF §95, KS 2015/00176) 

 

Avfallsplanen har upprättats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i 

kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2).  

 

Avfallsplanen för 2018-2024 antogs av Kommunfullmäktige 12 september 2018 och 

utgör tillsammans med tidigare reviderade föreskrifter Uddevalla kommuns 

Renhållningsordning. 
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Föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla 

kommun  

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Tillämpliga föreskrifter 

1 § För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2011:927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken och andra författningar. Utöver de författningar som anges i 
första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

1.2 Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelser som här anges: 
 
1 Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt 

avfall från annan verksamhet. 

2 Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, 

hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper 

som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

3 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som 

fastighetsägare. 

4 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas 

av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller 

nyttja fastighet. 

5 Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

6 Med renhållare avses den som har uppdrag av den renhållningsansvariga 

nämnden att utföra avfallsinsamling mm. 
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1.3 Kommunens ansvar för renhållning, information o ch tillsyn 

3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av 
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
5 § Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och för 
avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 

1.4 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehav ares ansvar för 
betalning och information 

6 § Avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen 
har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 

2 Hushållsavfall 

2.1 Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och konsumenter skall sortera ut följande 
avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall: 

• Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från 

omfattande byggverksamhet på fastigheten) 

• Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, 

avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor 

och vissa belysningsarmaturer samt däck, bilar och läkemedel. 

• Kasserade bilbatterier 

• Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier 

ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den 

som el-avfall. 

Dessutom skall fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och konsumenter 
sortera ut följande avfallsslag: 

• Grovavfall 

• Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall 
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Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och konsumenter skall också sortera ut följande 
avfallsslag när de förekommer i hushållet: 

• Matavfall 

• Restavfall (det brännbara avfall som blir kvar efter utsortering av 

matavfall, återvinningsbart material och farligt avfall) 

• Icke brännbart  

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam 

• Stickande och skärande avfall 

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt  

Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga1.  
 
9 § Fastighetsinnehavare skall säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter skall överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 

2.2 Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar skall lämnas till renhållaren om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. 
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats 
som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så 
ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 

2.3 Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och  vikt 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare skall vara inlagt i 
påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet skall vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det är fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättshavare som har ansvaret för emballeringen. 
 
Farligt avfall skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Det är 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare som har ansvaret för märkning och 
emballering. 
 
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren skall i den mån det är 
möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet skall förses med 
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. Det är fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavare som har ansvaret för paketeringen. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. 
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12 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Enligt arbetsmiljöverket får en behållare inte väga mer än 15 kg. 

2.4 Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare  och annan 
utrustning 

13 § En förteckning över de behållare och annan utrustning som används i kommunen 
anges i bilaga 2. 
 
14 § Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. 
Fastighetsinnehavaren, nyttjanderättshavare har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. 
Latrinkärl tillhandahålls av renhållaren. 
 
Andra behållare såsom säckhållare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls 
av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation 
och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 
 
15 § Behållare skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll 
och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 
Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshantering skall installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls 
och risken för olycksfall minimeras. Behållare skall vara uppställda så att hantering med 
den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning 
underlättas. De skall placeras så att de kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där 
sådan används och baklastande bil där sådan används. 
 
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. 
Kopplingar till slutna tankar skall vara framdragna och lättillgängliga. Lock eller 
manlucka skall kunna öppnas av en person (max 15 kg) och får inte vara övertäckt när 
tömning skall ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och 
underhåll samt att anläggningen töms med rätt intervall. Avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Maximal sughöjd är 9 m. 
 
Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. 
Ändringar skall utan uppmaning meddelas renhållaren. 

2.5 Hämtnings- och transportvägar 

16 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid för hämtningsfordonet farbar väg eller 
vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall skall 
fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och 
hämtas vid någon annan plats. 
 
Behållare skall normalt ställas vid för hämtningsfordonet farbar väg såvida inte särskilda 
skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom 
slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare. 
 
17 § Fastighetsinnehavaren skall se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- 
och tömningsplats hålls i farbart skick. 
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Transportvägen skall röjas från snö så att sopbilen kommer fram och hållas halkfri. 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall skall vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Det skall finnas tillräckligt 
vändutrymme för hämtningsfordonet enligt figur 1. För det fall renhållaren bedömer att 
en väg är svår eller oframkomlig, kommer ärendet att prövas av tekniska nämnden. 
Vägen skall vara fri från växtlighet och andra hinder som anges i figur 2. Om farbar väg 
inte kan upprättas skall fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på 
plats som överenskommes med renhållaren. 
 
 

 
Figur 1 Principskiss över erforderligt vändutrymme för hämtningsfordon 
(Källa Avfall Sverige ”Handbok för avfallsutrymmen” 2009)  
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Figur 2 Principskiss över erforderligt utrymme för hämtningsfordon 
(Källa Avfall Sverige ”Handbok för avfallsutrymmen” 2009) 
 

2.6 Hämtningsområde och hämtningsintervall 

18 § Kommunen utgör två hämtningsområden; en för permanent boende och en för 
fritidsboende. Detta gäller för hela kommunen. 
 
19 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:  
 
För permanent boende: 
Från villafastigheter sker ordinarie hämtning av matavfall varannan vecka och restavfall 
var fjärde vecka.. Vid flerbostadshus och verksamheter sker hämtning en gång per vecka. 
Extra hämtning och budad hämtning kan ske efter särskild beställning mot avgift enligt 
taxa. Extra hämtning innebär hämtning av extra avfall vid nästa ordinarie tillfälle. Budad 
hämtning innebär hämtning inom två arbetsdagar efter beställning. 
 
För fritidsbostäder:  
Ordinarie hämtning av matavfall sker varannan vecka och restavfall var fjärde vecka 
under perioden maj till september.  
Extra hämtning och budad hämtning kan ske efter särskild beställning mot avgift enligt 
taxa. Extra hämtning innebär hämtning av extra avfall vid nästa ordinarie tillfälle. Budad 
hämtning innebär hämtning inom två arbetsdagar efter beställning. 
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Latrin  
Hämtning av latrin sker en gång var fjärde vecka från permanentboende och en gång var 
fjärde vecka från fritidsbostäder under perioden maj-september.  
Extra kärl och budad hämtning kan ske efter särskild beställning mot avgift enligt taxa. 
Budad hämtning innebär hämtning inom två arbetsdagar efter beställning. 
 
Slam 
Tömning av slamavskiljare sker enligt nedan:  
 
Nyttjandeform Anläggningstyp Tömningsfrekvens 

Permanentbostäder Slamavskiljare med wc En gång per år 

Permanentbostäder Slamavskiljare utan wc En gång vartannat år 

Fritidsbostäder Slamavskiljare med wc En gång vartannat år 

Fritidsbostäder Slamavskiljare utan wc En gång vart femte år 

Tömning av sluten tank sker vid behov dock minst en gång per år om inte särskilda skäl 
föreligger. Vid samma tidpunkt töms slamavskiljare (utan wc), i förekommande fall enligt 
tömningsfrekvensen som anges ovan. 
 
Extra tömning av slamavskiljare utöver vad som anges ovan utförs vid de anläggningar 
varom miljö och stadsbyggnadsnämnden fattat särskilt beslut.   
 
Fettavskiljare 
Tömning skall ske efter behov, och så ofta att fettavskiljaren alltid uppfyller nödvändig 
funktion.  Renhållaren äger rätt med stöd av renhållningsordningen  att i det enskilda 
fallet fastställa tömningsfrekvens. Efter tömning ska fettavskiljaren återfyllas med vatten.  
 
20 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållarens 
anvisningar: 

Trädgårdsavfall 

Hämtning av trädgårdsavfall kan ske efter beställning inom angiven period i 
renhållningstaxan och enligt särskilt abonnemang. 
 
Farligt avfall. 
Hämtning av elektronikskrot och vitvaror sker efter beställning och mot särskild avgift.  
Hämtning av hushållens farliga avfall kan erbjudas på vissa platser inom kommunen 
enligt särskilt schema. 

3 Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

21 § Hushållsavfall från verksamheter skall hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om ej annat anges nedan.  
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga1, i förekommande 
fall enligt taxa. 
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4 Annat avfall än hushållsavfall 

4.1 Uppgiftsskyldighet 

22 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall skall på begäran av nämnden för miljöfrågor lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
 
23 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller 
en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på begäran av nämnden för 
miljöfrågor lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

5 Undantag 

5.1 Anmälnings- och dispensärenden 

24 § Anmälan enligt Miljöbalken om kompostering eller annat omhändertagande av 
hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av nämnden för miljöfrågor. Ansökan 
om dispens från renhållningsordningen om skyldighet att lämna avfall till kommunen, 
såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall, prövas av nämnden för miljöfrågor.  
  
Anmälan enligt Miljöbalken och ansökan om dispens från renhållningsordningen skall 
alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt för annat 
avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet 
skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den 
tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.  
Ansökan om dispens från renhållningsordningen om omhändertagande av latrin genom 
egen anläggning skall innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter 
om de beräknade avfallsmängderna. 
 
Dispens från renhållningsordningen kommer att förenas med villkor i beslut från den 
lokala nämnden för miljöfrågor. 
 
Uddevalla kommun tar ut en avgift för handläggning av dispensansökningar. 
Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen. 
 

5.2 Eget omhändertagande av hushållsavfall 

25 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och 
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 
 
26 § Trädgårdsavfall från fastigheten bör i första hand komposteras på fastigheten. Detta 
kan ske utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall får eldas om det sker i enlighet med 
lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och 
miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan 
författning samt brandriskvarning måste beaktas. 
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27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall skall anmäla detta 
skriftligen till den lokala nämnden för miljöfrågor. Kompostering av matavfall på 
fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten skall ge utrymme för användning 
av den erhållna komposten. 
Nämnden för miljöfrågor ska översända kopia av anmälan till renhållaren. 
 
28 § För att få kompostera latrin, omhänderta fekalier, urin samt slam från egen 
slamavskiljare eller sluten tank på den egna fastigheten måste en ansökan om dispens från 
renhållningsordningen lämnas in till nämnden för miljöfrågor.  
 
Kompostering av latrin kan ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen 
anläggning skall inne hålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Villkor för dispensen kommer att fastställas i besluten. 
 
Nämnden för miljöfrågor skall översända kopia av beslutet till renhållaren. 

5.3 Utsträckt hämtningsintervall 

29 § Kan fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren av permanentbostad styrka 
särskild låg nyttjandegrad av avloppsanläggning kan denne, efter ansökan om dispens 
från renhållningsordningen hos nämnden för miljöfrågor, få ändring i slamsugnings-
frekvens till den frekvens som gäller för fritidshus enligt 19§ i denna renhållnings-
ordning. Förutsättningen är att anläggningen uppfyller krav från den lokala nämnden för 
miljöfrågor vad gäller utformning och dimensionering.  

5.4 Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsb ehållare 

30 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter ansökan medges om 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under 
förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Två närboende fastighetsinnehavare (exempelvis grannar) eller nyttjanderättshavare kan 
efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Ansökan ska lämnas till  renhållaren. En administrativ avgift tas ut vid handläggandet av 
ansökan om utbyte eller gemensamt kärl. 

5.5 Uppehåll i hämtning 

31 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid om minst tre månader. 
Uppehåll i hämtning vid fritidsbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
hämtningssäsong.  
Ansökan skall lämnas till  renhållaren en månad före den avsedda uppehållsperioden. 
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En administrativ avgift tas ut vid handläggandet av ansökan om uppehåll. Grundavgiften i 
abonnemanget uttas alltid. 

5.6 Befrielse från skyldigheten att överlämna hushå llsavfall till 
kommunen 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 
ansökan om dispens från renhållningsordningen hos nämnden för miljöfrågor, om det 
finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, 
bortskaffande och återvinning. För att få sådan dispens ska användningen av huset och 
mängden avfall vara betydligt mindre än vid normalt nyttjande av en fastighet. En normal 
mängd är ca 200 kg kärlsopor per person och år. Att en fastighet endast utgör 
fritidsboende är inte ett skäl till dispens. 
Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid. 

5.7 Återkallelse 

33 § Medgivandet om undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas. 
Detta kan ske om förhållandena ändras så att de förutsättningar som förelåg när 
undantaget medgavs inte längre föreligger, eller om felaktiga uppgifter som legat till 
grund för medgivandet lämnats. Sådan återkallelse kan också ske om hanteringen inte sker 
efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenheter 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen. 
 
 
 
 
 
Dessa reviderade föreskrifter träder i kraft den XX då renhållningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun daterad 13 april 2011 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 
 

Anvisningar om sortering av avfall 
 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive 
avfallsslag anvisad plats. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Kärlsopor 

Hushållsavfall förpackas och källsorteras i fraktionerna matavfall som läggs i brunt kärl 
och restavfall som läggs i grönt kärl.  

Farligt avfall 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt 
avfall:  

• Färg-, lackavfall samt hartser 

• Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

• Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga 

lysrör) Lösningsmedel 

• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

• Bekämpningsmedel 

• Sprayburkar 

• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen 
som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, 

reläer)  

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid separat insamling 
av farligt avfall eller vid miljöstationerna på kommunens återvinningscentraler. 

Gammal medicin lämnas in på apotek. 

Sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt 

Sällskapsdjur får grävas ner på fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Man kan också kontakta veterinär eller vända sig till Djurens Vänner.   
 
I första hand ska slaktavfall och större djurdelar från jakt lämnas kvar i skogen. 
Mindre delar och mängder kan hanteras enligt anvisningar för hushållsavfall efter det att 
de förpackats väl.  

 



 

 
 
 

2(5)

Batterier 

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. 
Batterier kan lämnas vid separat insamling av farligt avfall, i batteriholkar, vid 
miljöstationerna på kommunens återvinningscentraler och övriga miljöstationer. 
Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen och vid 
miljöstationerna på kommunens återvinningscentraler.  
Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler.  
 

Grovavfall 

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl 
inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis 
utrangerade möbler, cyklar och liknande. Grovavfall från hushållen (skrymmande 
hushållsavfall) lämnas vid kommunens återvinningscentraler. 
 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter frå n hushållen 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas in vid kommunens 
återvinningscentraler.  
 
Kasserade kylskåp och frysar mm 

Kasserade kylskåp, frysar och övriga vitvaror kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler. Renhållaren kan också hämta detta avfall efter beställning mot 
gällande taxa. 

Avfall under producentansvar 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas samt tidningar lämnas 
vid återvinningsstationerna eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducent.  
 
 
Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförlig t avfall 

Farligt avfall 

Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet skall sorteras ut och ej blandas 
med annat avfall. Det farliga avfallet skall hämtas av godkänt entreprenör som har 
tillstånd att transportera farligt avfall. En mindre mängd farligt avfall får efter anmälan 
till Länsstyrelsen transporteras i egen regi till godkänd behandlingsanläggning enligt 
avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 
Verksamheter får inte lämna farligt avfall i miljöstationerna avsedda för hushållens 
farliga avfall. 
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Avfall med producentansvar  

Förpackningar  

 

Metall: 

 

Plåtfat Faten måste vara väl tömda när de lämnas för omhänder-
tagande. Följ tömningsinstruktioner som lämnas av 
leverantören. Lämnas till certifierade återvinnare. 

 

Färgburkar/Limburkar Tomma färgburkar som lämnas till återvinning ska vara 
droppfria, penselrena eller spackelrena. Burkarna staplas 
upp och ner i varandra. Färgburkar kan lämnas på 
återvinningscentralen eller hos vissa färghandlare. 

 

Stålband/tråd Samlas separat. Stålband/tråd ska vikas, klippas eller 
komprimeras för att få godkänd volymvikt. Insamlas 
huvudsakligen via skrotbranschen. 

 

Övriga Övriga metallförpackningar som innehållit kemikalier, följ 
leverantörens anvisningar. Sprayburkar ska vara pys-
tomma eller punkterade (om man lämnar många samtidigt) 

Plast:   

Plastförpackningar Fat, burkar, dunkar, hinkar och flaskor (1 liter eller 
mer). Dessa förpackningar består ofta av polyeten eller 
polypropen. Skruva av och ta bort alla lock och 
skruvkorkar och lägg dem löst i insamlingsbehållaren för 
plastförpackningar. Ta bort alla handtag och andra detaljer 
som inte är av plast.  
I behållare för plastförpackningar läggs även mjukplast till 
exempel cellofan, ostförpackningar, senap- och 
ketchupbehållare och råvarusäckar från industrin. 
 

Krymp- och sträckfilm Sträckfilm är tunn och elastisk och används ofta som 

pallemballage. Sträckfilm består av mjuk polyeten. 

Filmen ska vara ren och torr. Före balningen ska 

tejpremsor och etiketter tas bort. Krympfilmen är något 

tjockare än sträckfilmen och består av mjuk polyeten. När 

den värms upp krymper den runt förpackningen och håller 
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på så vis varan på plats. Filmen ska vara ren och torr. 

Krympfilm är ofta sekundärförpackning kring storpack 

etc. Balningen är viktig för att underlätta transporterna. 

Glas:  

Glasförpackningar  Returflaskor kan lämnas mot pant som tidigare. Sortera 

färgat och ofärgat glas var för sig. 

Pappersförpackningar:   

Pappersförpackningar/ 
Wellpapp 

Förpackningar av papper och kartong sorteras tillsammans 

med wellpapp. Wellpapp kan även sorteras separat. 

Elektriska och 

elektroniska produkter:  

 

 
Utsorterat elektriskt och elektroniskt avfall skall lämnas på 
plats som Elkretsen anvisat.  
 
Exempel på produkter som ej omfattas av El-kretsens 
ansvar är:  
 
El-radiatorer (el-element), propp-skåp, installationskabel, 
delar av el-centraler, varmvattenberedare, transformatorer, 
elmotorer, produktionsspill, produktions- utrustning, 
industriverktyg, kyl och frys eller annat som innehåller 
freoner, stämpelur, neonskyltar, batterier. 
 

Kasserade kylskåp och 

frysar 

 

Enligt avfallsförordningen skall alla kasserade kylskåp 
och frysar förvaras skilt från annat avfall och 
transporteras bort genom kommunens försorg. 
Kasserade kylskåp och frysar som inte uppkommit i 
yrkesmässig verksamhet får transporteras och lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler. I andra hand kan 
hämtning mot avgift utföras efter beställning hos 
Kundtjänst.  
 

Batterier . 

 

Batterier skall sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. 
Batterierna hämtas av godkänd transportör med tillstånd 
för transport av farligt avfall. 

Stål 
 
Lämnas till lämplig återvinnare. 

 
Aluminium 
 

 
Lämnas till lämplig återvinnare 
 

Returglas  Lämnas till lämplig återvinnare 
 

Returburkar  Lämnas till lämplig återvinnare 
 

Retur -PET Lämnas till lämplig återvinnare 



 

 
 
 

5(5)

 
Returpapper  (tidningar, 
kontorspapper) 
 

Lämnas till lämplig återvinnare 
 

Däck Lämnas till närmaste däckinsamlingsentreprenör eller 
återvinningscentral. 
 

Bilar  Bilar som skall skrotas lämnas till en auktoriserad 
bilskrot. 

 

Bygg och rivnings- och icke branschspecifikt avfall  

Bygg och rivningsavfall skall minst sorteras ut i följande fraktioner: 

• Gipsplattor 

• Rent trä 

• Målat trä 

• Tryckimpregnerat trä 

• Skrot 
 

samt samtliga tidigare nämnda fraktioner i denna bilaga. 
 
Det utsorterade avfallet skall transporteras bort av godkänd tranportör till lämplig 
behandlingsanläggning eller annat omhändertagande för slutligt omhändertagande. 
 



 

 
 

Bilaga 2 
 

 
 
 
Tillgängliga behållare för avfallsinsamling i kommu nen 
 
 
 
Storlek på 
behållare,  liter 
 

 

140 Kärl med 2 hjul 
190 Kärl med 2 hjul 
370 Kärl med 2 hjul 
600 Kärl med 4 hjul 
750 Kärl med 4 hjul 
1 000 Kärl med 4 hjul 
8 000 Container 
10 000 Container  
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1. Sammanfattning 
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa en hållbar avfallshantering och att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för 

en cirkulär ekonomi. I planen finns sju mål-

områden med tillhörande delmål och åtgär-

der för att uppnå syftet 

En stor del av kommunens verksamhet 

berörs av avfallsplanen och såväl kommu-

nens medborgare som privata och offenliga 

aktörer kommer att påverkas av den. 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, 

internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument.  

Arbetet med att revidera Uddevalla kom-

muns avfallsplan har skett i samråd med ett 

stort antal aktörer som är verksamma i 

Uddevalla kommun, och planen har varit 

utställd och skickats på remiss för att fånga 

upp så många synpunkter som möjligt.

 

2. Läshänvisning 
Denna avfallsplan har utarbetats för att följa 

Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i 

kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2).  

För att göra avfallsplanen mer lättläst och 

tillgänglig har dokumentet utformats så att 

kortfattad information finns i huvuddoku-

mentet  medan mer djupgående och detal-

jerad information lagts i bilagor. Hur djupt 

läsaren vill gå inom de olika delarna är där-

med upp till läsaren själv.
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3.Inledning

Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan 

är att skapa förutsättningar för en hållbar 

avfallshantering och cirkulär ekonomi. Se 

definition av cirkulär ekonomi i bilaga 1. 

Varför en avfallsplan? 
Riksdagen beslutade 1990 att Sveriges 

kommuner ska ta fram kommunala avfalls-

planer. Bestämmelserna finns i Miljöbalkens 

15 kapitel 41§ där det står att varje kom-

mun ska ha en renhållningsordning som ska 

innehålla lokala avfallsföreskrifter och en 

avfallsplan.  

Revideringsarbetet 
För att det ska vara möjligt att nå en hållbar 

avfallshantering måste avfallsplanen få en 

bred förankring. I revideringsarbetet har 

därför representanter från flera kommunala 

förvaltningar och bolag varit delaktiga. För 

en sammanställning av de funktioner som 

varit med, se bilaga 4.  

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att se 

hur det tidigare arbetet gått och dra lärdom 

av det. I bilaga 5 finns en sammanställning 

över de mål och åtgärder som gällde i den 

förra avfallsplanen. De flesta av målen har 

uppnåtts medan några visat sig vara olämp-

liga och andra flyttats över till denna nya 

avfallsplan.  

Samråd enligt Miljöbalken 
För att kommuninnevånare och andra aktö-

rer ska ha en möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter kring avfallsplanen ska den 

ställas ut för samråd innan den fastställs. 

Denna avfallsplan har varit utställd för sam-

råd enligt Miljöbalken under november 

2017 till januari 2018. Inkomna synpunkter 

har beaktats i de slutliga justeringarna av 

avfallsplanen. Samrådsredogörelsen är en 

offentlig handling och kan begäras ut från 

samhällsbyggnadsförvaltningen.

4. Avfall i Uddevalla kommun 2017

Avfallets uppkomst 
Avfallets mängd och sammansättning beror 

till stor del på befolkningens storlek och 

sammansättning och det näringsliv som 

bedrivs.  

Uddevalla kommun är en kustkommun i 

mitten av Bohuslän. Det kustnära läget har 

gett näringslivet en koppling till varvsverk-

samhet, men på senare tid finns huvudde-

len av arbetstillfällena inom vård och om-

sorg, handel och utbildning. Se vidare i bi-

laga 6. 

Vid utgången av 2016 hade kommunen 55 

164 invånare. Den största befolkningsgrup-

pen finns i åldrarna 25-64 år. En redovisning 

av uppkomna avfallsmängder under 2016 

finns i bilaga 6. 

Insamling och hantering 
Insamling av hushållsavfall 

Insamling av hushållsavfall sker i två enfack-

skärl, ett för restavfall och ett för matavfall. 

Egen hemkompost är möjlig. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Återvinningscentraler finns i Uddevalla 

(Havskuren) och Ljungskile (Aröd). 

Återvinningsstationer (ÅVS) 

Återvinningsstationer för insamling av för-

packningsmaterial sköts av FTI. Totalt finns 

20 ÅVS fördelade över kommunen.  
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Se bilaga 6 för mer information om in-

samling och avfallsanläggningar i kommu-

nen. 

Kommunens avfalls-
organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla 

kommun är renhållningsansvarig nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar om renhåll-

ningsordning (avfallsplan och föreskrifter) 

och avfallstaxor. 

Uddevalla Kraft AB, som ingår i Uddevalla 

Energi AB, har utföraransvaret för avfalls-

hanteringen i Uddevalla kommun. Bolaget 

samlar in hushållsavfall och driver kommu-

nens avfallsanläggningar. 

Uddevalla Kraft AB sköter även nedlagda 

avfallsupplag i kommunen. För mer inform-

ation om dessa, se bilaga 7.  

Uddevalla Energi AB driver Lillesjöverket 

och Hovhultsverket i Uddevalla. Vid Lillesjö-

verket används avfall som bränsle och vid 

Hovhultsverket används trädbränsle. Båda 

anläggarna producerar värme till fjärrvär-

menätet och vid Lillesjöverket produceras 

även el.  

För tillsyn enligt Miljöbalken ansvarar Sam-

hällsbyggnadsnämnden.

5. Information och kommunikation

Information 
Information om avfallshanteringen i Udde-

valla kommun sprids bland annat via kom-

munens och Uddevalla Energis hemsida, 

utskick, via en särskild app och vid event. 

Informationen rör exempelvis öppettider 

vid ÅVC, ändrade hämtningsintervall för 

hushållsavfall, var olika avfallsslag kan läm-

nas, sorteringsguide för avfall, farligt avfall, 

taxor och avgifter. 

Synpunkter och åsikter 
Uddevalla kommuns invånare kan lämna 

synpunkter och förbättringsförslag kring 

avfallshanteringen via hemsidor, Kontakt-

center och till Uddevalla Energis kundtjänst.  

Regelbundna enkätundersökningar genom-

förs framförallt av SKL, Avfall Sverige och 

Rangola. 

6. Framtida behov och krav 
Förutsättningarna för en hållbar avfallshan-

tering bestäms av kommuninvånarnas pro-

duktions- och konsumtionsmönster, de 

avfallsmängder som kommunens invånare 

ger upphov till, de behov och förväntningar 

kommunens invånare har och den lagstift-

ning och styrande dokument som gäller.  

Befolkning 
Uddevalla kommun växer och enligt befolk-

ningsprognosen kommer fördelningen mel-

lan olika  åldersgrupper att förändras under 

avfallsplanens tidsperiod. Gruppen unga 

och äldre bedöms växa mer än gruppen 

däremellan (20 – 64 år) vilket innebär såväl 

möjligheter som utmaningar för arbetet att 
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uppnå avfallsplanens syfte och mål. Se vi-

dare i bilaga 8. 

Lagar och mål 
Lagstiftningen om avfallshantering finns 

dels på nationell nivå och dels på EU-nivå. 

Lagstiftningen på båda nivåerna rör sig 

alltmer mot cirkulär ekonomi och förebyg-

gande av avfall.  

Avfallsplanen berörs även av mål, överens-

kommelser och riktlinjer på regional, nat-

ionell och internationell nivå. Många av 

dessa strävar mot ett hållbart samhälle ur 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt per-

spektiv.  

Avfallsplanen och de målsättningar och 

ambitioner planen anger påverkar och på-

verkas av Uddevalla kommuns samhällspla-

nering. Arbete pågår med att ta fram en ny 

översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen anger 

riktlinjer och strategier för hur samhället 

ska planeras och visar hur mark- och vat-

tenanvändningen ska disponeras i stora 

drag. För att Avfallsplanen ska kunna ge-

nomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Avsikten  med den nya översiktsplanen är 

att även inkludera de sociala frågorna för 

ett helhetsperspektiv. 

För mer information om gällande och kom-

mande lagstiftning, mål och andra styrande 

dokument, samt hur hänsyn tagits till dessa 

i revideringen av avfallsplanen, se bilaga 2. 
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7. Mål och handlingsplaner för 2018-2024
 
Avfallshierarkin visar hur vi ska prioritera när vi planerar vår avfallshantering. Att arbeta enligt avfallshie-

rarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning. Vill du veta 

mer, se bilaga 2. Målet äratt komma så högt upp som möjligt i avfallshierarkin. 

 
 
För respektive målområde på de kommande sidorna redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbar-
hets- och miljömål målområdet är kopplat till. För en beskrivning av de olika globala, nationella och 
lokala målen, se bilaga 2.  
 
För respektive målområde anges även vilken typ av styrmedel som kommunen avser att använda för att 

genomföra åtgärderna och uppnå målen. För en sammanställning över möjliga styrmedel, se bilaga 3. 

Nyckeltal för uppföljning av mål och delmål redovisas i bilaga 10. 

     

Målområde 7: 

Minska miljöpå-

verkan från 

deponier 

Målområde 1: 
Minska matsvin-
net 

Målområde 2: 

Öka återbruket 

Målområde 3:  

Förebygga och han-
tera nedskräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet 
 

Målområde 5: 

Förenkla medbor-
garnas möjlighet till 
sortering och in-
samling av avfall 
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Målområde 3:  

Förebygga och 
hantera ned-
skräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet  
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttig-
heter ska åter-
vinnas och ingå i 
ett kretslopp 
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Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 1:1  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och inför rutin för kommunikation mellan 
skola och skolkök om antal elever som ska äta. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Informera och motivera kring matsvinn på skola, 
förskola och socialtjänstens verksamhet. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Utred möjlighet att ta tillvara på överblivna pro-
dukter. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser på skola, förskola och 
boende för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:2 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalyser tre gånger under peri-
oden för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

Informera och motivera kring matsvinn till restau-
rang- och storköksägare, exempelvis att erbjuda 
”doggy bag”. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:3 Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Informera och motivera hushållen för att minska 
matsvinn. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser för uppföljning av delmå-
let. 

Uddevalla Energi AB 

Målområde 1  
Minska matsvinnet 
 

Steg i avfallshierarkin:  

1 – Minimera avfallet 

Delmål: 
1:1  Minska matsvinnet i förskolor, 

skolor och socialtjänstens verksamhet-

er med 20% under planperioden jäm-

fört med år 2016/2017. 

1:2  Minska matsvinnet från restau-

ranger och storkök. 

1:3  Minska matsvinnet från privatper-

soner med 20%  under planperioden 

jämfört med 2016/2017. 

Motivering: 

Agenda 2030 
- Mål nr 12.3 Minska matsvinnet 

Nationella miljökvalitetsmål 
- God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Mål: Matavfallet ska minska 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 2:1  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Beakta hur återbruk av produkter kan främjas vid 
upphandlingar, exempelvis genom återtagande 
av produkter eller längre användning av inventa-
rier. (Fortlöpande). 

Uddevalla kom-
mun och bolag 

Skapa  en tjänst för Uddevalla kommuns  interna 
begagnade inventarier (exempelvis kontorsmöb-
ler). 

Uddevalla kom-
mun 

  

Delmål 2:2  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information om befintliga möj-
ligheter till återbruk.   

Uddevalla Energi 
AB 

Starta kurser i återbruk (lappa och laga).  Socialnämnden 

Främja "delningspooler". Uddevalla kommun 

Skapa en samverkansfunktion inom kommunen 
kring återbruk och cirkulär ekonomi. 

Uddevalla kommun 

  

Delmål 2:3 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Anlägg en återbruksanläggning för bygg- och 
rivningsavfall.  

Uddevalla kommun 

Ta fram och sprid information kring återbruk av 
bygg- och rivningsavfall. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 2:4 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred/kartlägg "restströmmar" från verksamhet-
er som kan användas som råvara.   

Samhällsbyggnads-
nämnden/ Udde-
valla Energi AB 

 Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

Målområde 2 
Öka återbruket 

Steg i avfallshierarkin:  

2 – Återanvända 

Delmål: 
2:1 Skapa förutsättningar för ett ökat 
återbruk av "kommunal utrustning". 

2:2 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk för privatpersoner. 

2:3 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk av bygg- och rivningsavfall. 

2:4 Skapa arena/mötesplats där före-
tag som har en restprodukt kan hitta 
mottagare som kan nyttja restproduk-
ten. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
Sveriges nationella avfallsplan  
-  Förberedande för återanvändning 
och annat materialutnyttjande av 
bygg- och rivningsavfall ska öka 

- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka 

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 3:1  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprida information till konsumenter-
na angående mikroplast i produkter. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Ta fram kriterier för miljöbättre upphandling och 
avtal inom kommunens verksamhet. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:2 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Bygg upp en organisation för strandstädning. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Informera allmänheten om Strandstädarkartan. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Engagera kommunen i organisationer och /eller 
event kring strandstädning. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:3 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Genomför projekt för avfallshantering vid bad-
stränder. 

Kultur- och fri-
tidsnämnden  

Installera system för att kontrollera tömningsbe-
hov av papperskorgar i parker och på allmän 
plats via sensorer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Minska problem med klotter i centrum genom 
samverkan mellan relevanta aktörer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 3  
Förebygga och han-
tera nedskräpning 
 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
3:1 Skapa förutsättningar för att 

minska utsläppen av mikroplast. 

3:2 Öka strandstädningen längs kus-

terna. 

3:3 Minska nedskräpningen i parker, på 

allmän plats och badplats. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 14.1 Minska  tillförsel av plast i 
haven 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
 - Mål: Nedskräpningen ska  minska i 
städer, naturområden och längs kuster  
 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 4:1  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 

Uddevalla Energi 
AB 

Utöka antalet "Samlare" för farligt avfall i ex-

empelvis livsmedelsaffärer till minst 10 stycken. 

Uddevalla Energi 

AB 

Öka insamlingen av farligt avfall på landsbyg-

den, exempelvis genom "Samlare". 

Uddevalla Energi 

AB 

Genomför plockanalyser för uppföljning av 

delmålet. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 4:2  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalys. Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 4  
Minska avfallets far-
lighet  
 
Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
4:1  Minska andelen farligt avfall i hus-
hållsavfall med 20% jämfört med 
2016/2017. 

4:2 Minska andelen farligt avfall i 
brännbart avfall från verksamheter. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 5:1  Fortlöpande 
Åtgärd Ansvar 

Fortsatt samverkan med FTI, påverka för 
högre kvalitet och att det är rent och snyggt 
på återvinningsstationerna (ÅVS).  

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 5:2  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Planera för och anlägga ytterligare en ÅVC i 
västra delen av Uddevalla kommun. 

Samhällsbyggnads-
nämnden / Uddevalla 
Energi AB 

Skapa samarbete med relevanta aktörer 
kring ÅVC i västra Uddevalla kommun. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:3  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Fler containrar/kärl för sortering på befint-
liga ÅVC. 

Uddevalla Energi AB 

Förbättrad vägledning vid ÅVC. Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:4  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred förutsättningarna för att utveckla 
fastighetsnära insamling (FNI). 

Uddevalla Energi AB 

Genomför pilotprojekt med FNI (i första 
hand i områden utan ÅVS) inför vidare be-
slut i Uddevalla kommun. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:5 Klart 2019 
Åtgärd Ansvar 

Utveckla och förbättra informationen och 
kommunikationen om hållbar avfallshante-
ring på olika språk och riktat till olika mål-
grupper. 

Uddevalla Energi AB 

  

 

Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Anlägg en ny återvinningscentral. 

5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Utveckla fastighetsnära insamling 
av återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 
Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 

 



  

 

 

Sida 13 av 76 

 

 

 Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 5:6 Klart 2022 
Åtgärd Ansvar 

Skapa förutsättningar för textilåtervinning (inklu-
sive trasiga textilier). 

Uddevalla Energi 
AB 

forts. Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Anlägg en ny återvinningscentral. 

5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Inför fastighetsnära insamling av 
återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 6:1  Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information om insamling av 

källsorterat toalettvatten. 

Samhällsbygg-

nadsnämnden  

Certifiera hanteringen från källsorterat toalett-

vatten till jordbruksmark. 

Samhällsbygg-

nadsnämnden  

  

Delmål 6:2  Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Hitta annat omhändertagande efter sluttäckning 
av Havskurens deponi och i det arbetet följa det 
kommande slamdirektivet från Miljödeparte-
mentet. 

Väst Vatten AB 
(Uddevalla Vat-
ten)  

  

Delmål 6:3 Klart 2022 

Åtgärd Ansvar 

Upprätthåll goda förutsättningar för insamling av 

matavfall till rötning. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för en lokal/regional rötning av matavfall.  Uddevalla Energi 
AB 

  

Delmål 6:4 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Genomför ruttoptimering för insamling och 

transport av hushållsavfall och slam. 
Uddevalla Energi 
AB  

  

Delmål 6:5 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Ställ om fordonsflottan till fordon som använder 

förnyelsebara bränslen.  
Uddevalla Energi 
AB  

Målområde 6 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 - Energiåtervinning 

Delmål: 
6:1 Fortsätta utveckla förutsättningar-

na för att återvinna näringsämnen ur 

källsorterat toalettvatten, det vill säga 

från slutna tankar till vilka endast WC 

är anslutna. 

6:2 Öka nyttan av rötslam från renings-

verk.  

6:3 Skapa förutsättningar för biogas-

produktion 

6:4 Effektivisera kommunens transport 

av avfall 

6.5 Minst 80% av Uddevalla Energi AB’s 

fordon ska drivas av förnyelsebara 

bränslen.  

6:6 Inför papperspåse för insamling av 

matavfall 

6:7 Öka nyttan av fett från fettavskil-

jare 

 

 

SEJO01
Överstruket

SEJO01
Överstruket
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 6:6 Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Implementera system med papperspåsar för 

matavfall till hushållen och verksamheter. 
Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information. Uddevalla Energi 

AB  

Genomför plockanalyser för uppföljning av del-

målet. (Fortlöpande). 

Uddevalla Energi 

AB  

  

Delmål 6:7 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram metoder för att öka nyttan av fett från 

fettavskiljare. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för ett regionalt samarbete kring hantering 

av fett från fettavskiljare. (Fortlöpande). 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

 

Målområde 6 forts. 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 7.2 Öka andelen fossilfri energi 

- Mål nr 12.2 Uppnå en hållbar förvalt-

ning av naturresurser 

 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- Ingen övergödning 

- Begränsad klimatpåverkan 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
- Matavfall från hushåll, storkök, buti-
ker och restauranger ska sorteras ut 
och behandlas så att växtnäring och 
energi tas tillvara 

 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 

- Ställa krav på miljökrav och etiska 
krav vid upphandling och inköp 

- Minskad klimatpåverkan av resor och 
transporter 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 7:1  Fortlöpande 

Åtgärd Ansvar 

Kontrollera otillåtna deponier genom tillsyn 

enligt Miljöbalken. 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Sprid information om hantering av massor som 

en del av tillsynen enligt Miljöbalken. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 7:2  Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Fortsätt sluttäckning av deponin enligt gällande 

tidplan. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 7:3 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Uppdatera riskklassning enligt MIFO-metod 

(MIFO 1) för respektive deponi.  

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Ta fram åtgärdsplan och budget för respektive 

nedlagd deponi. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

 

 

Målområde 7  
Minska påverkan från 
deponerat avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

5 - Deponering 

Delmål: 

7:1 Minska den otillåtna deponeringen 

7:2 Färdigställ sluttäckning av Havsku-

rens deponi  

7:3 Minimera miljöpåverkan från de 

fem stora nedlagda deponierna i kom-

munen 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 

har information och medvetenhet för 

en hållbar utveckling 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 

 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Risken för negativ miljöpåverkan från 
nedlagda deponier ska minska 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbar samhällsplanering 
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8. Uppföljning av avfallsplanen 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

uppföljningen av avfallsplanen. Uppgiften 

att följa upp respektive åtgärd och målom-

råde kan överlämnas till den del inom 

kommunens organisation som bedöms vara 

bäst lämpad. Fördelning eller överlämnande 

av uppgifter ska dokumenteras och det är 

viktigt att den som mottar uppgiften förstår 

och har möjlighet att genomföra den. 

Avfallsplanens mål och åtgärder ska arbetas 

in i den kommunala verksamheten och 

kommunens styr- och ledningsstystem. 

I de kommunala bolagen sker uppföljning 

enligt befintliga system. 

Utvärdering av hur arbetet går ska ske årlig-

en i samband med årsbokslutet. Utifrån 

resultatet av den årliga uppföljningen ska 

utrymme och behov av nya eller ändrade 

mål och åtgärder utvärderas.  

Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över 
minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov.  När avfallsplanen ändras ska kom-
munen genast underrätta Länsstyrelsen om 
ändringen. 

 

9. Konsekvenser av avfallsplanen
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. De mål och 

åtgärder som fastställts för att uppfylla 

detta syfte kommer att ge konsekvenser för 

såväl kommunens medborgare, kommu-

nens verksamhet och miljön.  

Några av de åtgärder som fastställts i av-

fallsplanen innebär möjlighet till nya arbets-

tillfällen. Det handlar framförallt om enkla 

arbeten vilket kan bidra till att personer 

som i dagsläget står utanför arbetsmark-

naden kan få sysselsättning. Detta kan med-

föra ett minskat utanförskap och en ökad 

integration.  

Avfallsplanens mål och åtgärder leder även 

till ökad medvetenhet och kunskap kring 

hållbar avfallshantering vilket är en förut-

sättning för att skapa en hållbar utveckling 

för Uddevalla kommun där cirkulär ekonomi 

kan åstadkommas. 

För hushållens del medför flertalet av målen 

till ökad servicegrad, exempelvis anläg-

gande av ytterligare en Återvinningscentral 

(ÅVC) och införande av Fastighetsnära in-

samling (FNI) för villor, och tydligare och 

mer lättillgänglig information. Det blir lät-

tare att göra rätt. I bilaga 9, Miljöbedöm-

ning, redovisas hur de olika målen kan 

komma att påverka människors hälsa. 

Från miljösynpunkt leder de mål och åtgär-

der som fastställs i avfallsplanen bland an-

nat till en minskad mängd avfall, en minsk-

ning av avfallets farlighet, ökad material- 

och energiåtervinning och minskade trans-

porter. 

Att genomföra förändringar för att förbättra 

miljön kan medföra ökade kostnader, åt-

minstone initialt. Föreslagna åtgärder som 

kan påverka renhållningstaxan är framförallt 

en ny ÅVC samt utökad FNI för villor. Inför 

beslut om genomföranden av större föränd-

ringar är det därför viktigt att utreda nytta 

och kostnader. 
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10. Miljöbedömning av planer och program 
Kommunala avfallsplanerna berörs av be-

stämmelserna för miljöbedömning av planer 

och program1.  

Enligt bestämmelserna är det obligatoriskt 

att genomföra en miljöbedömning vid upp-

rättande eller ändring av vissa planer och 

program. Detta gäller för översiktsplaner, 

kommunala energiplaner, åtgärdsprogram 

för miljökvalitesnormer, länstransportpla-

ner och kommunala avfallsplaner. 

För andra planer och program ska en be-

hovsbedömning ske för att avgöra om pla-

nen eller programmet behöver miljöbedö-

mas. Det är då endast de planer som be-

döms medföra en betydande miljöpåverkan 

som ska miljöbedömas. En plan antas med-

föra en betydande miljöpåverkan om den 

”anger förutsättningar för kommande till-

stånd”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 6 kap 11-22§§ miljöbalken (MB) 

Eftersom kommunala avfallsplaner är en av 

de planer och program som  kräver en mil-

jöbedömning  har en sådan upprättats. Se 

bilaga 9. 

Uddevalla kommun har bjudit in länsstyrel-

sen  i Västra Götalands län till samråd kring 

Miljöbedömningen (2017-07-07). Länssty-

relsen har valt att inte lämna något yttrande 

kring Miljöbedömningen (Länsstyrelsens dnr 

503-24870-2017, 2017-08-23).
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Bilaga 1.Begreppsförklaringar 
 

Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med. Det finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförord-

ningen. 

Avfallshierarkin En hierarki för i vilken ordning olika metoder för att hantera avfall bör 

användas. Även kallad Avfallstrappan. 

Bortskaffande av avfall Att bli av med avfall utan att få ut någon nytta av det, exempelvis depo-

nering av avfall i eller på marken. 

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen 

startat. 

Cirkulär ekonomi En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta 

avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är 

allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara 

material över tid ersätts med förnybara2. 

Farligt avfall (FA) 

 

Fastighetsnära insamling 

(FNI) 

Som hushållens farliga avfall räknas farliga kemikalier, olja, bekämp-

ningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt- och elektroniskt 

avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpregnerat trä etc.  

Fastighetsnära insamling är insamling av förpackningar och tidningar i 

direktanslutning till hemmet. 

Grovavfall Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så tungt eller 

skrymmande att det inte är lämpligt att lägga i ordinarie avfallskärl för 

hushållsavfall. 

Hantering av avfall En verksamhet eller en åtgärd som utgörs av insamling, transport, åter-

vinning och bortskaffande av avfall. 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från an-

nan verksamhet. Exempel på avfall från hushåll: köksavfall, brännbart 

avfall, latrin, slam från slambrunnar och slamtankar, grovavfall, läkeme-

delsrester och farligt avfall. Exempel på avfall från annan verksamhet 

som är jämförligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 

storkök och livsmedelsbutiker, toalettavfall. 

Insamling av avfall Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 

Mikroplast Ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. 

  

                                                                 

2 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 
2017-06-11 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen
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Miljöstation En avlämningsplats för farligt avfall som uppkommer i hushållen, t.ex. 

kemikalier av olika slag, bekämpningsmedel, spilloljor, färgrester, lös-

ningsmedel, batterier. 

Matavfall Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är komposterbart 

eller rötbart. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 

eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger 

upphov till avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 

miljöskäl.  

Producentansvar Skyldighet för producent att se till att det avfall som producenten ger 

upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas.  

Återanvändning En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 

avfall används igen. 

Återbruk Kan vara det samma som återanvändning eller innebära att produkten 

ändras lite innan den används, exempelvis en tröja som sys om eller en 

vinylskiva som används som lampskärm. 

Återvinning Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvin-

ning, kompostering och annan biologisk behandling. Återvinning inne-

bär att nyttan från avfallet, exempelvis i form av material, energi eller 

näringsämnen, tas tillvara.  

Återvinningscentral (ÅVC) Avlämningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med con-

tainrar/behållare för sortering i olika materialslag. 

Återvinningsstation (ÅVS) En avlämningsplats för hushållens returpapper och förpackningar av 

glas, plast, metall och kartong som ingår i producentansvaret.  
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Bilaga 2. Omvärldens krav och regelverk 
 

1. Lagar och styrmedel 
En rad lagar och föreskrifter reglerar avfallshanteringen i Sverige. Många av de bestämmelser 

som styr avfallshantering kommer från EU-direktiv som arbetats in i den svenska lagstiftning-

en. Det finns även EU-förordningar som gäller direkt i Sverige utan att passera den svenska 

lagstiftningsprocessen. 

Bestämmelserna kring avfallshanteringen utgår från den så kallade avfallshierarkin, eller av-

fallstrappan, som anger en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras. Avfallshierarkin 

kommer ursprungligen från ett EU-direktiv och har arbetats in i den svenska Miljöbalken. 

Målet är att nå så högt upp i trappan som möjligt, det vill säga att i första hand undvika att 

avfall uppstår, och på så sätt minimera att det uppstår avfall som behöver tas omhand. Avvi-

kelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl. 

 

1. Minimering – Verka förebyggande för att undvika att avfall uppkommer  

2. Återanvändning – Sälja eller skänka saker som man inte vill ha kvar 

3. Materialåtervinning – Göra nya produkter av tidigare använt material, t.ex. glas och plast 

4. Energiåtervinning – Använda den energi som finns i avfallet, t.ex. att skapa fjärrvärme 

genom att bränna avfall eller biogas genom att röta matavfall. 

5. Deponering – Lägga avfall på en deponi.  
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1.1. Gällande lagstiftning 
Grunderna för avfallshantering i Sverige ges i Miljöbalken och tillhörande förordningar. En rad 

föreskrifter ifrån Naturvårdsverket ger detaljerna. Se de främsta lagrummen i Tabell 1.  

Miljöbalken SFS 1998:808 
Avfallsförordning SFS 2011:927 
Förordning om avfallsförbränning SFS 2013:253 
Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512 
Föreskrifter om deponering NFS 2004:10 
Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall EG nr 1013/2006 
Föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3 
Förordning om producentansvar för returpapper SFS 2014:1074 
Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2014:1073 
Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 
Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 
Förordning om PCB m.m. SFS 2007:19 
Förordning om producentansvar för batterier SFS 2008:834 
Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075 
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och orga-
niskt avfall NFS 2004:4 
Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering 
av avfall NFS 2017:2 
Allmänt råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17 

Tabell 1 De viktigaste lagarna och förordningarna som styr avfallshanteringen 

Den kommunala renhållningsskyldigheten 

Enligt Miljöbalkens 15 kapitel 20§ ska kommunen se till att hushållsavfall i kommunen trans-

porteras till en behandlingsanläggning. Där ska det återvinnas eller bortskaffas på ett sätt som 

är godtagbart för både människors hälsa och miljö.  

 Producentansvar 

Det finns ett flertal förordningar som reglerar det så kallade producentansvaret. Producent-

ansvaret innebär att den som producerar en viss vara eller förpackning ska se till att det finns 

ett system för att samla in, transportera bort och återanvända, återvinna eller deponera va-

ran eller förpackningen när konsumenten inte längre vill ha den kvar. Både i utveckling av 

produkter och vid hantering av avfallet ska hänsyn tas till avfallshierarkin. 

1.2. På gång inom lagstiftning och vägledning 

 Cirkulär ekonomi 

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett förslag om cirkulär ekonomi. En cirkulär 

ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge 

som möjligt och att avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin 

livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion.  

Den svenska regeringen och Naturvårdsverket arbetar för att skapa förutsättningar för cirku-

lär ekonomi. Under våren 2017 är ett så kallat Betänkande av Utredningen om cirkulär eko-

nomi (SOU 2017:22) ute på remiss bland myndigheter, kommuner och organisationer.  
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Utredningen innehåller en grundlig genomgång av problematiken med dagens så kallade 

linjära ekonomi och möjligheterna med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Även hindren för 

en cirkulär ekonomi (konsumentmönster, lagstiftning, marknadsstruktur osv) beskrivs. 

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska nå en cirkulär 

ekonomi. Bland annat föreslås lagändringar för att öka förekomsten och användandet av 

bilpoolar, skyldigheter för kommunerna att underlätta för medborgarna att förebygga avfall 

och skattereduktioner på hyr-, begagnat- och reparationstjänster. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 

 När avfall upphör att vara avfall 

En del av EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi handlar om att göra det lättare att 

klassa om ett avfall så att det upphör att vara avfall och därmed kan användas för att exem-

pelvis producera nya varor eller använda det på annat sätt. Nya bestämmelser för olika 

materialströmmar kan väntas under de kommande åren.  

 Avfall i anläggningsarbeten  

Naturvårdsverket ser över sin vägledning om hur avfall i anläggningsarbeten ska hanteras. Att 

kunna använda avfall i anläggningsarbeten är ett sätt att komma närmare en cirkulär eko-

nomi.  

 Insamlande av förpackningar 

En utredning om ändrad ansvarsfördelning för insamling av förpackningar presenterades i 

mars 2016 (M2015:A). Utredningens uppdrag var att lämna ett förslag som leder till att alla 

hushåll får tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem så att mängderna insamlat avfall 

kan öka och att en hög materialåtervinning möjliggörs. Utredningen beskriver ett ändrat an-

svar för själva insamlingen av förpackningsavfall och returpapper som flyttas till kommunerna. 

Enligt utredningen ska producenterna se till att det finns ett återvinningssystem. Riksdagen 

anser  dock att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska ligga kvar 

på producenterna och det har under våren 2018 kommit remissförslag från Miljö och Energi-

departementet som utvecklar producenternas insamlingsansvar mot mer fastighetsnära in-

samling av förpackningsanfall och returpapper.  

Hur eventuella förändringar i insamlingen kommer att påverka avfallshanteringen återstår att 

se. 

Minskad nedskräpning 

I oktober 2016 presenterades Naturvårdsverkets utredning "Åtgärder för minskad nedskräp-

ning". Det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen var bland annat att föreslå hur det 

nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning kan säkerställas. 

Utredningen lämnar följande förslag för att minska nedskräpningen: 

• Extra medel till strandstädning behövs på Bohuskusten. De skräpmätningar som 

gjorts visar att det flyter i land lika mycket skräp på Bohuskustens stränder som på 

havsstränderna i resten av Sverige varje år. För att hantera detta behöver de berörda 

kommunerna ekonomiskt stöd. 
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• Kommunens ansvar enligt gaturenhållningslagen föreslås motverka skada på växt- 

och djurliv och naturmiljön i övrigt. Kommunens renhållningsansvar omfattar idag 

främst att hindra olägenheter för människors hälsa och att uppfylla krav på trevnad, 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Utredningen föreslår att detta ansvar ska utökas 

så att det även gäller att undvika skada på växt-, djur- och naturmiljön i övrigt. Det är 

oklart hur mycket detta kommer att kosta för kommunerna. 

• Kommunens ansvar utanför detaljplan föreslås förstärkas och förtydligas. Det är 

idag otydligt vem som ansvarar för att städa på allmänna platser utanför detaljplan. 

Utredningen föreslår att kommunernas ansvar förtydligas så att samtliga kommuner 

tar sitt fulla ansvar. 

• Hela gaturenhållningslagen bör ses över. Lagen om gaturenhållning och skyltning 

reglerar ett stort antal olika frågor. Utredningen menar att lagen är ålderdomligt ut-

formad, delvis svårläst och har otillräcklig reglering för vissa frågor. Utredningen fö-

reslår därför en total översyn av lagen. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 
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2. Nationell avfallsplan och Nationellt program för att 
förebygga avfall 

Enligt EU-direktivet för avfall (2008/98/EG) ska alla EU:s medlemsländer ha avfallsplaner och 

ta fram särskilda program för förebyggande av avfall. Bestämmelserna har arbetats in i den 

svenska Avfallsförordningen (SFS 2011:927). I Sverige ligger ansvaret för att ta fram den nat-

ionella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall hos Naturvårdsverket. 

2.1. Nationell avfallsplan 
Sveriges gällande avfallsplan heter ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges av-

fallsplan 2012-2017”. Planen innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden och 

exempel på vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångs-

punkt från de nationella miljökvalitetsmålen och EU:s avfallshierarki. 

Avfallsplanens prioriterade områden: 

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall till andra länder. 

 

För att nå målen i planen krävs samarbete mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och 

forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå må-

len. Till planen finns också en miljökonsekvensbeskrivning och ett dokument som beskriver 

konsekvenserna för olika aktörer av de åtgärder som föreslås i planen. 

Arbetet med nästa nationella avfallsplan har påbörjats. Den ska gälla 2018-2023 och också 

innehålla nästa avfallsförebyggande program. 

2.2. Nationellt program för att förebygga avfall 
Det nationella programmet för att förebygga avfall innehåller 8 mål och 167 exempel på åt-

gärder som företag, myndigheter, branschorganisationer, kommuner och landsting kan göra 

för att minska avfallet. Programmet har fyra fokusområden: 

•  Mat 

•  Textil 

•      Elektronik 

•  Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen ger mycket avfall eller har en stor miljöpåver-

kan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Arbetet med nästa avfallsförebyggande program har påbörjats. Programmet kommer att ingå 

i den nya nationella avfallsplanen som tas fram för perioden 2018-2023. 
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3. Mål  

3.1. Globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) 
De 17 globala hållbarhetsmålen, som går under samlingsnamnet Agenda 2030, syftar till att 

leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Målen antogs av stats- och regeringschefer 

från FNs samtliga 193 medlemsländer vid FNs toppmöte den 25 september 2015. De globala 

hållbarhetsmålen tar över efter Milleniemålen som nådde sin deadline vid årsskiftet 

2015/2016.  

Genom att anta målen har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå 

långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Alla länder har åtagit sig att 

implementera Agenda 2030 genom att ta fram egna nationella strategier och handlingsplaner 

anpassade efter landets förutsättningar. Arbetet ska pågå under en 15-årsperiod, med start 1 

januari 2016 och fram till år 2030. 

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina 

respektive ansvarsområden. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner, landsting, 

statliga myndigheter och Regeringskansliet. Regeringen har tillsatt en delegation som ska 

stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska bland annat 

ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan och uppmärk-

samma goda exempel på området. 



  

 

 

Sida 27 av 76 

 

3.2. Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål visar den politiska målsättningen för vilken kvalitet mil-

jön i Sverige ska ha. För att nå målen krävs insatser från samtliga aktörer i samhället, såväl 

stat, landsting, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner. 

Det övergripande målet är att år 2020 kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-

blemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i generationsmålet som beskriver vad som ska 

skyddas och på vilket sätt det ska ske. Utöver generationsmålet finns 16 miljökvalitetsmål som 

riktar sig mot olika aspekter av naturen och samhället. Att nå de svenska miljömålen får inte 

leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. 

 

Med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen införs styrmedel och olika 

åtgärder för att göra miljön bättre. Det kan exempelvis handla om begränsningar av utsläpp, 

skydd av natur eller ekonomiskt stöd till miljösmarta alternativ. Regelbundna utvärderingar 

ger information om läget för Sveriges miljö och anger vilka åtgärder och prioriteringar som 

krävs för att miljötillståndet ska förbättras. I en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen be-

döms om beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå målen.  

De nationella miljökvalitetsmål som främst berör avfallshanteringen är mål nummer 4. Giftfri 

miljö och nummer 15. God begyggd miljö. 

Nationella miljökvalitetsmål 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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3.3.Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella miljökvali-

tetsmålen och följer upp hur miljöarbetet går.   

Länsstyrelsen kan även formulera egna tilläggsmål som gäller för det egna länet. Tilläggsmå-

len kan exempelvis innebära preciseringar eller egna etappmål för ett nationellt miljökvali-

tetsmål. I Västra Götalands län finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma till-

läggsmål kan återfinnas under flera miljökvalitetsmål).  De tilläggsmål som främst relaterar till 

denna avfallsplan är: 

Begränsad klimatpåverkan 
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

2. Minskade utsläpp av växthusgaser 

3. Ökad andel förnybar energianvändning 

4. Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion 

Giftfri miljö 
 1. Minskning av farliga ämnen 

 3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön 

ska åtgärdas.  

 År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, 

utan föregående behandling av massorna. 

Hav i  balans och levande kust och skärgård 
5. Minskad mängd marint skräp 

3.4. Lokala miljömål och styrande dokument 

 Lokala miljömål 

Uddevalla kommunfullmäktige antog år 2013 sex övergripande miljömål för Uddevalla kom-

mun. Målen visar fullmäktiges vilja att kommunen ska kunna utvecklas och växa utan att den 

gemensamma livsmiljön belastas och syftar även till att minska kommunens ekologiska fotav-

tryck.  

De nu gällande (2017) miljömålen är: 

• Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och 

i dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. 

• Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att under-

lätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikaliean-

vändningen. 

• Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar sam-

hällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kulturresurserna.  

• Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och 

vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 
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• Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förny-

bar energi. 

• Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transpor-

ter. 

 Styrande dokument 

I Uddevalla kommun finns ett antal styrande dokument som på olika sätt antingen påverkar 

eller kan påverkas av kommunens avfallsplan. 

• Översiktsplan (ÖP): ÖP anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fy-

siska miljön i kommunen. Avfallsplanen är en del av ÖP och för att Avfallsplanen ska 

kunna genomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och en-

skilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna 

intressen sker först i andra former. Det finns även fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Följande översiktsplaner är bedömda som aktuella under nuvarande mandatperiod: 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort, Vindbruksplan 2016 och fördjupad 

översiktsplan för Centrala Uddevalla. 

Arbete pågår med att med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan som 

planeras att vinna laga kraft år 2020. I översiktsplanen kommer avfallsplanens över-

gripande strategier att anges samt hur avfallsplanen skall hållas aktuell över tid. 

• Samhällsbyggnadsstrategi: Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi är en 

konkretisering av kommunens översiktsplan (ÖP). Samhällsbyggnadsstrategin lägger 

fokus på utveckling av bostäder och verksamheter men lyfter samtidigt fram att 

samhällsbyggnad berör i hög grad fler politikområden som energi, miljö, kulturmiljö-

vård, naturvård, lokalförsörjning osv. 

I samhällsbyggnadsstrategin beskrivs behovet av att skapa förutsättningar för en 

hållbar samhällsutveckling, bland annat genom förtätning av bebyggelse.  

• Energiplan: Uddevalla kommuns Energiplan är ett strategiskt verktyg för att långsik-

tigt nå ett hållbart energisystem samtidigt som den är en konkret plan för ener-

giplanperioden. Planens åtgärder är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning för 

genomförandet. Åtgärderna kan vara i form av investeringsprojekt, utredningsbehov 

eller nya arbetssätt/riktlinjer som understödjer att utvecklingen går åt rätt håll för 

energisystemet.  

Energiplanen är direkt styrande för kommunens egen verksamhet samt för majori-

tetsägda kommunala bolag i tillämpliga delar och vägledande för kommunala stiftel-

ser. I andra sammanhang beskriver energiplanen en viljeinriktning. 

Det övergripande mål i Energiplanen som främst berör denna avfallsplan är: 

"Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 

alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som annars 

går till spillo".  
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•  Vatten- och avloppstrategi: Strategin innehåller planering för alla medborgares be-

hov av vatten och avlopp som en kommun är skyldig att planera för. Syftet med VA-

planeringen är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- 

och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommu-

nens yt- och grundvatten. VA-planeringen i Uddevalla kommun följer Hav och Vat-

tenmyndighetens vägledning för kommunal VA planering.  

• Strategi för enskilda avlopp: Dokumentet beskriver Uddevalla kommuns strategi för 

hur enskilda avlopp bör behandlas i kommunen mot bakgrund av miljöbalkens regel-

verk, lokala förutsättningar och behov av särskild hänsyn i vissa fall. 
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Bilaga 3. Kommunens styrmedel 
Utöver lagkrav och mål finns även andra sätt att påverka kommunens invånare och aktörer 

mot en mer hållbar avfallshantering.  

 Informativa styrmedel 

• Broschyrer 

• Internet/Sociala medier 

• Mobilapp 

• Skolinformation  

• Rådgivning och arbetsplatsbesök  

• Nationell och lokal TV 

• Informationsslingor i affärer 

• Tillsyn 

 

 Ekonomiska styrmedel 

• Differentierad avfallstaxa 

• Fria besök på ÅVC (10 st/år) 

• Pant på returförpackningar (producentansvar) 

• Skrotningspremier och avgifter för bilar (producentansvar) 

 

 Andra styrmedel 

• Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem som underlättar återvinningen 

• Miljöanpassad offentlig upphandling (återtagande, leasing m.m.) 

• Miljöledningssystem som exempelvis ISO 14001, EMAS eller Miljödiplomering 
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Bilaga 4. Medverkande vid revidering 
 

Arbetet med att revidera Uddevalla kommuns avfallsplan har skett i samråd med ett stort 

antal aktörer som är verksamma i Uddevalla kommun. Aktörerna har samlats i tre olika grup-

per som haft olika uppdrag och funktioner. 

1. Styrgrupp 
Styrgruppens arbete har fokuserats på att kontrollera och godkänna redovisat material kring 

revideringen av avfallsplanen samt att tillföra nya infallsvinklar. 

Styrgruppen har bestått av följande funktioner: 

Avdelningschef Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Driftchef (Västvatten AB) 
Affärsområdeschef Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 

 

2. Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens arbete har fokuserats på att formulera målområden och åtgärder för att nå 

en hållbar avfallshantering. 

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Kommunekolog (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Översiktsplanerare (Strategisk samhällsplanering) 
Projektledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Metodutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen 
Driftingenjör Väst Vatten AB 
Arbetsledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Miljösamordnare (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kock Måltidsservice (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Arbetsledare Gata Park (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kundservice Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 
Enhetschef (Kultur och fritid) 
Förvaltningschef (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Arbetsledare (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Avdelningschef, Stöd och service (Socialtjänsten) 

3.Bollplank 
Bollplanket har fått information kring revideringen av avfallsplanen och haft möjlighet att 

inkomma med synpunkter.  

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Centrumutvecklare 
Transportör (Uddevalla LBC) 
Kommunalt bostadsföretag  (Uddevallahem AB) 
Villaägarföreningen 
Fastighetsägarföreningen 
Räddningstjänsten 
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Bilaga 5. Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Nedan kommenteras de mål och åtgärder som togs fram i avfallsplanen för Uddevalla kom-

mun 2011-2015.   

Som underlag till avgörandet/bedömningen av om målen och åtgärderna uppfyllts har sta-

tistik (exempelvis insamlade avfallsmängder), resultat från kundenkäter och intervjuer med 

nyckelpersoner använts.  

De kundenkäter/-undersökningar som använts är: 

 Kritik på teknik 2016 – Kundenkät som organiseras av SKL (Sveriges kommuner och lands-

ting). Syftet med enkäten är att ge en uppfattning om hur medborgarna uppfattar kommu-

nens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt avfallshämtning och avfallshan-

tering. 

 Enkätundersökning Havskurens återvinningscentral, maj 2015 – Kundenkät som genomför-

des av två praktikanter på uppdrag av Tekniska kontoret, Uddevalla kommun, under fem 

dagar i maj 2015. 100 av 118 tillfrågade besökande svarade. 

Resultatnyckel: 
 

  
 

 
 

 

Målet/åtgärden har klarats! 

Målet/åtgärden klarades inte riktigt, men resultatet är ändå tillräckligt. 

Målet/åtgärden klarades inte. 
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Mål och åtgärder 
Hur har det 

gått? 
Kommentar 

Mål 1 Totala avfallsmängden ska minska 
jämfört med 2008 liksom avfallets 
farlighet 

    

Åtgärd 

1:1 

Plats ska upplåtas på Havskurens 

ÅVC och Aröds ÅVC för ”återbruks-

bodar” där inlämning kan ske av 

användbara saker. Platserna upplå-

tes till ideella organisationer där 

överskottet går till gratis nytta för 

tredje man. 

  Återbruksbodar finns på såväl Aröd 

och Havskuren ÅVC. 

Återbruksbodarna har medfört att 

mer än 2000 ton möbler, husgeråd 

m.m. samlas in per år. 

 Åtgärd 

1:2 

"Samlaren" skall installeras i affärs-

centra 

 

Samlaren, där det finns möjlighet att 

lämna småelektronik, glödlampor 

och batterier, har installerats vid 

bland annat Ica Kvantum, Ica Spara, 

Coop, Willys och City Gross. Den 

första sattes ut under 2012. 

Hittills har 2 927 ton samlades in 

under 2015. 

Åtgärd 

1:3 

Regelbundna informationsinsatser 

till hushållen om hantering av far-

ligt avfall 

 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en mo-

bil-app som lanserades 2015.  

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsanlägg-

ningar, datum för nästa hämtning 

vid fastigheten och en sorterings-

guide på flera språk. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade. 

Mål 2 Insamlingen ska vara estetiskt tillta-
lande och ha god tillgänglighet och 
säkerhet för hushållen samt säker-
ställa en separat hantering av farligt 
avfall. Minst 90 procent av hushål-
len ska vara nöjda med insamlingen 
år 2015 

 
 

 

Åtgärd 

2:1 

En ny ÅVC skall planläggas 
 

Ingen ny ÅVC har anlagts. 

Planer finns fortfarande för att 

bygga minst en ytterligare ÅVC. 
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Målet ligger kvar i nästa avfalls-

plan. 

Åtgärd 

2:2 

Insamling av hushållens farliga 

avfall inklusive elektronikavfall 

skall förutom vid befintliga miljö-

stationer ske med miljöbil från 

fasta platser i kommunen enligt 

turlista. 

 

Farligt avfall-bilen samlade under 

2015 in 790 ton farligt avfall, vilket 

är mindre än förväntat. 

Åtgärd 

2:3 

Påverka FTI via samråd att bygga 

nya estetiskt tilltalande, säkra och 

praktiska återvinningsstationer för 

producentansvarsmaterial och 

annat återvinningsbart material 

 

För att öka insynen och tryggheten 

vid ÅVS har plank ersatts med näts-

taket. 

Samrådsmöte mellan FTI och Sam-

hällsbyggnadsförvaltningen  hålls 

minst 1 ggr/år. Vid samrådsmötena 

görs även besök på stationerna. 

Åtgärd 

2:4 

Städningsrutinerna på Havskurens 

ÅVC ändras så att städning sker 

oftare 

 

Städfrekvensen vid Havskurens 

ÅVC har ökat från cirka 1 

gång/vecka till flera gånger/ vecka. 

Detta har medfört att en bättre 

miljö på centralen.  

Mål 3 Nedskräpningen utomhus på all-
männa platser ska ha minskat med 
50 % jämfört med 2008 

  

Åtgärd 

3:1 

Regelbunden information om 

avfallsfrågor samt anti-

nedskräpningskampanjer i skolor, 

utöver den information som ges 

till alla barn i klass 5 

 

Det har saknats resurser för att 

genomföra denna åtgärd.  
 

Åtgärd 

3:2 

Anlita skolungdom för årlig strand-

städning 

 

Strandstädning har inte genomförts 

av skolungdom, däremot städar de 

runt sina skolor.  

Målet följer inte läroplanen och 

kommer inte att lyftas över i nästa 

avfallsplan i denna formulering. 

Åtgärd 

3:3 

Återkommande städkampanjer 

genomförs i samverkan med orga-

nisationer, skolor, väg- och som-

marstugeföreningar mm. 

 

Kampanjer genomförs en gång per 

år, på våren. 

Såväl deltagarna i kampanjerna 

som kommunens invånare är posi-

tivt inställda. 

Åtgärd 

3:4 

Samarbetsrutin vad gäller städning 

av områden dit allmänheten har 

tillträde tas fram av Tekniska 

nämnden och Miljö och Stads-

 

Samarbetsrutinen har tagits fram 

och efterlevs.  

Invånarnas respons är att det är 
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byggnad  bra med gemensamma och tydliga 

"ingångar" och kontakter. 

Mål 4 Källsorterade avfallsfraktioner skall 
vara så rena som möjligt. Minst 80 
procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker 
ska tas om hand för biogasprodukt-
ion och rötresten ska nyttjas som 
växtnäring på åkermark till 100%. 
Kvaliteten på insamlat matavfallet 
ska vara mycket god och andelen 
rättsorterat skall vara minst 90%. 

 

Målet har delvis uppfyllts.  

74% av matavfallet samlades under 

2015 in och skickades till rötning 

(mot målets 80%). 

Enligt mottagaren för rötresten har 

100% används som växtnäring på 

åkermark. 
 

Åtgärd 

4:1 

Nytt insamlingssystem med sepa-

rata kärl för matavfall och bränn-

bart hushållsavfall införs.   

 

Insamlingssystemet med separata 

kärl för matavfall och brännbart 

avfall infördes 2013. 

Sedan införandet har mer matavfall 

sorterats ut och fraktionen har 

varit renare (mer rättsorterad).  

Enligt Kritik på Teknik är de flesta 

tillfrågade nöjda med hur matavfal-

let samlas in. 

Åtgärd 

4:2 

Matavfallet ska behandlas i en 

anläggning som medger att rötres-

ten kan nyttjas som växtnäring på 

åkermark 

 

Insamlat matavfall omhändertas 

vid Heljestorp avfallsanläggning 

varifrån all rötrest används till 

växtnäring. 

Åtgärd 

4:3 

Regelbunden information (ett 

utskick per år) ska gå ut till hushåll 

m.fl. som redovisar resultaten från 

plockanalyser, vad som händer 

med avfallet samt belyser vikten 

av att matavfallet ej blandas med 

annat avfall 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk.  

Mål 5 En plan för hantering av slam och 
återvinning av näringsämnen skall 
finnas framme senast 2015.  

60% av fosforföreningarna i det 
kommunala avloppet ska användas 
som växtnäring varav 50% ska gå till 
åkermark 

 

Det nya slamdirektivet som ska 
styra hur återvinning av närings-
ämnen får ske bereds, men har 
ännu inte beslutats av Miljödepar-
tementet.  

Målen för användning av fosfor till 
växtnäring har därför inte upp-
nåtts. 

Åtgärd 

5:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om att inte hälla farligt 

avfall, färgrester mm i avloppet. 

 

Information sprids bland annat via 

hemsidan,  Öppet hus på renings-

verket och initiativet "VA i fem-

man" som vänder sig till alla fem-
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teklassare. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade, men ändå känner sig 

12% dåligt informerade. Detta kan 

bero på att det inte finns informat-

ion på flera språk. 

Åtgärd 

5:2 

Genomföra regelbundna invente-

ringar av de verksamheter som är 

kopplade till reningsverken 

 

Uppföljning görs av slamavskiljare 

som är kopplade till reningsverket. 

Åtgärd 

5:3 

Utreda konsekvenserna av att 

bränna rötresten/slammet 

 

Provförbränning av rötrest/slam 

kommer att ske under 2017. 

Mål 6 Andelen producentansvarsmaterial 
i den insamlade brännbara fraktion 
i hushållsavfallet ska minska till 
10%.   

  

Åtgärd 

6:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om vikten av att källsortera 

bättre för att öka materialåtervin-

ningen och också minska kostna-

den för avfallshanteringen 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk. 

Åtgärd 

6:2 

Plockanalys genomförs 2 ggr/år 
 

Plockanalys har genomförts 1 

gång/år vilket bedöms vara tillräck-

ligt.  

Mål 7 Kontrollen ska vara god vad gäller 
sorteringen av grovavfall på Havs-
kurens ÅVC   

  

Åtgärd 

7:1 

Bemanningen vid Havskuren ska 

öka  

 

Bemanningen vid Havskurens ÅVC 

har ökat från 4 till 6 personer. 

Enligt enkätundersökningen 2015 

är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bemötandet.  

Det har dock förkommit problem 

med hot och våld mot personalen 

och en åtgärdsplan för att hantera 

det är under framtagande. 

Åtgärd 

7:2 

Bomsystem, med kort för abon-

nenter, införs på Havskurens och 

Aröds ÅVC  

 

Bomsystemet infördes 2013. 

Enligt enkätundersökningen 2015 
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är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bom- och betalsystemet. 

Uddevalla Kraft upplever att ned-

skräpningen utanför ÅVC minskat 

och att registreringen av företa-

gens avfall blivit bättre. Invånarna 

kommer oftare med fulla lass istäl-

let för att köra enstaka saker i ta-

get, vilket medför minskade trans-

porter. För arbetsmiljön och säker-

heten är det även positivt att kon-

tanthanteringen försvunnit. 

Åtgärd 

7:3 

Återkommande plockanalyser på 

avfall, både verksamhetsavfall och 

ej källsorterat hushållsavfall som 

tillförs Lillesjöverket samt botten-

aska från Lillesjöverket. 

 

Regelbundna plockanalyser genom-

förs inte, däremot görs stickprov 

bland annat för att minska mäng-

den elektronikavfall. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 8 Minimering av transporter av avfall  

  

Åtgärd 

8:1 

Stationer för mellanlagring av 

externslam ska anordnas genom 

att ställa upp tankbilssläp på en 

eller flera ställen i kommunen.  

 

Istället för tankbilssläp används tre 

gödselbrunnar. Det finns planer att 

utöka med ytterligare en brunn. 

Åtgärd 

8:2 

Genomföra ruttoptimering av 

sopbilar   

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 9 Tömning av fettavskiljare ska fun-
gera väl, med återvinning av energi 
och näring i fettavskiljarslammet. 

  

Åtgärd 

9:1 

Allt slam från tömning av fettav-

skiljare ska behandlas i en röt-

ningsanläggning 

 

Allt slam från tömning av fettavskil-

jare behandlas i rötgasanläggning. 

Åtgärd 

9:2 

Avlämning av använd frityrolja och 

liknande i småbehållare ska vara 

möjlig på kommunens ÅVC. Oljan 

ska återvinnas 

 

Årligen samlas cirka 500 liter olja in 

och skickas till Västsvensk Fettåter-

vinning.  

Avfallslämnarna har varit positivt 

inställda. 

Åtgärd 

9:3 

Miljö och Stadsbyggnad ska i sam-

arbete med VA-avdelningen ta 

fram rutiner för hur fettavskiljare 

ska tömmas 

 

Fettavskiljare töms cirka 4 ggr/år 

enligt överenskommelse mellan 

Uddevalla Energi och Västvatten. 

Ansvaret ligger på fastighetsäga-
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ren.  

Åtgärd 

9:4 

Ruttplanering av slamtransporter 

genomförs för att förkorta  trans-

porterna 

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 10 Kretsloppsanpassade avloppssy-
stem ska prioriteras  

  

Åtgärd 

10:1 

Ett projekt med kretsloppsanpass-

ning av toalettavfall ska genomfö-

ras och utvärderas i något lämpligt 

område. Möjliga system för urin-

sortering, lagring och spridning på 

åkermark utreds 

 

Projektet har slutförts och hante-

ringen är införlivad som ett av 

kommunens system för hantering 

av hushållsavfall. 

Mål 11 Gamla nedlagda deponier i kom-
munen ska åtgärdas 

  

Åtgärd 

11:1 

Översyn av samtliga kända depo-

nier. Bristfällig täckning åtgärdas i 

samråd med fastighetsägaren 

 

För Bomyrendeponin har en utred-

ning om bland annat påverkan på 

recipient genomförts. Uddevalla 

kommun hjälper vägföreningen att 

rensa vägdiken. 

Vid övriga nedlagda deponier sker 

provtagning för att säkerställa att 

de inte orsakar miljöskada. 

Mål 12 Kommunen ska ha god kännedom 
om avfallsmängder, avfallsslag och 
behandling av avfall från  verksam-
heter i kommunen. 

  

Åtgärd 

12:1 

Enkät till större verksamheter 

varje år för uppföljning av mäng-

der och avfallsslag.  

 

Inga enkäter om avfall har skickats 

till större verksamheter. 

Åtgärd 

12:2 

Regelbundna tillsynsbesök hos 

tillståndspliktiga verksamheter, 

varje anläggning får besök minst 

en gång vartannat år 

 

Tillståndspliktiga verksamheter 

besöks minst en gång/år. Ambit-

ionen är att utöka tillsynen ytterli-

gare. 

Åtgärd 

12:3 

Tillsynsmyndigheten skall vara 

uppdaterad, vara med i plane-

ringsprocessen när det gäller nye-

tableringar, bedöma tillkommande 

avfallsmängd och typ från nya 

verksamheter. 

 

Tillsynsmyndigheten får kännedom 

om nya verksamheter genom vissa 

verksamheters anmälningsplikt, 

bygglov och uppsökande arbete. 

Någon bedömning av tillkom-

mande avfallsmängder görs dock 

inte. 
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Åtgärd 

12:4 

Regelbundna plockanalyser på 

inkommande verksamhetsavfall till 

avfallsanläggningarna genomförs 

för att öka kunskapen om avfallets 

sammansättning. 

 

Regelbundna plockanalyser görs 

inte, däremot registreras inkom-

mande avfall och möjlighet finns 

att kontrollera innehållet. 

Åtgärd 

12:5 

Miljö och Stadsbyggnad ska årligen 

sammanställa statistik över in-

komna avfallsuppgifter 

 

Uppgifter om det avfall som kom-

mer in till Havskuren eller någon av 

de ÅVS som finns i kommunen 

sammanställs i den årliga Miljörap-

porten för Havskurens avfallsan-

läggning. 

Mål 13 Insamlingen av producentansvars-
material fungerar väl med hög 
insamlingsgrad och få klagomål från 
användarna av återvinningsstation-
erna (ÅVS) samt är estetiskt tillta-
lande 

  

Åtgärd 

13:1 

Påverka Förpacknings- och Tid-

ningsinsamlingen (FTI) att anpassa 

behållare och förbättra skyltning-

en på befintliga ÅVS 

 

Dessutom har förbättringar skett 

när det gäller mark, städning, be-

lysning och staket. 

Åtgärd 

13:2 

Påverka FTI att upprätta en åt-

gärdsplan när det gäller nedskräp-

ningen kring ÅVS. 

 

FTI har förbättrade rutiner för att 

städa inom och runt ÅVS erna. 

Tömningsfrekvenserna har också 

ökat. 

Dock är dumpning av grovsopor på 

ÅVS ett ökat problem. 

Åtgärd 

13:3 

Påverka FTI att bygga fler ÅVS i 

centrala Ljungskile 

 

En ny och större ÅVS har etablerats 

på Skafterödsvögen 

Åtgärd 

13:4 

Ha flera projektmöten per år med 

FTI 
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Bilaga 6. Nulägesbeskrivning 2016 
 

1. Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun ligger i mellersta Bohuslän. I centralorten Uddevalla bor cirka 35 000 

invånare och i näst största orten, Ljungskile, bor cirka 4 000 invånare.  

Huvuddelen av arbetstillfällena inom kommunen finns inom vård och omsorg, handel och 

utbildning. I kommunen finns cirka 5 000 aktiva företag. Tyngdpunkten ligger på handel, 

byggnadsindustri, byggvaruhandel och maritima näringar. Det geografiska läget har gett Ud-

devalla en stark koppling till skeppsbyggande och offshoreindustri, numera är det främst 

design- och ingenjörskunnande som ligger i framkant3. 

I avfallsplanen används uppgifter för befolkningsmängd, avfallsmängd etc. från 2016 som 

jämförelse.  

Befolkning i Uddevalla kommun4 2016 

Antal kommuninnevånare 55 164 

Antal hushåll i en- eller tvåfamiljshus 11 547 

Antal hushåll i flerbostadshus 13 323 

Tabell 1 Befolkningsuppgifter 2016, Uddevalla kommun 

 

2. Insamling av avfall 
Insamling av hushållsavfall görs av Uddevalla Kraft AB på uppdrag av Uddevalla kommun. 

Insamling sker i två stycken enfackskärl (restavfall och matavfall). 

Insamling av verksamhetsavfall till Havskuren sköts av privata aktörer, främst Lastbilscen-

tralen (LBC). 

Insamling av producentansvarsavfall sköts av Uddevalla Kraft AB och privata aktörer på upp-

drag av HA Recycling AB som har avtal med FTI AB. 

3. Avfallsanläggningar 
I Uddevalla kommun finns anläggningar för mottagning av avfall och hantering av visst avfall.  

För mottagande av avfall finns två större bemannade återvinningscentraler; Havskurens 

avfallsanläggning i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile, en miljöstation vid 

OKQ8 samt 20 återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

(FTI). För behandling av avfall finns kraftvärmeverket Lillesjöverket, som nyttjar hushålls- och 

                                                                 

3 http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/ 2017-06-20 

4 Andel hushåll efter boendeform och kommun den 31 december 2016, www.scb.se 

http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/
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verksamhetsavfall som bränsle och Hovhultsverket som nyttjar bland annat returträ som 

bränsle.  

Matavfall från kommunen transporteras till upphandlad rötningsanläggning. Avfall till deponi 

transporteras till godkänd aktiv deponi. 

3.1. Havskurens avfallsanläggning 
På Havskurens avfallsanläggning finns en återvinningscentral för hushåll och företag, en sorte-

ringsanläggning, en komposteringsanläggning och en tidigare deponi. Anläggningen är till-

ståndspliktig enligt Miljöbalken och ett nytt tillstånd har sökts. 

Mottagning av avfall och mellanlagring av farligt avfall 

Vid ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, farligt 

avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till återvinningscentralen (ÅVC) på Havs-

kurens avfallsanläggning. Privatpersoner boende i Uddevalla kommun kan lämna avfall vid 

ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhållningstaxan) genom att dra sitt kort. För 

ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter betalar för antalet besök. 

Till avfallsanläggningen kommer även verksamhetsavfall i containrar och lastbilar. Inkom-

mande avfall som inte ska till ÅVC vägs och registreras.  

 Sortering av avfall 

Vid sorteringsplattan sorteras blandat avfall från främst verksamheter.  

 Kompostering 

Kompostering av park- och trädgårdsavfall sker på hårdgjord yta. Fram till hösten 2016 skedde 

komposteringen med inblandning av gödsel. Den färdiga jordprodukten används vid sluttäck-

ning av deponin eller säljs till privatpersoner. 

 Mellanlagring av avfall 

Farligt avfall mellanlagras i en särskild byggnad i väntan på borttransport. Byggnaden är ut-

formad så att eventuellt läckage av flytande farligt avfall samlas upp och inte läcker till omgiv-

ningen. 

Trä mellanlagras under perioder inför flisningskampanjer. 

 Deponering, sluttäckning och lakvattenhantering 

Fram till 1976 deponerades hushållsavfall, byggavfall, industriavfall med mera på Havskuren-

deponin. Deponeringen upphörde helt i december 2008 och sluttäckning av deponin pågår 

och planeras vara klar vid utgången av 2018. 

Lakvattnet från deponin avleds till en lakvattendamm, Rundtjärn, där det luftas och sedimen-

tation kan ske. Vid in- och utloppen finns flödesmätare som registrerar flödet kontinuerligt. 

Vattnet från Rundtjärn släpps till en anlagd våtmark för ytterligare rening av vattnet. Utloppet 

från våtmarken sker till Vännerbergsbäcken. Avrinnande ytvatten från ÅVC-ytan leds till diken. 
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3.2. Aröds återvinningscentral 
Aröds återvinningscentral är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 

Mottagning av avfall  

Vid Aröds ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, 

farligt avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till Aröds ÅVC. Privatpersoner boende i 

Uddevalla kommun kan lämna avfall vid ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhåll-

ningstaxan) genom att dra sitt kort. För ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter beta-

lar för antalet besök. 

 Hantering av avfall 

Det grovavfall, trä, brännbart avfall och parkavfall som kommer in till Aröds ÅVC transporteras 

till Havskurens avfallsanläggning för sortering och transport till fortsatt omhändertagande.  

Övrigt avfall, exempelvis förpackningsavfall och farligt avfall hämtas av anlitad transportör. 

3.3. Lillesjöverket 
Kraftvärmeverket Lillesjöverket i Uddevalla togs i drift under hösten 2008. I Lillesjöverket 

eldas hushålls- och verksamhetsavfall för produktion av fjärrvärme och el.  

Tillståndsbeslutet från 2013 medger att Lillesjöverket tar emot upp till 130 000 ton brännbart 

hushålls- och industriavfall per år.  

Vid en förbränning på 90 000-100 000 ton avfall per år uppgår fjärrvärmeproduktionen till 250 

000 MWh vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för ungefär 10 000 villor.  

Elproduktionen på Lillesjöverket kan ge upp till 67 000 MWh per år. Maximalt producerad 

effekt är 10 MW. En normal villafamilj förbrukar 5-6 MWh el till hushållet vilket innebär att 

Lillesjöverket levererar el till cirka 12 000 villor.  

Slaggen som blir kvar efter förbränningen, cirka 18 600 ton per år, används för närvarande 

som konstruktionsmassor på Havskurendeponin efter att ha siktats och mellanlagrats. Avskiljd 

flygaska är klassad som farligt avfall och transporteras till Langöya i Norge för behandling 

användning som utfyllnadmassor i ett kalkstensbrott. Mängden uppgår till cirka 3 027 ton per 

år. 

3.4. Hovhultsverket 
Vid Hovhultsverket används bland annat returträ och biobränslen som bränsle för att produ-

cera fjärrvärme. Gällande tillståndsbeslut är från 2007. 

3.5. Avloppsreningsverk 
I Uddevalla kommun finns tre avloppsreningsverk och två mindre reningsanläggningar: 
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• Skansverket reningsverk, dimensionerat för 70 000 pe5. 
• Fagerhult reningsverk, dimensionerat för 400 pe. 
• Kyrkbyn reningsverk, dimensionerat för 200 pe. 
• Forshälla markbäddsanläggning, dimensionerat för 150 pe. 
• Skredsvik rotzonsanläggning, dimensionerat för 200 pe. 
 

Vid kommunens största reningsverk, Skansverket, renas cirka 7 000 000 m³ avloppsvatten 

varje år. Reningen sker mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det som avskiljs är skräp, sand, 

näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material. Skansverket tar även emot slam 

från enskilda avlopp. 

3.6. Andra anläggningar för avfallshantering 
Utöver de anläggningar för hantering av avfall som drivs av Uddevalla kommun finns privata 

anläggningar, exempelvis för skrot- och bildefragmentering. 

4. Avfallsmängder 
Avfallsplanen ska omfatta såväl det avfall som kommunen har ansvar och rådighet över, det 

vill säga hushållsavfallet, som det avfall som ligger utanför kommunens monopol, det vill säga 

verksamhetsavfallet.   

Sammanställningen av avfallsmängder utgår från avfallshierarkin. 

4.1. Hushållsavfall 
Definitionen av hushållsavfall finns i Miljöbalkens 15 kapitel:  

3 § Med hushållsavfall avses i detta kapitel avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Naturvårdsver-

ket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett 

ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anlägg-

ning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurang-

avfall och toalettavfall."6 

För insamling av hushållsavfall gäller ett kommunalt monopol vilket innebär att endast kom-

munen, eller en aktör som får uppdraget från kommunen, får samla in avfallet. 

                                                                 

5 pe = Personekvivalenter 

6 Vägledning till definitionen av hushållsavfall, Naturvårdsverket, 2008-01-16 
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Hantering av hushållsavfall 

 Minimera uppkomsten av avfall 
Återbruk förekommer bland annat inom Socialtjänstens verksamhetsområde Stöd och ser-

vice. Det är framförallt arbetsuppgifter för brukare med beslut om daglig verksamhet enligt 

LSS och målet är att brukare ska utvecklas, vara delaktiga och känna tillfredsställelse i att 

utföra uppgifterna. Exempel på sådan återbruksverksamhet är: 

• Omhändertagande av begagnade kläder från insamlingsstationer. De begagnade klä-

derna tvättas och sorteras. En del av kläderna säljs i verksamhetens butik Da Capo 

och en del hyrs ut som maskeradkläder. 

• ”Startpaket” för nyblivna mödrar. Det är ett paket med ett par begagnade barnklä-

der, en filt (som stickas i verksamheten) och några tygblöjor (som sys i verksamhet-

en) de bildar ett paket som sedan via Emaus Björkå levereras till länder i Afrika där 

behovet av dessa paket är stort. 

• Tillverkning av väskor, kuddar, förkläden mm av begagnade kläder och tyger. Produk-

terna säljs i verksamhetens butik Textilhörnan. 

• Omhändertagande av kablar så att olika metaller kan återvinnas och säljas. 

• Återanvändning av verksamheternas möbler vid andra verksamheter.  

Återanvända avfall 
Vid kommunens återvinningscentraler, Havskuren och Aröd, finns containrar där avfallsläm-

narna kan lämna "hela och rena" saker till frivilligorganisationer. Cirka 2000 ton avfall till åter-

användning samlas in varje år.  

I anslutning till flertalet ÅVS finns insamlingsboxar för kläder. Antalet har ökat genom samar-

bete och avtal mellan kommunen och organisationer som samlar in kläder. 

 Återvinna avfall 
Producentansvar 

För insamling och transport av förpackningsmaterial och tidningar ansvarar FTI (Förpacknings- 

och tidningsinsamlingen AB). Insamling sker vid de 20 återvinningsstationer (ÅVS) som finns i 

kommunen.  

Annat avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis bildäck och elavfall, kan lämnas 

vid återvinningscentralerna Huskuren och Aröd.  
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* Uppgift om mängd/person hämtad från FTI.se. Beräkning av total mängd är baserad på 55 164 invånare (Uddevalla 
kommuns statistik). 
** Uppgift hämtad från el-kretsen.se. Beräkning av mängd per person är baserad på 55 083 invånare. 
*** Uppgift baserad på det totala antalet utfärdade skrotningsintyg under 2015 (188 810 st) och Sveriges befolkning 
vid utgången av 2015 (9 851 017 personer).  
 

Kompostering 

Hemkompostering sker i cirka 895 hushåll i en- och tvåfamiljshus. Eftersom avfallet inte sam-

las in finns ingen uppgift om hur stor mängd matavfall som hanteras i hemkompost. 

Det finns inga matavfallskvarnar installerade i hushåll som är anslutna till det kommunala 

avloppsnätet. 

Trädgårdsavfall som tas emot vid ÅVC komposteras på Havskuren ÅVC. Årligen kommer cirka 

3000 ton trädgårdsavfall in. 

 

Näringsämnen från enskilda avlopp 

Ett hushållsavlopp innehåller mycket näring och 90 % av näringen finns i toalettvattnet. I Ud-

devalla tas näringen om hand genom spridning av toalettvattnet på åkermark. Toalettvattnet 

hämtas från slutna toalettankar och transporteras till närmaste hygieniseringsanläggning. 

Hygieniseringen innebär att toalettvattnet lagras i några månader och behandlas under tiden 

med urea som bryter ner bakterierna som finns i toalettvattnet. Produkten blir en ren kon-

centrerad växtnäring som sedan sprids på åkermark av lantbrukaren. Därmed ingår toalett-

vattnet i ett kretslopp.  

Detta kretsloppsystem startades som projekt 2013 och är idag inarbetad i de ordinarie upp-

dragen i kommunen. En utveckling av systemet är att hanteringen från hämtning av toalett-

vattnet till spridning av toalettvattnet kommer att certifieras samt ett LOVA projekt som ser 

över möjligheterna att hygienisera toalettvattnet effektivare. 

 

 

Insamlat avfall för återvinning i Uddevalla kom-
mun (2016) 

ton totalt kg/person 

Glasförpackningar* 1 108 21,4 

Pappersförpackningar* 1 329 24,1 

Plastförpackningar* 574 10,4 

Metallförpackningar* 1 54 2,8 

Tidningar/returpapper* 1 649 29,9 

Batterier** 17 0,35 

Elutrustning (exkl. batterier)** 658 11,9 

Däck - - 

Uttjänta bilar*** 
188 810 st år 2015 i 

Sverige 
0,02 st 2015 

 Tabell 2. Insamlat avfall till återvinning i Uddevalla kommun 2016. 
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 Energiåtervinning 
Under 2016 samlades 10 830 ton hushållsavfall (matavvfall och brännbart avfall) in från kärl. 

Rötning av matavfall 

Matavfall transporteras till upphandlad rötningsanläggning för utvinning av biogas. Under 

2016 rötades 4200 ton matavfall från Uddevalla kommun vid Heljestorp. Efter att möjligheten 

att skicka matavfallet till Heljestorp upphört transporteras det istället till Linköping. Genom-

förda analyser av nyttan av att röta avfallet i förhållande till den negativa påverkan av att 

transportera avfallet till Linköping visar att miljönyttan är större än den negativa påverkan 

från transporterna. 

Hushåll 

Hushållens matavfall sorteras och läggs i avsett kärl för matavfall. Under 2016 samlades 4 122 

ton matavfall in från hushåll i Uddevalla kommun. 

Plockanalyser av matavfallspåsar har genomförts i flerbostadshus och villor i tätbebyggda 

områden under 2015 och 2017. 

I tabell 3 redovisas resultaten från plockanalyserna i flerfamiljshus. De procentuella andelarna 

rätt sorterat och fel sorterat matavfall är desamma under 2017 som 2015, däremot har 

mängderna i det närmaste fördubblats. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat 

något från 2015 till 2017. Bland det felsorterade avfallet, det vill säga avfall som inte hör 

hemma i matavfallspåsen, syns den största skillnaden i fraktionen "Övrigt brännbart" som 

bland annat innehåller blöjor och kläder. Denna fraktion har i stort sett halverats mellan 2015 

och 2017. 

 

Plockanalys matavfall: 
Flerfamiljshus 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 81,6 0,68 81,6 1,21 

- Oundvikligt 56 0,47 58,8 0,87 

- Onödigt (matsvinn) 18 0,15 20,2 0,3 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4 0,03 2,5 0,04 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 3,6 0,03 - - 

Fel sorterat 18,4 0,15 18,4 0,27 

- Papper och kartong 1,6 0,02 2,6 0,04 

- Plast 1,8 0,01 3,1 0,04 

- Metall 0,3 0,0 0,4 0,01 

- Glas 0,2 0,0 0,7 0,03 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 4,2 0,03 4,3 0,06 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,0 2,6 0,04 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,01 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 9,5 0,08 4,8 0,07 

Tabell 3. Plockanalys av matavfallspåsar från flerbostadshus 2015 och 2017. 
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I tabell 4 redovisas resultaten från plockanalyserna i villor i tätbebyggda områden. De procen-

tuella andelarna rätt sorterat och fel sorterat matavfall och mängderna är i stort desamma 

under 2017 som 2015. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat något från 2015 till 

2017. Fördelningen mellan de olika felsorterade fraktionerna är i stort densamma mellan 

2015 och 2017. 

 

En jämförelse mellan resultaten av plockanalyserna från flerfamiljshus och villor i tätort visar 

att andelen rättsorterat matavfall är större i villorna än i flerfamiljshusen. Den totala mäng-

den avfall i matavfallspåsen är större i villorna, även om mängden från flerfamiljshusen har 

ökat sedan 2015. 

 

Restauranger och storkök 

Restauranger, skolkök, storkök och liknande har separat hämtning av matavfall.  

Plockanalyser på matavfall från skolmatsalar genomfördes 2015 och från äldreboenden 2017. 

Analyserna visar att andelen onödigt matavfall (matsvinn) är stor, se tabell 5. Observera att 

antalet kilo per person är per dag för skolan och per vecka för äldreboendet. 

Plockanalys matavfall:  
Villor i tätort 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 93,2 3,35 94,6 3,47 

- Oundvikligt 69,3 2,5 74,2 2,72 

- Onödigt (matsvinn) 11,5 0,41 16,8 0,62 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

7,9 0,28 3,5 0,13 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,5 0,16 - - 

Fel sorterat 6,8 0,25 5,4 0,20 

- Papper och kartong 0,8 0,03 1,0 0,03 

- Plast 1,7 0,06 1,2 0,05 

- Metall 0,0 0,00 0,1 0,01 

- Glas 0,0 0,00 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 2,2 0,08 1,1 0,04 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,01 0,2 0,01 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,00 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,00 0,05 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 1,7 0,06 1,6 0,06 

 Tabell 4. Resultat från plockanalyser av matavfall från villor i tätort 2015 och 2017. 
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Förbränning av hushållsavfall 

Brännbart avfall går till Lillesjö kraftvärmeverk i Uddevalla. 

Hushållens brännbara avfall sorteras i påsar som läggs i avsett kärl. Under 2016 samlades 6 

709 ton brännbart kärlavfall från hushåll in. 

I tabell 6 redovisas resultatet från en plockanalys av den brännbara påsen från villor i tätort 

2017. 

Plockanalys brännbart avfall:  
Villor i tätort 2017 

2017 

Vikt% Kg/hushåll och vecka 

Bioavfall 26,9 0,52 

Papper och kartong 16,3 0,32 

Plast 17,5 0,34 

Metall 1,3 0,03 

Glas 1,8 0,03 

Inert material (porslin, kattsand) 3,3 0,06 

Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,03 0,001 

El och elektronik 0,55 0,01 

Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 32,4 0,63 

 

Brännbart grovavfall kan dels lämnas av hushållen vid ÅVC och dels hämtas av kommunen 

från flerfamiljshus vid särskilda insamlingsrundor. 

Plockanalys matavfall, skolor 2015 och 
äldreboende 2017 

Skolor 2015 Äldreboende 2017 

Vikt% 
kg/elev och 

dag 
Vikt% 

kg/boende 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 99,3 0,11 97,8 2,18 

- Oundvikligt 15,2 0,02 47,5 1,06 

- Onödigt (matsvinn) 75,3 0,08 50 1,05 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4,6 0,0 3,3 0,07 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,2 0,0 - - 

Fel sorterat 0,7 0,0 2,2 0,05 

- Papper och kartong 0,1 0,0 0,3 0,01 

- Plast 0,5 0,0 1,0 0,02 

- Metall 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Glas 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 0,1 0,0 0,8 0,05 

Tabell 5. Plockanalys av matavfall från skolkök och äldreoende 2017. 

Tabell 6. Plockanalys av brännbart avfall från villor i tätort 2017. 
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Slam – rötning och förbränning 

Slam från kommunala avloppsreningsverk 

Uddevalla kommun har tre avloppsreningsverk; Skansverket, Fagerhult och Kyrkbyn. Slammet 

från Fagerhult och Kyrkbyn hämtas med slamsugare och töms i Skansverket. 

Vid Skansverket rötas och centrifugeras slammet. Större delen av den rötgas som bildas (630 

269 Nm3 under 2016) används till uppvärmning av reningsverket och leverans till fjärrvärme-

nätet. Det rötslam som blir kvar efter centrifugeringen har transporterats till Havskurens av-

fallsanläggning för att användas vid sluttäckning av deponin till utgången av 2017.  

Rens från Skansverket tvättas, rivs och pressas och transporterades till Lillesjöverket för för-

bränning.  

Sand från Skansverkets reningsverk tvättas och avvattnas och används därefter på Havsku-

rendeponin som sluttäckningsmassor.  

 

Avfall från reningsverk 
Slam 2016 

(ton) 
Rens 2016 

(ton) 
Sand 2016 

(ton) 

Reningsverk:    

- Skansverket 4 044 52,5 15 

- Fagerhult 0 1 0 

- Kyrkbyn 0 0,1 0 

- Hässleröd 42 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Skredsvik 110 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Bokenäs 
Mängden slam, rens och sand mäts ej. Mängderna är mycket små. 

- Bassholmen 

Totalt 4044 53,6 15 

Användning:    

- Sluttäckning deponi 4 044 0 15 

- Förbränning  0 52,5 0 

- Växtnäring på åkermark  0 0 0 
Tabell 7. Slam, rens och sand från kommunala avloppsreningsverk i Uddevalla kommun under 2016. 

Externslam 

Slam ifrån hushåll, det vill säga avloppsslam från trekammarbrunnar och slutna tankar kallas 

externslam och lämnas vid avloppsreningsverket Skansverket. Även slam från mindre av-

loppsreningsverk och pumpstationer töms vid Skansverkets avloppsreningsverk och behand-

las med övrigt avloppsslam. Externslam från slutna tankar lämnas även till lokala mottag-

ningsanläggningar för hygienisering och återföring till återmark.  

Externslam Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 21 863 
varav  
- Slam från hushåll 20 071 

- Slam från mindre AVR och pumpstationer 1 792 

Behandlingsmetod:  
- Rening i avloppsreningsverk 21 863 

Tabell 8. Insamlat externslam i Uddevalla kommun under 2016. 
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Slam från fettavskiljare 

Slam från fettavskiljare har tidigare blandats med övrigt slam och behandlats i Skansverket. Efter att 

reningsverkets process ändrats är denna hantering inte längre möjlig och fettet transporteras istället till 

Trollhättan. 

 Deponering 
Latrin 

Mängden latrinavfall som samlas in i kommunen visas i Tabell 9. Latrinet som samlas in i en-

gångskärl deponeras för närvarande med dispens på Heljestorps avfallsanläggning. 

Latrin Mängd 2008 (ton) Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 30 5 
Behandlingsmetod:   
Deponering 30 5 

Tabell 9. Mängden insamlat latrinavfall samt behandlingsmetod (Källa: Avfall web Uddevalla) 

Målsättningen är att hanteringen av latrin ska upphöra. Latrinhämtning är en besvärlig hante-

ring utifrån arbetsmiljö, hygien och behandling. På sikt är det önskvärt att lokal hantering sker 

i enskilda avloppslösningar eller genom anslutning till kommunalt avloppsnät.  

Utsorterad deponifraktion 

Utsorterad deponifraktion transporteras till godkänd aktiv deponi.  

 

4.2. Verksamhetsavfall 

 Allmänt 

Verksamhetsavfall är sådant avfall som inte är hushållsavfall, det vill säga sådant som inte 

uppkommer från hushåll eller därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Natur-

vårdsverket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett än-

damål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. 

Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 

toalettavfall."  

Det kommunala monopol som gäller för hushållsavfall gäller inte för verksamhetsavfall, vilket 

innebär att privata aktörer kan samla in och hantera avfallet. Det innebär även att kommunen 

inte ansvarar för eller har rådighet över verksamhetsavfallet. Den kommunala avfallsplanen 

ska dock innehålla översiktliga uppgifter om verksamhetsavfallet. 

 

 Verksamheter i Uddevalla kommun 

De verksamheter som finns i Uddevalla kommun speglas i fördelningen av arbetstillfällen. I 

figur 1 nedan framgår att den största andelen arbetstillfällen finns inom vård och omsorg, följt 
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av handel och utbildning. I förhållande till Sverige i stort är andelen arbetstillfällen inom till-

verkning och utvinning relativt låg.  

 

Figur 1. Fördelning av arbetsttillfällen i Uddevalla kommun och Sverige 2014. Källa: SCB 

 

I figur 2 redovisas nationella avfallsmängder fördelat på bransch. Den i särklass mest 

avfallsintensiva branschen, utvinning av material, finns dock inte med i sammanställningen. 

Byggverksamhet är, förutom gruvindustrin, den bransch som ger störst mängd avfall. Vård 

och omsorg och handel ingår i branschen Tjänsteproducenter.  

 

Figur 2. Avfallsmängder i Sverige 2014 fördelat på bransch. Källa: Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket. 
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Inom branschen tjänsteproducenter, där vård och omsorg och handel ingår, är en stor andel 

hushållavfall, det vill säga inte verksamhetsavfall, se figur 3. Detta hushållsavfall från 

tänsteproducenter kan bland annat bestå av avfall från personalmatsalar eller annat avfall 

från boende/brukare. 

 

Figur 3. Avfall från tjänsteproducenter fördelat på avfallstyp. Källa: Avfall Sverige 2014, Naturvårdsverket. 

 

Baserat på fördelningen av arbetstillfällen och de nationella avfallsmängderna från respektive 

bransch kan bedömningen göras att den största andelen verksamhetsavfall i Uddevalla 

kommun kommer från byggbranschen.  

 

 Minimera uppkomsten av avfall 

Det finns ingen samlad bild över vilka åtgärder som vidtas för att minska uppkomsten av verk-

samhetsavfall i Uddevalla kommun.  

Möjligheterna att minimera avfallet är stor i bland annat byggbranschen. Exempel på avfalls-

minimerande åtgärder i byggbranschen är måttbeställda byggvaror, använda hållbara materi-

al med lång livstid som minskar behovet av underhåll och rivningsmetoder som inte förstör 

materialen utan möjliggör återanvändning. 

 Återanvända avfall 

Hur mycket av verksamhetsavfallet som återanvänds i Uddevalla kommun är oklart.  

På nationell nivå användes 4 180 000 ton bygg- och rivningsavfall i form av jordmassor, be-

tong, sten m.m. till konstruktion under 20147. Detta utgör cirka 44% av den totala mängden 

bygg- och rivningsavfall i landet. Sannolikt ser andelen liknande ut för Uddevalla kommun. 

                                                                 

7 Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket rapport 6727, juni 2016 
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Återvinna avfall 

Avfall till materialåtervinning sorteras i varierande grad ut vid verksamheter. Verksamheterna 

väljer själva entreprenör för att hämta exempelvis förpackningsavfall och annat avfall till 

materialåtervinning. 

En del av verksamheternas avfall till återvinning mellanlandar på Havskurens avfallsanlägg-

ning. Exempelvis passerar cirka 1 500 ton metallskrot Havskuren per år men det saknas upp-

gifter om den totala mängden verksamhetsavfall till återvinning. 

Energiåtervinning 

Brännbart verksamhetsavfall krossas och förbränns. Verksamheterna väljer själva entreprenör 

för hämtning och mottagning/förbränning. Årligen passerar cirka 6 000 ton brännbart verk-

samhetsavfall Havskurens avfallsanläggning men det saknas uppgifter om total mängd bränn-

bart verksamhetsavfall.  

Deponering och kvittblivning 

Den mängd verksamhetsavfall som deponeras är marginell. 
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Bilaga 7.  Nedlagda deponier 
 

Inom Uddevalla kommun finns fem större nedlagda deponier som avslutades under 1960-1970-

talen, se Figur . 

 

 

 

Figur 1. Nedlagda deponier i Uddevalla kommun; 1, Herrestad Åker, 2 Kolsby, 3 Högstale, 4  Skälebacken, 5 Bo-
myren  

1. Undersökningar och klassning 
Geohydrologiska undersökningar har genomförts på samtliga fem större nedlagda deponier.  

Under 2005 genomfördes en så kallad MIFO8- klassning, fas 1, vid de fem större nedlagda 

deponierna i Uddevalla kommun. Samtliga deponier bedömdes tillhöra riskklass 3 (1 högst risk 

och 4 lägst risk), vilket innebär att deponierna utgör en måttlig risk för en skyddsvärd recipi-

ent (yt- och grundvatten).  Uppgifter kring de nedlagda deponierna har sammanställts i tabell 

1.  
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Deponi Typ av avfall 
Avslutad 

år 
Recipient för 

lakvatten 
Geohydrologisk 
undersökning 

MIFO-
klass 

Herrestad-

Åker 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

 

1967 

 

Dike som mynnar i 

Kärrån 

 

År 2004 

 

3 

 

Kolsby 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1971 

 

Skredsviksån 

 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms kunna 

ske periodvis, men effek-

terna bedöms vara ringa. 

 

.. 

.. 

3 

 

Högstale 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1970 – tal 

 

Böksbäcken 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms vara 

ringa. 

3 

 

Skälebacken 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Rotviksbäcken 

 

 

År 2004 – Påverkan 

bedöms vara ringa, kan 

dock påverkas av stora 

grundvattenuttag. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Bomyren 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Dike som mynnar i 

Sparreviken 

År 2000 

 

3 

Tabell 1. Sammanställning av uppgifter om nedlagda deponier i Uddevalla kommun 

2. Ytterligare åtgärder 
Vid två av deponierna har åtgärder och/eller undnersökningar genomförts efter den geohyd-

rologiska utredningen och MIFO-klassningen. Vid övriga har inga ytterligare åtgär-

der/undersökningar genomförts. 

2.1. Bomyrendeponin 
Efter den geohydrologiska undersökningen vid Bomyrendeponin år 2000 kompletterades 

deponins täckning, provtagning av privata brunnar i närheten av recipienten genomfördes 

och provtagningen av ytvatten fortsatte under två år. Ingen påverkan konstaterades.  

År 2009 återupptogs provtagningen av ytvattnet (lakvattnet) strax nedströms deponin. Under 

de följande åren påvisades förhöjda värden av kväve och järn samt en ökande trend av syre-

förbrukande ämnen och vissa metaller. Det konstaterades även att utfällningen av järnhaltigt 

slam var kraftig vilket innebar att rödbrunt slam ansamlades längs dikeskanter och i kulvertar. 

Beslut fattades om att utreda möjliga åtgärder för att minimera utläckaget av lakvatten. 

I oktober 2014 presenterades en rapport med bland annat en riskbedömning av "nuvarande 

påverkan" (2013) och  förslag till åtgärder för att minska utläckaget av lakvatten. Lakvattnet 

                                                                                                                                                                         

8 Metodik för inventering och riskklassning av förorenade områden (MIFO) 
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bedömdes kunna ha en negativ inverkan på vattenlevande organismer i recipienten om tren-

den med ökande halter fortsatte. Utläckaget bedömdes inte medföra någon hälsorisk för 

människor utan problemet bedömdes främst vara av estetisk natur. 

De åtgärdsförslag som presenterades var att: 

• Anlägga en lakvattendamm där lakvattnet syresätts och stannar upp vilket innebär 
att järnutfällningar kan sedimentera innan det når recipienten.  

• Lägga om lakvattendikena till dräner så att utfällningen inte blir synlig. Regelbunden 
spolning av dränerna är  sannolikt nödvändig.  

• Komplettera deponins skyddstäckning vilket minskar infiltrationen och därmed 
lakvattenbildningen. 

2.2.Herrestad åker  
Vid deponin vid Herrestads åker har provtagning av lakvatten och recipient skett. Provtag-

ningen har dock upphört. 
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Bilaga 8.  Framtidsprognos 
 

Avfallsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering i Uddevalla 

kommun. Mål och åtgärder i avfallsplanen behöver därför anpassas och ta höjd för planerade 

och till viss del oplanerade förändringar i framtiden. 

1. Befolkningsprognos 

1.1. Prognos 
Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos från 20169 kommer befolkningen i kommunen 

att öka med cirka 7 000 personer, från 54 180 år 2015 till drygt 61 000 år 2025. Detta motsva-

rar en ökning på cirka 13 %. Under prognosperioden förväntas kommunen i genomsnitt öka 

sin befolkning med knappt 700 personer/år. 

Andelen barn och unga (0-19 år) samt äldre (65 år och äldre) förväntas öka i större omfattning 

än andelen invånare åldern 20-64 år.  

De kommande fem åren förväntas den största befolkningsökningen ske i Uddevalla tätort, 

Ljungskile och Ammenäs. Ökningen beror till största delen på en förväntad stor inflyttning till 

följd av bostadsbyggande och invandring.  

 

1.2. Bedömd påverkan på avfallshanteringen 
En befolkningsökning på cirka 7000 personer under en 10-årsperiod kommer att medföra att 

mer avfall behöver samlas in och omhändertas, om inte arbetet med att förebygga uppkomst 

av avfall får genomslagskraft.  

Den förändrade demografiska fördelningen mot fler unga och gamla medför ändrade möjlig-

heter och utmaningar. En ökande grupp unga innebär att utbildningsinsatser och projekt i 

förskolor och skolor kan få stor genomslagskraft i attityd- och beteendefrågor. En ökande 

grupp äldre medför ökade krav på tillgänglighet till insamlingsplatser och hushållsnära lös-

ningar. 

2. Planerade utbyggnader i kommunen som kan på-
verka avfallshanteringen 

Uddevalla är en tillväxtkommun och i takt med att bygg-och anläggningsprojekten ökar kan 

det finnas anledning att undersöka lämpliga platser och områden för deponering och mellan-

lagring av renare jordmassor. 

Förutom tillgång till deponi behöver också användning av tekniker för annan hantering än 

schaktning följt av deponering öka i enlighet med det regionala tilläggsmålet för en Giftfri 

                                                                 

9 Befolkningsprognos Uddevalla 2016, Uddevalla kommun 
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miljö. Exempel på sådan teknik kan vara behandling av förorenade massor på plats i stället för 

borttransport. 

2.1. Förtätad bebyggelse 
Enligt gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) ligger fokus inom planeringen för utbyggnad 

av bostads- och verksamhetsområden på att förtäta redan exploaterade områden. Ur avfalls-

hanteringsperspektiv innebär detta att befintlig infrastruktur kan utnyttjas, men att det finns 

en risk för att denna infrastruktur kan överbelastas. Exempelvis kan antalet eller tillgänglig-

heten till ÅVC och ÅVS behöva öka och rutter för insamling av hushållsavfall behöva förtätas 

eller planeras om. 

I ett flertal projekt, särskilt i Uddevallas stadsmiljö, påträffas förorenad mark. Med hänsyn till 

det regionala tilläggsmålet för Giftfri miljö som anger att användningen av  annan teknik än 

schaktning följt av deponering ska öka vid arbeten i förorenade områden, är det av stor vikt 

att planering för hantering av jordmassor finns med i ett tidigt skede när bygg-och anlägg-

ningsarbeten planeras. 

2.2. Bebyggelse i kustnära områden 
I gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) beskrivs behovet av fungerande system för vatten 

och avlopp vid byggande av nya bostäder eller omvandling av fritidshus i kustnära områden. 

Även avfallshanteringen kan behöva anpassas, exempelvis genom planering av insamlingsrut-

ter och eventuellt inköp av andra fordon om bärigheten på vägar och andra tillgänglighetsfrå-

gor medför att befintlig fordonsflotta är otillräcklig. 

2.3. Nya anläggningar 
Ett nytt badhus, förskolor, skolor och äldreboende planeras i Uddevalla kommun. Vid plane-

ring, projektering, uppförande och drift bör avfalls- och resursfrågorna hanteras på sådant 

sätt att återanvändning och återvinning blir en självklar del. 

3. Insamlingssystem och avfallsanläggningar 

3.1. Insamlingssystem 
Prov med insamling av hushållsavfall och förpackningar i direkt anslutning till fastigheten, så 

kallad fastighetsnära insamling (FNI), planeras att genomföras i Uddevalla kommun. Områden 

väljs utifrån dagens tillgänglighet till återvinningsstation. FNI medför ökad service för kom-

munmedborgarna, ett minskat behov av privata transporter till ÅVS, ökad sorteringsgrad av 

förpackningar och kan även innebära en ökad möjlighet för äldre och personer med vissa 

funktionsnedsättningar att bo kvar hemma. 

Det finns flera metoder  och system för FNI, exempelvis flerfackssytem. Återvinningsavfallet 

sorteras i olika fack och töms med särskilda fordon. Om försöket faller väl ut är detta en reell 

möjlighet även i andra områden för att öka sorteringsgraden och tillgängligheten. Inför beslut 

om ett övergripande system för FNI behöver kostnader och ansvar ses över i samråd med FTI 

AB som representerar producentansvaren för förpackningar och tidningar.  



  

 

 

Sida 60 av 76 

 

 

3.2. Avfallsanläggningar 

 Återvinningscentral 

En ny återvinningscentral behöver anläggas i västra delen av kommunen för att öka tillgäng-

ligheten för boende i området och minska transportbehovet. Återvinningscentralen ska enligt 

plan fungera som befintliga ÅVC vid Havskuren och Ljungskile, det vill säga med genomkörs-

ramp och bomkort. Vid projekteringen bör möjligheten att anlägga ett centrum för återbruk 

finnas med. Möjligheten att skapa ett system där återvinningscentralen kan besökas när den 

är obemannad ska undersökas.  

 Återvinningsstationer 

För att anlägga återvinningsstation krävs bygglov samt att en plats hittas som accepteras av 

såväl närboende som kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Det gör att det kan vara svårt att 

hitta nya platser för återvinningsstationer.  

Som alternativ till återvinningsstationer kan fastighetsnära insamling eller nedgrävda avfalls-

behållare användas. Detta system medför en mindre störning för närboende än en ÅVS med 

behållare ovan mark. Särskilda fordon och bygglov krävs dock.  
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Bilaga 9. Miljöbedömning 

1.Bakgrund 
Ett förslag till reviderad avfallsplan för Uddevalla kommun har tagits fram för perioden 2018-

2022. Kommunfullmäktige planeras anta den nya planen under 2018. Den tidigare gällande 

avfallsplanen antogs 2011.  

Enligt Miljöbalken ska en miljöbedömning av en kommunal plan göras om genomförandet av 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsprocessen ingår upprät-

tandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fungerar som underlag för beslutsfat-

tare. MKB: n ska beskriva sådant som är rimligt utifrån aktuell kunskap, avfallsplanens detalje-

ringsgrad och allmänhetens intresse. 

Uddevalla kommuns förslag till reviderad avfallsplan bedöms medföra betydande miljöpåver-

kan vid ett genomförande och därför ska en MKB upprättas. Bedömningen baseras bland 

annat på att planens mål bidrar till möjligheten att uppnå en rad av de nationella miljökvali-

tetsmål som berör avfallsområdet.  

1.1.Syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att kunna integrera miljöaspekter i avfallsplanen och att 

relevanta miljöaspekter beaktas i planarbetet. Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska bland annat garantera att de som beslutar 

om planen har kännedom om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

kan antas medföra. 

 

2.Uddevalla kommuns avfallsplan för 2018-2024 

2.1.Avfallsplanens syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. 

2.2.Avfallsplanens innehåll 
I Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2) 
framgår vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Uddevalla kommuns avfallsplan 
är uppbyggd enligt kraven i föreskriften. Huvuddokumentet innehåller kortfattad 
information medan mer djupgående information finns i bilagor.  
 
Förslaget till avfallsplan innehåller sju målområden:  

1.Minska matsvinnet 

2.Öka återbruket  
3.Förebygga och hantera nedskräpning 
4.Minska avfallets farlighet 
5.Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 
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6.Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp  
7.Minska påverkan från deponerat avfal 

 
Samtliga mål och utförligare information om avfallsplanens innehåll finns i utkastet 
till avfallsplan för Uddevalla kommun 2018-2024.  
 

3.Alternativ 
Vid upprättandet av en MKB ska alternativ till planens utformning tas upp. 

3.1.Nollalternativ 
Nollalternativet avser den situation som uppstår om den föreslagna planen inte genomförs. 

Då skulle den i dagsläget gällande avfallsplanen från 2011 kvarstå. Enligt Avfallsförordningen 

(SFS 2011:927) ska den kommunala avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov 

uppdateras. Den nya lagstiftningen innebär att nollalternativet skulle medföra att kommunen 

inte följer lagstiftningen.  

Nollalternativet innebär att insamlingssystemens kapacitet och utformning behålls på dagens 

nivåer. Med en ökande befolkning innebär det att det blir allt svårare att för renhållningen att 

säkerställa en hygienisk och hållbar insamling av hushållsavfallet. Risken för skadedjur och 

dåligt lukt ökar. Nollalternativet innebär även att resurshushållningen inom avfallshantering-

en inte förbättras. Den kan till och med komma att försämras om FTI inte hinner tömma kärl 

vid ÅVS i tillräckligt stor omfattning, vilket kan leda till minskat engagemang hos kommunens 

invånare när man upplever att ÅVS inte sköts tillräckligt bra. 

Dagens insamlingssystem, logistik och förutsättningar är inte tillräckliga för att täcka framti-

dens utmaningar inom avfallsområdet. 

3.2.Andra alternativ 
Planens inriktning och mål har arbetats fram genom diskussioner med många olika berörda 

parter och ligger inom ramen för vad kommunen anser vara rimligt att genomföra under pla-

nens giltighetstid. 

4.Bedömningsgrunder 
Genomförandet av miljöbedömningen underlättas av tydliga avgränsningar och bedömnings-

kriterier. 

4.1.Underlag 
För att kunna bedöma avfallsplanens miljöpåverkan och vilka miljöaspekter som är betydande 

har följande underlag använts: 

•Nationell och internationell lagstiftning 

•Den nationella avfallsplanen för perioden år 2012-2017 med tillhörande avfalls-

förebyggande program 

•Nationella miljökvalitetsmål (relevanta mål) 
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•Globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 (relevanta mål) 

•Regionala miljömål 

•Lokala miljömål och andra lokala styrande dokument  

•Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning av planer och program 

I avfallsplanen redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbarhets- och miljömål respek-

tive målområde är kopplat till. 

4.2.Avgränsningar  

Betydande miljöaspekter 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som anses vara bety-
dande vid avfallsplanens genomförande. 
 

De mest betydande miljöaspekterna för avfallshanteringen bedöms vara: 

•Påverkan på människors hälsa (fysiskt och psykiskt) 

•Resurshushållning 

•Påverkan på luft och klimat 

•Förorening av mark och vatten 

•Energianvändning 

Vad gäller nybyggnation av återvinningscentral hanteras miljöpåverkan endast kortfattat i 

denna MKB. Miljöbedömningar genomförs istället som en del av byggprocesserna i ett senare 

skede. 

Geografisk och tidsmässig avgränsning  

Miljöbedömningen avgränsas i första hand till miljöpåverkan i Uddevalla kommun. När det 

gäller gränsöverskridande transporter av exempelvis råvaror och material tas dock även den 

påverkan med. Den tidsmässiga avgränsningen är 4 år, från 2018 och fram till 2022 då planens 

ska aktualitetsgranskas. 

5.Miljöpåverkan  
De miljökonsekvenser som den föreslagna avfallsplanens genomförande bedöms ge beskrivs 

för respektive målområde. Se Avfallsplanen för vidare formulering av delmål och åtgärder för 

respektive målområde. 

För respektive målområde anges även koppling eller beröringspunkter till de globala hållbar-

hetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen, den nationella avfallsplanen och lokala mål. 

5.1.Metodik 
Bedömningen av målområdenas miljöpåverkan har gjorts kvalitativt eftersom förutsättning-

arna och kunskapsunderlaget för en kvantitativ bedömning i många fall är bristfällig. Flera av 

målen och åtgärderna är utredande eller syftar till att skapa förutsättningar och är därmed 

inte direkt mätbara med siffror. 
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Målområde 1: Minska matsvinnet 
Ambitionen att minska matsvinnet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.3), 

det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den nationella avfallsplanens mål 

"Matavfallet ska minska". 

Minska matsvinnet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska matsvinnet kan ge en positiv 

känsla av att göra en god gärning, men det 

bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Om den mat som köps utnyttjas bättre bör 

mängden mat som köps minska. Det medför 

en förbättrad resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kade utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och 

NOx. 

Påverkan på mark och vatten + Ett minskat matsvinn medför minskat behov 

av nyproduktion av mat vilket kan bidra till 

att minska behovet av exempelvis gödsel och 

bekämpningsmedel. Detta medför minskad 

förorening av mark och vatten. 

Energianvändning + / - Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kad användning av drivmedel som bensin och 

diesel. 

Minskat matsvinn skulle även kunna innebära 

att mängden utsorterat matavfall till exem-

pelvis framställning av biogas minskar. Detta 

skulle i sin tur medföra en minskad tillgång 

till biogas som alternativt drivmedel. 
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Målområde 2: Öka återbruket 
Ambitionen att öka återbruket återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.5, 12.7 

och 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", flertalet 

mål i  den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka återbruket 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka återbruket kan användningen av 

helt nya produkter minska. Det kan bidra till en 

minskad exponering av kemikalier som ofta finns 

i nya produkter. 

Resurshushållning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta främjar en god 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket kan ge minskade utsläpp till luft av exem-

pelvis CO₂, partiklar, NOx och diverse rökgaser. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion vilket kan ge minskade 

utsläpp till mark och vatten av diverse kemikalier 

som färger, lösningsmedel och mikroplast. 

Energianvändning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket i sin tur medför minskad energianvänd-

ning. 
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Målområde 3: Förebygga och hantera nedskräpning 
Ambitionen att förebygga och hantera nedskräpning återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.3 och 14.1), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den 

nationella avfallsplanens mål "Nedskräpningen ska minska i städer, naturområden och längs 

kuster". 

Förebygga och hantera nedskräpning 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Minskad nedskräpning kan bidra till en upple-

velse av en tryggare stadsmiljö och en bättre 

naturupplevelse. 

Resurshushållning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning förbättras resurshushållning-

en. 

Påverkan på luft och klimat  Ingen direkt påverkan. 

Påverkan på mark och vatten + En minskad nedskräpning av hav och andra vat-

tenmiljöer medför minskade problem med ex-

empelvis plast i haven och mikroplaster.  

Minskad nedskräpning av medför även minskad 

risk för att farliga ämnen läcker ut och förorenar 

mark och vatten.  

Energianvändning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning minskar behovet av fossila 

bränslen till uppvärmning eller materialfram-

ställning. 
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Målområde 4: Minska avfallets farlighet 
Ambitionen att minska avfallets farlighet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.4 och 12.8), det nationella miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö", två mål i  den nationella av-

fallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska avfallets farlighet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka utsorteringsgraden av farligt 

avfall så att det farliga avfallet hanteras på rätt 

sätt minskar risken för att människor kommer i 

kontakt med det farliga avfallet.  

Resurshushållning + Genom att minska förekomsten av farligt avfall i 

exempelvis matavfall och brännbart avfall kan 

resursutnyttjandet för dessa avfall öka. Möjlig-

heten att använda askor och slaggprodukter som 

bildas vid förbränning till något annat än täck-

ning av deponier eller fyllning av kalkbrott ökar.  

Påverkan på luft och klimat + Om det brännbara avfallet innehåller mindre 

farligt avfall minskar risken för att farliga ämnen 

når luften via rökgaserna. 

Påverkan på mark och vatten + Om förekomsten av farligt avfall i mat- och 

brännbart avfall minskar, minskar även risken för 

att farliga ämnen läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning  Ingen direkt påverkan. 
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Målområde 5: Förenkla medborgarnas möjlighet till 
sortering och insamling av avfall 
Ambitionen att förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall åter-

finns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.4, 12.5 och 12.8), de nationella miljökvali-

tetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", fyra mål i  den nationella avfallsplanen och 

tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att skapa förutsättningar för att sortera och 

samla in avfall kan ge en positiv känsla av att 

göra en god gärning, men det bedöms inte 

påverka människors hälsa.  

Resurshushållning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och den mängd avfall som kommer till rätt 

hantering. Detta medför ökad material- och 

energiåtervinning vilket medför bättre re-

surshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska utsläp-

pen av exempelvis CO₂ till luft. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. Det medför minskade 

utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och NOx 

till luft. 

Påverkan på mark och vatten + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling kan minska medborgarnas benägen-

het att skräpa ned vilket kan minska sprid-

ningen av exempelvis plast till haven. 

Även förbättrade förhållanden på ÅVC mins-

kar risken för felsortering och överfulla kärl 

vilket i sin tur kan leda till minskad nedskräp-

ning. 

Energianvändning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska an-
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vändningen av energi. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. 

 

Målområde 6: Skapa kretslopp för slam 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att skapa ett kretslopp för slam återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö", "Ingen övergödning" och "God be-

byggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Skapa kretslopp för slam 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att slammet från toaletten nyttiggörs kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Detta under förutsättning att slammet är hygi-

eniserat när det sprids.  

Resurshushållning + Om källsorterat toalettvatten kan användas för 

gödning av jordbruksmark kan behovet av 

konstgödsel minska. Det samma gäller för slam 

från reningsverk. 

Påverkan på luft och klimat + Slam från toaletter/reningsverk är en närpro-

ducerad produkt till skillnad från många typer 

av konstgödsel. Om närproducerat slam kan 

ersätta konstgödsel minskar transportbehovet 

och därmed utsläppen till luft. Dessutom mins-

kar utsläppen till luft i samband med framställ-

ning. 

Utsläpp till luft uppkommer när toalettvattnet 

transporteras till och från slambrunnarna. 

Eftersom detta vatten i annat fall skulle ha 

körts till reningsverk bedöms skillnaden dock 

vara liten. 

Påverkan på mark och vatten + Läckage av näringsämnen från konstgödsel kan 

leda till övergödning av hav, sjöar och vatten-

drag. Även näringsämnen från toalettvat-

ten/slam från reningsverk kan läcka till mark 
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och vatten. Läckagets storlek bedöms dock inte 

öka om toalettvatten/ reningsverksslam an-

vänds. 

Om hygienisering och annan hantering av toa-

lettvattnet/reningsverksslammet inte är fullgod 

kan exempelvis bakterier och parasiter spridas. 

Detta undviks genom kontrollerad hantering 

och god kunskap.  

Energianvändning +(/-) Kortare transporter i förhållande till långväga 

leverans av konstgödsel minskar behovet av 

fordonsbränsle.  

Energibehovet för att hygienisera, hantera 

transportera och sprida toalettvatten/ renings-

verksslam bedöms vara motsvarande dagens 

hantering (möjligen något större). 

 

Målområde 7: Minska kommunens beroende av fos-
sila bränslen 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 7.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Begränsad klimatpåverkan" och "God 

bebyggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska kommunens beroende av fossila bränslen 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska beroendet av fossila bränslen kan ge 

en positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa (utö-

ver indirekt påverkan från miljöaspekterna ne-

dan). 

Resurshushållning + Minskad användning av fossila bränslen medför 

förbättrad resurshushållning eftersom fossila 

bränslen är en ändlig resurs. 

Påverkan på luft och klimat + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp av fossil CO₂ vilket ger minskad 

påverkan på klimatet. 
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Påverkan på mark och vatten + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp till vatten på den plats de fos-

sila bränslena utvinns.Att minska förekomsten av 

petroleumprodukter medför även minskad risk 

för läckage/spill till mark och vatten vid förva-

ring, tankning och användning. 

Energianvändning + Genom ruttoptimering kan bränsleförbrukningen 

minska.  

 

Målområde 8: Öka nyttan av biologiskt avfall 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att öka nyttan av biologiskt avfall återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen 

(mål 12.2), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", ett av målen i den nation-

ella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka nyttan av biologiskt avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att öka nyttan av sitt biologiska avfall kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Att få ut mer nytta av matavfallet, exempelvis 

genom rötning eller kompostering, medför en 

bättre resurshushållning än om matavfallet an-

vänds till energiutvinning. 

Påverkan på luft och klimat +/(-) Om mer matavfall samlas in och rötas skapas 

mer biogas som kan ersätta fossila bränslen och 

därmed minska den negativa påverkan på klima-

tet.  

Bytet till papperspåse förväntas inte påverka 

utsläppen av fossil CO₂ från transporter på ett 

negativt sätt. 

Påverkan på mark och vatten  Ingen direkt påverkan. 

Energianvändning (-) Att använda papperspåse istället för plastpåse 

för insamling av matavfall kan medföra en viss 

ökning i bränsleförbrukning. 
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Målområde 9: Minska påverkan från deponerat av-
fall (Har efter utställningen blivit målområde 7) 
Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", 

ett av målen i den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska påverkan från deponerat avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut och att människor kommer i kontakt 

med dessa ämnen. En nedlagd deponi som 

hanterats på rätt sätt kan även användas till 

exempelvis friluftsändamål. 

Resurshushållning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan behovet 

av "jungfruligt" konstruktionsmaterial (exem-

pelvis grus) minska. Detta medför förbättrad 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat (+) Om någon av de nedlagda deponierna läcker 

metangas kan eventuella åtgärder för att 

minska läckaget minska den negativa påverkan 

på klimatet. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan energibe-

hovet för att framställa "jungfruligt" konstrukt-

ionsmaterial minska. 

 

6.Sammanfattande bedömning 
De målområden och tillhörande åtgärder som föreslås i den reviderade avfallsplanen för Ud-

devalla kommun bedöms främst ge positiva effekter på miljön. Vissa är väldigt tydliga, exem-

pelvis att minskad nedskräpning leder till minskade problem med plast i haven, medan andra 

är mer diffusa.  

Flera av avfallsplanens åtgärder syftar till att öka kunskapen och medvetenheten hos kommu-

nens medborgare och verksamheter. Förutom att möjliggöra för en hållbar avfallshantering 

kan en ökad kunskap och medvetenhet få ringar på vattnet så att ett miljöbättre beteende 

skapas även i andra situationer och frågor. 
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Bilaga 10. Nyckeltal för måluppföljning 
 

1. Anvisning 
Nyckeltal kan användas som indikatorer för att följa utvecklingen av mål i avfallsplan och 

indikera behov av nya eller omprioriterade åtgärder under planperioden. Nyckeltalen följs 

upp årligen via Avfall web och plockanalyser.  

Nyckeltalen bör sammanställas som ett ”styrkort” för avfallsplanen med nationell statistik och 

utveckling som grund.  

2. Nyckeltal 

Målområde 1 – Minska matsvinnet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Matsvinn i förskolor, skolor och socialtjänstens verksamheter, 

g/portion 

Delmål 1:1 Plockanalys 

Mängd matavfall i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Mängd matavfall i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Nöjdhet information om källsortering hushåll (andel nöjda i %) Delmål 1:3 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 2 – Öka återbruket 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 2:2 Avfall web 

Hjälporganisationer 

Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så 

att någon annan kan få användning för dem, andel ganska 

eller mycket sannolikt  

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller 

mycket sannolikt 

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera av-

fallsmängder, andel ganska eller mycket  

Delmål 2:2 Avfall web 
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Målområde 3 – Förebygga och hantera nedskräpning 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 3:1-

3:3 

 

 

Målområde 4 – Minska avfallets farlighet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall villa, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall lägenhet, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Nöjdhet information om farligt avfall, andel som anger ganska 

eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet tillgänglighet inlämningsställe farligt avfall, andel som 

anger ganska eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av farligt avfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av elavfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 5 – Förenkla medborgarnas möjlighet till sor-

tering och insamling av farligt avfall 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall villa, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall lägenhet, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Nöjdhet enkelhet lämna förpackningar och tidningar, ganska 

eller mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 

Nöjdhet besök återvinningsstation, ganska eller mycket Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 
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Nöjdhet tillgänglighet till återvinningsstation, ganska eller 

mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet besök ÅVC, ganska eller mycket Delmål 5:3 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 5:5 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 5:6 Avfall web  

Hjälporganisationer 

Mängd textilier i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

Mängd textilier i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

 

Målområde 6 – Avfallets nyttigheter ska återvinnas och 

ingå i ett kretslopp 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i dagsläget.  

Eventuellt kan nöjdhet slamtjänster från kundundersökning Svensk 

slamhantering användas även om frågor inte direkt kopplar till 

delmål.  

Delmål 6:1 

– 6:2 

Svensk slam-

hantering 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att växtnäring tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Energianvändning insamling mat- och restavfall, kwh/ton Delmål 6:4 Avfall web 

Andel miljövänliga drivmedel – insamling mat- och restavfall, % Delmål 6:5 Avfall web 

Mängd insamlat matavfall, kg/person Delmål 6:6 Avfall web 

Lillesjö 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 6:6 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 
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Målområde 7 – Minska miljöpåverkan från deponier 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 7:1 

– 7:3 

Uddevalla 

kommuns 

utredningar 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 330 Dnr KS 2019/00786  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

  

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts innan detaljplanen antas.  

  

Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för uppföljningen ansvarar kommunen 

för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner för när 

uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt och 

uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 428. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta riktlinjer för exploateringsavtal, 

  

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av 

samhällsbyggnadsnämnden.   

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-11-28 Dnr KS 2019/00786 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Patrik Petré 

Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

 

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts innan detaljplanen antas.  

 

Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för uppföljningen ansvarar kommunen 

för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner för när 

uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt och 

uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 428. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för exploateringsavtal, 

  

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av 

samhällsbyggnadsnämnden.    

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-11-28 Dnr KS 2019/00786 

  

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Avdelningschef 

 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 428 Dnr SBN 2019/00388  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en lagändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

  

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts före detaljplanen antas.  

  

Sist men inte minst ska naturligtvis ett exploateringsavtal följas upp och det ansvarar 

kommunen för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner 

på när uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt 

och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta riktlinjer för exploateringsavtal. 

  

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 428 
 

Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-10-22 

Mikael Staxäng 

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-10-25 

Kommunstyrelsen 

Västvatten AB 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2019-09-23 Dnr SBN 2019/00388 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 

Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en lagändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

 

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts före detaljplanen antas.  

 

Sist men inte minst ska naturligtvis ett exploateringsavtal följas upp och det ansvarar 

kommunen för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner 

på när uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt 

och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för exploateringsavtal. 

 

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

   



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2019-09-23 Dnr SBN 2019/00388 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

1 januari 2015 trädde en lagändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen. Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange 

grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av  

detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för konsekvenserna av att ingå  

exploateringsavtal. Riktlinjerna har tagits fram för att göra exploateringsprocessen mer 

tydlig och transparent och syftet är att varje exploatör ska ha samma förutsättningar och 

hanteras på likvärdigt sätt. Det ska bland annat klargöras vilka tekniska anordningar 

som behövs, dess standard och vem som ska betala kostnaden för utförandet.  

 

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Planbeskedet förutsätter även att ett planavtal tecknas mellan kommunen och 

exploatören. Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Det finns stora fördelar med att påbörja utarbetandet av 

exploateringsavtalet när detaljplaneprocessen inleds och att de som ansvarar för de olika 

frågorna deltar på gemensamma möten där både avtal och planrelaterade frågor 

diskuteras. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Om exploateringsavtalet är av principiell beskaffenhet 

eller i övrigt av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar om antagande i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.  Ett genomförandeavtal gällande 

VA ska också godkänts före detaljplanen antas.  

 

De åtgärder som byggherren/exploatör vidtar eller bekostar ska vara ”nödvändiga” Det 

handlar primärt om åtgärder och anläggningar inom den aktuella detaljplanen. Men det 

kan även omfatta åtgärder utanför planområdet, t.ex. finansiering av ny väganslutning 

till området eller andra investeringar i teknisk infrastruktur som är direkt nödvändiga för 

att planen ska kunna genomföras. Utöver sådana frågor som rör rent ekonomiska 

förhållanden mellan kommunen och en byggherre kan ett exploateringsavtal också 

reglera andra förhållanden som utformning, parkering, avfallshantering m.m. Det kan 

även handla om tidsplanering, kontroller, och garantitider för byggherrens åtgärder, 

ansökningar om lantmäteriförrättningar, frågor om säkerheter m.m. 

Lantmäteriförrättningar är nödvändiga för att genomföra detaljplaner. Det är därför 

viktigt att exploateringsavtalet klargör grundläggande frågor kring ansvars- och 

kostnadsfördelning gällande förrättningarna. 

 

Uddevalla kommun tillämpar både enskilt och kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen är skyldig att motivera varför det inte ska vara kommunalt 

huvudmannaskap i den aktuella detaljplanen. Generellt i Uddevalla råder kommunalt 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2019-09-23 Dnr SBN 2019/00388 

  

 

 

 

huvudmannaskap inom tätort och utanför råder enskilt. Det vanligaste förekommande i 

Uddevalla vid privata exploateringar är enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 

exploatör bygger ut allmän plats (gata, lekplats m.m.) och överlämnar till 

gemensamhetsanläggning som förvaltar den allmänna platsen. 

Gemensamhetsanläggningen förvaltas därefter av en samfällighetsförening. Vid enskilt 

huvudmannaskap säkerställer kommunen med exploateringsavtal att exploatören bygger 

ut vägar och allmän plats i enlighet med detaljplanen.  

 

Sist men inte minst ska naturligtvis ett exploateringsavtal följas upp och det ansvarar 

kommunen för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner 

på när uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt 

och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.  

 

 

 

 

Carina Johansson Frida Läckström 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 

Västvatten 

 



















 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr KS 2019/00902  

Marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade 2018-04-12 ett marköverlåtelseavtal med Strandala 

fastighets AB gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. Det har även efter detta datum 

tecknats 2 tilläggsavtal där tiden för inkomna bygglovshandlingar samt tid för påbörjad 

byggnation har skjutits fram. De datum som nu är gällande är för inkomna 

bygglovshandlingar 2020-07-01 och för påbörjad byggnation 2020-12-31. 

  

Strandala Fastighets AB har nu ställt frågan om att inför startprocessen få överlåta 

marköverlåtelseavtalet till sitt dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. När denna fråga 

undersöktes så noterades det att villkoren beträffande senaste datum för godkänt 

bygglov samt för påbörjad byggnation från grundavtalet kommer att bli äldre än 2 år. 

Detta innebär, trots tilläggsavtalen som under tiden har tecknats, att avtalet blir ogiltigt 

såsom köpehandling. För att tillse att avtalet hålls gällande kan ett nytt avtal med 

samma innehåll, förutom att uppdatera ovanstående tidsvillkor samt datum för avtalets 

undertecknande, upprättas.  

  

Det föreslås att avtalet efter skriftligt godkännande av chefen för plan-och 

exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun får 

överlåtas till Strandala Fastighets AB:s dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. Detta 

för att underlätta exploatörens påbörjande process (punkt 8.3) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna avtalet.   

 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-12 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 557 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-29 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-09-17 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17 

Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 2019-11-29     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal för fastigheten Skälläckeröd 1:2.   

 
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-20 Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00902 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade 2018-04-12 ett marköverlåtelseavtal med Strandala 

fastighets AB gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. Det har även efter detta datum 

tecknats 2 tilläggsavtal där tiden för inkomna bygglovshandlingar samt tid för påbörjad 

byggnation har skjutits fram. De datum som nu är gällande är för inkomna 

bygglovshandlingar 2020-07-01 och för påbörjad byggnation 2020-12-31. 

 

Strandala Fastighets AB har nu ställt frågan om att inför startprocessen få överlåta 

marköverlåtelseavtalet till sitt dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. När denna fråga 

undersöktes så noterades det att villkoren beträffande senaste datum för godkänt 

bygglov samt för påbörjad byggnation från grundavtalet kommer att bli äldre än 2 år. 

Detta innebär, trots tilläggsavtalen som under tiden har tecknats, att avtalet blir ogiltigt 

såsom köpehandling. För att tillse att avtalet hålls gällande kan ett nytt avtal med 

samma innehåll, förutom att uppdatera ovanstående tidsvillkor samt datum för avtalets 

undertecknande, upprättas.  

 

Det föreslås att avtalet efter skriftligt godkännande av chefen för plan-och 

exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun får 

överlåtas till Strandala Fastighets AB:s dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. Detta 

för att underlätta exploatörens påbörjande process (punkt 8.3) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna avtalet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-12 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 681 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-29 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-09-17 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17 

Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 2019-11-29      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal för fastigheten Skälläckeröd 1:2.    

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00902 

  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden, för vidareexpediering till avtalspart. 

 

































































 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-11-29 Dnr SBN 2019/00762 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten 

Telefon 0522-69 75 26 
christer.bergsten@uddevalla.se 

 

Marköverlåtelseavtal gällande Skälläckeröd 1:12 

Sammanfattning 

Detta ärende som beskrivs nedan godkändes av SBN den 14 november 2019. Det 

uppdagades efter beslutet att beslutsatsen ej var korrekt utformad då ärendet skall vidare 

till Kommunstyrelsen. I förslag till beslut skall stå: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå för Kommunfullmäktige att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal. 

 

Senaste datum för Kommunfullmäktiges beslut för vilket avtalet görs gällande ändras i 

avtalet från tidigare 2019-12-31 till 2020-01-08.  

 

För att hinna få ett beslut från Kommunfullmäktige per den 8 januari 2020 föreslås 

samtidigt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärendet som drogs vid SBN den 14/11/19 beskrivs nedan:  

 

Uddevalla kommun tecknade 2018-04-12 ett marköverlåtelseavtal med Strandala 

fastighets AB gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. Det har även efter detta datum 

tecknats 2 st tilläggsavtal där tiden för inkomna bygglovshandlingar samt tid för 

påbörjad byggnation har skjutits fram. De datum som nu är gällande är för inkomna 

bygglovshandlingar 2020-07-01 och för påbörjad byggnation 2020-12-31 

Strandala Fastighets AB har nu ställt frågan om att inför startprocessen få överlåta 

marköverlåtelseavtalet till sitt dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. När denna fråga 

undersöktes så noterades det att villkoren beträffande senaste datum för godkänt 

bygglov samt för påbörjad byggnation från grundavtalet kommer att bli äldre än 2 år. 

Detta innebär, trots tilläggsavtalen som under tiden har tecknats, att avtalet blir ogiltigt 

såsom köpehandling. För att tillse att avtalet hålls gällande kan ett nytt avtal med 

samma innehåll, förutom att uppdatera ovanstående tidsvillkor samt datum för avtalets 

undertecknande, upprättas. Ett förslag är att man i avtalet även tar med att avtalet efter 

skriftligt godkännande av  Uddevalla kommuns chef för planeringsavdelningen får 

överlåta avtalet till Strandala Fastighets AB´s dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. 

Detta för att underlätta exploatörens påbörjande process. 

      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019-10-28 

Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 2018-04-12. 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-09-17 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17 

Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 2019-10-29      



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-11-29 Dnr SBN 2019/00762 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå för Kommunfullmäktige att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal senast 

den 2020-01-08 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

 

   

 

 

 

 

Carina Johansson Christer Bergsten 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2019-12-12

S ó81 Dnr SBN 2019/00762

Marköverlåtelseavtal gällande Skälläckeröd 1=12

Sommonfottning
Detta ärende som beskrivs nedan godkändes av SBN den 14 november 2019.Def
uppdagades efter beslutet att beslutsatsen ej var korrekt utformad då ärendet skall vidare
till Kommunstyrelsen. I förslag till beslut skall stå: Samhallsbyggnadsnämnden beslutar
att ftireslå ftjr Kommunfullmäktige att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal.

Senaste datum för Kommunfullmäktiges beslut Ítir vilket avtalet görs gällande ändras i
avtalet från tidigar e 2019 -12-3 I till 2020-0 I -08.

För att hinna få ett beslut från Kommunfullmäktige per den 8 januari2020 föreslås
samtidigt att forklara paragrafen omedelbart justerad.

Arendet behandlas av samhällsbyggnadsnämnden den 2019-11-14 och beskrivs nedan:

Uddevalla kommun tecknade 2018-04-12 ett marköverlåtelseavtal med Strandala
fastighets AB gällande fastigheten Skällackeröd 1:12.Dethar även efter detta datum
tecknats 2 st tilläggsavtal där tiden ftir inkomna bygglovshandlingar samt tid ftir
påbörjad byggnation har skjutits fram. De datum som nu är gällande är ftjr inkomna
by gglovshandl ingar 2020 -07 -0 1 o ch för påbörj ad byg gnation 2020 - l2-3 |
Strandala Fastighets AB har nu ställt frågan om att inftir startprocessen fä överlåta
marköverlåtelseavtalet till sitt dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. När denna fråga
undersöktes så noterades det att villkoren beträffande senaste datum ftir godkänt
bygglov samt ftir påbörjad byggnation från grundavtalet kommer att bli aldre än2 är.
Detta innebär, trots tilläggsavtalen som under tiden har tecknats, att avtalet blir ogiltigt
såsom köpehandling. För att tillse att avtalet hålls gällande kan ett nytt avtal med
samma innehåll, fürutom att uppdatera ovanstående tidsvillkor samt datum för avtalets
undertecknande, upprättas.'

Ett ftirslag är att man i avtalet även tar med att avtalet efter skriftligt godkännande av
Uddevalla kommuns chef for planeringsavdelningen får överlåta avtalet till Strandala
Fastighets AB's dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. Detta ftir att underlätta
exploatörens påbörj ande process.

Beslulsunderlog
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 20lg -l I -29
Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 20lS-04-12.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019 -09-17
Tilläg g ti I I marköverlåtel seavtal daterat Z0 I I -Og - I 7
Marköverlåtel seavtal med bilagor daterat Z0 I 9 - I 0 -29

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Profokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

20t9-12-12

Forls. S ó8t

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftireslå frr Kommunfullmäktige att godkåinna upprättat marköverlåtelseavtal senast
den 2020-01-08,

att fiirklara paragrafen omedelbart justerad

Justerandes Utdragsbestyrkande



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr KS 2019/00856  

Revidering av reglemente för revisorerna 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har beslutat att föreslå kommunfullmäktige en revidering av sitt 

reglemente. Ändringen avser § 14, budget och bokslutsberedning. Enligt 

kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska kommunfullmäktiges 

presidium bereda revisorernas budget, vilket innebär att det inte längre är möjligt att 

utse en särskild, oberoende beredning för detta ändamål. Kommunfullmäktiges 

presidiums roll i beredningen av revisorernas budget och granskning av dess 

räkenskaper lyfts därmed fram i förslaget till nytt reglemente.   

 

Kommunledningskontoret har kompletterat förslaget genom att föreslå uppdaterade 

hänvisningar till lagrum.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-22 

Kommunens revisorers protokoll, 2019-10-16 § 81 

Förslag till reviderat reglemente för kommunrevisionen     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta reviderat reglemente för revisorerna. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2019-11-22 Dnr KS 2019/00856 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revidering av reglemente för revisorerna 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har beslutat att föreslå kommunfullmäktige en revidering av sitt 

reglemente. Ändringen avser § 14, budget och bokslutsberedning. Enligt 

kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska kommunfullmäktiges 

presidium bereda revisorernas budget, vilket innebär att det inte längre är möjligt att 

utse en särskild, oberoende beredning för detta ändamål. Kommunfullmäktiges 

presidiums roll i beredningen av revisorernas budget och granskning av dess 

räkenskaper lyfts därmed fram i förslaget till nytt reglemente.   

 

Kommunledningskontoret har kompletterat förslaget genom att föreslå uppdaterade 

hänvisningar till lagrum.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-22 

Kommunens revisorers protokoll, 2019-10-16 § 81 

Förslag till reviderat reglemente för kommunrevisionen      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderat reglemente för revisorerna. 

 

   

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Expediera till 

Författningssamlingen 

Kommunens revisorer 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA  
  
Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, § 232 och gäller fr.o.m.  

2015-01-01, reviderat den 8 januari 2020 § XX 

 

Revisionens roll § 1   

  

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 

verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. 

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av 

all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende 

åt verksamheten, men kan också förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 

insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.  

  

Revisionsuppgiften § 2   

  

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten 

följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom 

givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och 

kontroll av verksamheten.  

  

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 

oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  

  

§ 3   

Vid ärenden i kommunfullmäktige som berör revision har revisorerna rätt att yttra 

sig.  

  

Formell reglering för revisionsverksamheten  

  

4 §  

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, enligt senast gällande skrift 

”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting), 

detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv/aktieägaravtal för kommunens företag.  

  

Den kommunala revisionen regleras främst i 9 12 kap kommunallagen. 

Lekmannarevisionen regleras i 10 kap aktiebolagslagen. Regler för revision finns 

också i lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen.  
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Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som 

de behöver vara orienterade om för insikt om hur lagstiftningen styr och påverkar de 

organ som revisorerna granskar.  

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 

förutsättningarna i det aktuella förbundet.  

  

§ 5   

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision genomförs. Den 

goda sedan uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar 

liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i 

kommunen och dess företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från 

den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen skall bedrivas 

minst med utgångspunkt från den goda seden som senast är tolkad och uttryckt i 

skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges Kommuner och 

Landsting).  

  

§ 6   

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar 

också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen. Revisorerna verkar i 

övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordning, sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, 

dataskyddsförordningen lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 

övergripande riktlinjer från fullmäktige.  

  

Organisation § 7   

  

Antal revisorer  

  

Kommunen har 9 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. Den som har uppdrag i fullmäktiges presidium, nämnd, styrelse eller 

kommunalt företag kan inte vara revisor.  

  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under 

mandatperioden, förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

  

§ 8   

Arbetsorganisation  

  

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  

§ 9   

Samordnad revision  
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Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens 

aktiebolag samt revisorer till kommunens stiftelser.  

§ 10   

Ordförande m.m.  

  

Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 

ordförande.  

  

Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden.  

  

Uppdragstid § 11   

  

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 

revisorerna under det femte året efter valet avslutat granskningen av det fjärde årets 

verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden 

inleds med dubbla grupper revisorer.  

  

Förvaltning och ekonomi § 12   

  

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv, sammanträder revisorerna 

enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.  

  

§ 13   

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av revisorerna skall 

undertecknas av ordföranden och vice ordföranden.  

  

§ 14   

Budget och bokslutsberedning  

  

Fullmäktiges presidium har i uppdrag att bereda revisorernas och lekmannarevisorernas 

budget.  

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.  

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.  

 

För beredning av revisorernas och lekmannarevisorernas budget utser fullmäktige en  

särskild, oberoende beredning.  

 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som  
fullmäktige utsett för revisorernas budget. 
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§ 15   

Ansvar för kostnader  

  

Respektive bolag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt till deras 

sakkunniga biträden.  

  

Sakkunniga biträden § 16   

  

Revisionstjänster  

  

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 

den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 

upphandling tillämpar revisorerna kommunens upphandlingsregler.  

  

Revisorerna bereder i samverkan med kommunens bolag och stiftelser 

upphandlingen av auktoriserade revisorer. Revisorerna bereder också upphandlingen 

av sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna i dessa bolag.  

  

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.  

  

§ 17   

Rätt till upplysningar  

  

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 

lekmannarevisorerna.  

  

Arbetsformer § 18   

  

Kallelse till möten  

  

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 

sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 

sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och 

nämnden till dessa sammankomster.  

  

När varken ordföranden eller vice ordföranden (vid ordförandens frånvaro) kan kalla 

till sammanträde eller överläggningar, skall den till åldern äldste revisorn göra det.  
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§ 19   

Protokoll  

  

Protokoll skall föras vid revisorernas sammankomster. Protokollet justeras av 

ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart.  

  

§ 20   

Skrivelse i revisorernas namn  

  

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense 

om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och av vice 

ordföranden.  

  

Utlåtande om måluppfyllelse § 21   

  

Revisionsberättelse   

  

Revisionsberättelsen skall lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige 

bestämmer.  

  

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 

revisorernas granskning.  

  

§ 22   

Utlåtande om delårsrapport  

  

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast 10 

dagar före det sammanträde där delårsrapporten skall behandlas av 

kommunfullmäktige.  

  

§ 23   

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter  

  

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till den granskningen berör 

samt till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige bestämmer.  

  

Sakkunnigas rapporter § 24   
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Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De 

sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 

fullmäktige så snart en granskning är avslutad, för kännedom och debatt. 

Granskningsresultatet tas upp i särskild punkt på fullmäktiges dagordning. 

Revisorerna kan själva föredra, genom den revisor revisorerna utser, 

granskningsresultat och bedömningar vid de fullmäktigesammanträden där 

granskningsresultatet meddelas.  

  

I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och 

som formellt tillhör revisionsberättelsen, vilket uppfyller kravet i kommunallagen om 

att de sakkunnigas rapporter skall bifogas revisionsberättelsen.  

  

Kontakter med uppdragsgivaren § 25   

  

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst fyra 

gånger varje år.  

  

Initiativrätt § 26   

  

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och 

om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för 

att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt, efter att beredning har 

skett.  

  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 

granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 

sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.  

  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 

om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän 

förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit 

tillfredsställande åtgärder med anledning därav, rapporterar revisorerna till 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  

  

Arkiv § 27   

  

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

fullmäktige fastställt arkivreglemente.  



tr5
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Prolokoll
Kommunens revisorer

2019-10-16

$ 8l Revidering revisionens reglemenle
Sommonfottning
Thomas Edin fiiredrar revideringsftirslag till revisionens reglemente.

Beslulsunderlog
Revidering revisionens reglemente, forslag.

Beslul

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna örslagen revidering av revisionens reglemente.
att översända det reviderade reglementet till kommunfullmäktige fiir beslut.

ffi:

Justerandes

&kil
Utdragsbestyrkande



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr KS 2018/00087  

Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny Resepolicy i Uddevalla 

kommun. Resepolicyn är ett övergripande styrdokument som beskriver hur medarbetare 

och förtroendevalda ska förhålla sig till resor i tjänsten. Policyn är en del av 

kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, den 

bidrar även till en hälsosammare livsstil och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

  

Det nya förslaget på Resepolicy utgår från dagens förutsättningar att kunna mötas utan 

att träffas samt att kunna resa både med el-cykel och laddningsbara miljöbilar för att 

minska den negativa klimatpåverkan.     

 

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

(S), David Sahlsten (KD), Rolf Jonsson (L), Anna-Lena Heydar (S), Kenneth 

Engelbrektsson (S) och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2019-12-04 § 52 

Personalutskottets förslag till resepolicy 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Förslag till resepolicy, Uddevalla kommun. 

Nu gällande resepolicy, antagen 2003-06-18 § 75.       

Yrkanden 

Paula Berger (S), David Höglund Velasquez (V): Bifall till personalutskottets förslag 

med undantag för punkt 4, egen bil under rubriken Att välja färdsätt vid resa. 

 

Rolf Jonsson (L) och Martin Pettersson (SD): Bifall till personalutskottets förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jonssons (L) m.fl. yrkande mot Paula Bergers (S) 

m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Rolf Jonssons (L) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta personalutskottets förslag till resepolicy för Uddevalla kommun, 

  

att upphäva resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2003-06-18 § 75.   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 333 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering. 

 

Majoriteten har i förslag till resepolicyn lagt till egen bil som alternativ för tjänsteresor 

men det kommer enligt förvaltningen att regleras i tillämpningsanvisningarna. För att 

få till ett förändrat beteende behöver vi ha en tydlighet i policyn så man överväger 

andra alternativ först. Som det blir nu får vi ingen skillnad jämfört med den tidigare 

policyn. 

 

Om man först prövat andra alternativ kan bilen vara enda möjliga lösningen för en 

tjänsteresa och detta är reglerat i personalens kollektivavtal, men om bilen står med 

som ett alternativ man kan välja är risken att det som tidigare inte blir någon 

förändring i beteende. 

 

Vi väljer att vara tydliga och följer förvaltningens förslag att det sedan regleras i 

tillämpningsanvisningarna. 

 

Miljön hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått råda! 

  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2019-12-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2018/00087  

Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny Resepolicy i Uddevalla 

kommun. Resepolicyn är ett övergripande styrdokument som beskriver hur medarbetare 

och förtroendevalda ska förhålla sig till resor i tjänsten. Policyn är en del av 

kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, den 

bidrar även till en hälsosammare livsstil och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

  

Det nya förslaget på Resepolicy utgår från dagens förutsättningar att kunna mötas utan 

att träffas samt att kunna resa både med el-cykel och laddningsbara miljöbilar för att 

minska den negativa klimatpåverkan.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Förslag till resepolicy, Uddevalla kommun. 

Nu gällande resepolicy, antagen 2003-06-18 § 75.       

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Rolf Jonsson (L), David Sahlsten (KD), Mikael Staxäng (M) 

och Christer Hasslebäck (UP) yrkar på förslaget i handlingarna med tillägg under 

rubriken att välja färdsätt vid resa:  4.  Egen bil. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) och Stefan Skoglund (S) yrkar på förslaget i 

handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Martin Petterssons (SD) m.fl. tilläggsyrkande mot 

förslaget i handlingarna och finner att personalutskottet beslutar enligt tilläggsyrkandet.  

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta upprättat förslag till resepolicy, Uddevalla kommun, med tillägg under rubriken 

att välja färdsätt vid resa:  4.  Egen bil, samt 

  

att upphäva resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2003-06-18 § 75.   

 
Vid protokollet 

Elisabeth Johansson 

 

Justerat 2019-12-09 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-11 intygar 

Elisabeth Johansson 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2019-12-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Expedierat  2019-12-10 

KS 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-25 Dnr KS 2018/00087 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 

Telefon 0522-69 77 22 
sara.gustafsson@uddevalla.se 

 

Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny Resepolicy i Uddevalla 

kommun. Resepolicyn är ett övergripande styrdokument som beskriver hur medarbetare 

och förtroendevalda ska förhålla sig till resor i tjänsten. Policyn är en del av 

kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, den 

bidrar även till en hälsosammare livsstil och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

 

Det nya förslaget på Resepolicy utgår från dagens förutsättningar att kunna mötas utan 

att träffas samt att kunna resa både med el-cykel och laddningsbara miljöbilar för att 

minska den negativa klimatpåverkan.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Förslag till resepolicy, Uddevalla kommun. 

Nu gällande resepolicy, antagen 2003-06-18 § 75.        

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till resepolicy, Uddevalla kommun, 

 

att upphäva resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2003-06-18 § 75.    

 

 

 

 

Peter Larsson Sara Gustafsson 

Kommundirektör Personalchef 

Expediera till 

Författningssamlingen 

Ledningsgruppen, kommunledningskontoret 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Utvecklings AB 



UaFS     
  Blad 1 

RESEPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, § 75 och reviderad enligt 
beslut i kommunfullmäktige den 12 september 2012, § 155 
 
Omfattning 
Denna policy gäller alla arbetsresor som bekostas av Uddevalla kommun. 
Arbetsresor regleras främst av gällande kollektivavtal, kommunalskattelagen samt 
upphandlade avtal. 
 
Bakgrund 
För att spara resurser ska resandet göras med så liten belastning på miljön som 
möjligt. 
 
Syfte 
Syftet med reglementet är att så långt möjligt säkerställa att resor sker på ett 
miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt sätt. 
 
Ansvar 
Kommunen ska påverka andra att ta sitt ansvar. Därför att det viktigt att vi i vår egen 
organisation kan visa vägen och vara en förbild. 
 
Alla som arbetar åt Uddevalla kommun ska ha en på kunskap baserad positiv 
värdering av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att förstå 
innebörden av det goda exemplets makt som gör att var och en genom sitt handlande 
kan bidra till att kommunen når en bra miljö. Vi ska i handling visa detta när vi 
planerar och genomför våra resor. Vår strävan ska vara att ständigt göra vårt resande 
säkrare och mer miljöanpassat. 
 
Var och en har ett ansvar för att det egna resandet i arbetet sker miljöanpassat, 
trafiksäkert och ekonomiskt samt följer gällande regler och avtal. Samåkning ska ske 
i största möjliga utsträckning. 
 
Trafiksäkert och miljöanpassat 
Kunskapen om hur vi var och en genom vårt handlande i olika situationer kan bidra 
till en säkrare och en mer miljöanpassad trafik ska ständigt utvecklas. De som 
ansvarar för personal vilken dagligen nyttjar bil eller annat fordon i sitt 
yrkesutövande ska utbilda sin personal i hur deras körsätt påverkar miljön och 
trafiksäkerheten. Lämpligen bör varaktigt anställda som har en årlig körsträcka 
överstigande 2 000 km genomgå utbildning i miljöanpassat körsätt, t.ex. EcoDriving. 
 
Arbetsresor 
Undersök möjligheterna till att samordna flera förrättningar under samma resa. 
Beakta möjligheten till samåkning med andra. 
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Resan ska godkännas i förväg av ansvarig chef. 
 
Alla beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbilar, flyg, tåg, taxi m.m. ska i första 
hand göras enligt upphandlingsavtal som finns. 
 
Resan bör bokas i god tid för erhållande av lågprisbiljetter. Ändringar eller 
avbokningar ska ske snarast möjligt. 
 
Vid längre resor ska utgångsalternativet vara tåg, som generellt är bästa miljöval. 
Tåg utgör förstahandsalternativet vid resor inom 500 km såvida inte annat resesätt är 
påkallat av skäl hänförliga till arbetsmiljön eller kommunens totalekonomi. Hänsyn 
ska även tas till andra relevanta omständigheter såsom skälig restid. 
 
Reseersättning för bil, inom det egna tjänstgöringsområdet, utgår först efter särskild 
prövning av respektive arbetsledare. 
 
Övernattning 
Vid boende på hotell bör väljas ett hotell som bedriver ett aktivt miljöarbete, t.ex. har 
ett miljöprogram och en miljöpolicy för sin verksamhet. Vidare bör i första hand 
hotell bokas som inte erbjuder pornografi via betal-TV. Rum av normalstandard ska 
bokas i första hand. Eftersom kostnaden för hotellrum i vissa städer varierar kraftigt 
bör hänsyntas till detta. Se vidare under rubrik ”Kostnadsjämförelse”. 
 
Reseräkningar 
Reseräkningar bör redovisas inom en månad. Fullständiga verifikationer ska bifogas 
i original för alla utlägg som ska ersättas, även småutgifter såsom parkeringsbiljetter 
etc. Ersättning utbetalas i samband med löneutbetalning. Felparkeringsavgifter etc. 
ersätts inte. 
 
Reseförskott 
Förskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. Av reseförskott ska framgå 
resdag och ändamål med resan. 
 
Närstående 
Närstående som följer med på tjänsteresa ska själv betala alla merkostnader på ort 
och ställe. Likaledes ska eventuell privat övernattning i samband med arbetsresa 
betalas på samma sätt. Där en extra övernattning, t.ex. natt mot helgdag, medför en 
lägre totalkostnad kan denna betalas av kommunen. Lön och traktamente utgår dock 
inte för extra övernattning. 
 
Kostnadsjämförelse 
Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar, såsom transport, logi, 
traktamente, färdtidsersättning, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan 
genomförs är dess kostnad med hänsyn till miljön och trafiksäkerhet. 
 
Uppföljning 
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Uppföljning av regler, krav och överenskommelser som träffas är viktiga för 
kostnadseffektivitet och miljövänligt resande. 
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  Blad 1 

 

RESEPOLICY UDDEVALLA KOMMUN 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx. 

 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla 

beslut i Uddevalla kommun. Detta innebär att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 

globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns lokala 

förhållanden. En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan 

och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla kommun ska vara 

fossilfritt 2030.   

 

Uddevalla kommuns resepolicy avser att styra användandet av resor som företas av 

anställda och förtroendevalda i kommunens tjänst och/eller som betalas av 

kommunen. Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar 

utveckling och resursanvändning och bidrar även till en hälsosammare livsstil och 

en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

 

Syfte  

Resepolicyn ska:  

o Minimera klimatpåverkan från Uddevalla kommuns tjänsteresor och nå 

kommunens klimatmål. 

o Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. 

o Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa 

effekterna på folkhälsan. 

o Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt 

Uddevalla.  

 

Mål  

Uddevalla kommuns miljömål:  

Att öka antalet resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort  

Att minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon  

 

Ansvar  

Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Uddevallas kommun ansvarar för att 

hens resor i tjänsten sker på ett säkert, miljöanpassat och resurseffektivt sätt i 

enlighet med resepolicyn. Varje chef har ansvar för att informera om vad som gäller 

och att tillse att kostnaderna för resorna står i proportion till nyttan samt att de 

övergripande målen så långt som möjligt beaktas.  

 

Förhållningssätt  

Möten mellan människor är en viktig del av kommunens verksamhet. Planera därför 

möten i god tid och undersök olika mötesalternativ. Så liten miljöpåverkan som 

möjligt ska vara utgångspunkten, men kostnadseffektivitet och tidsåtgång ska också 

beaktas. Ofta kan vi mötas utan att träffas. Den billigaste, mest miljövänliga och 

säkraste resan är den som inte behövde göras. 
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Att mötas utan att träffas  

Du och dina mötesdeltagare sparar tid, pengar och miljö om ni möts på distans. När 

du arrangerar ett möte tar du alltid tillvara på tekniken och bjuder in till ett 

telefonmöte, videokonferens eller webbmöte.  

 

Du som chef ser till att teknik för enklare telefon- och webbmöten är lätt tillgänglig. 

Dina medarbetare ska få bra och tydlig information om dessa alternativ och kunna få 

stöd när de använder tekniken.  

 

Att välja färdsätt vid resa 

Du föregår med gott exempel genom att främst välja färdsätt med låg 

miljöbelastning. Självklart följer du alla lagar och bestämmelser samtidigt som du 

visar hänsyn i trafiken. När du ska bedöma restiden inkluderar du tiden för resan, 

väntetider under resan, tid för parkering, gångtid och väntetid mellan ankomst och 

mötets början.  

 

Resor inom kommunen sker enligt följande prioriteringar: 

1. Gå, cykla eller använd el-cykel om möjligt  

2. Åk kollektivt  

3. Låna en av kommunens miljöbilar via bilpoolen 

4. Egen bil. 

 

Reser ni flera tillsammans eftersträvas alltid samåkning 

 

Resor utanför kommunen sker enligt följande prioriteringar: 

Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool 

utifrån vad som är praktiskt och lämpligt beroende på resmål.   

Resor längre än 55 mil sker i första hand med buss eller tåg, i sista hand med 

klimatkompenseratflyg. Anslutnings- och destinationsresor för tåg eller flyg görs i 

första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Resor på destinationsorten 

görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Vid beställning av 

taxi och hyrbil ska miljöbil efterfrågas.  Bokning av resor görs via kommunens 

upphandlade resetjänstbolag.  

  

Säkerhet  

Resorna ska ske i enlighet med gällande trafikregler. Vid bokning av cykel erhåller 

kommunen hjälm samt reflexväst. Vid bilkörning ska miljökörning tillämpas samt 

gällande trafik och parkeringsbestämmelser. Hänsyn ska tas till både resenärer och 

medtrafikanter, inga djur får vistas i kommunens bilar och inga privata sträckor får 

köras.  

  

Till och från arbetet  

Resorna till och från arbetet har en betydande påverkan på miljön.  
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Varje förvaltning kan därför:  

o Informera om vilka alternativa färdsätt som finns till bilen och uppmuntra 

medarbetarna till att prova dessa 

o Erbjuda en säker cykelparkering 

o Förmånsparkering för privat bil ska endast erbjudas om det föreligger 

medicinska skäl 

 

Uppföljning   

Resepolicyns efterlevnad ska följas upp regelbundet som en del av nämndernas 

interna kontroll.  
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr KS 2019/00529  

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen 
Hovhult  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor.  

  

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget för beslut till kultur 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden anser dock att förslaget bör hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de 

tennisbanor som förslaget avser. Medborgarförslaget föreslås därmed att överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-28 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-11-20 § 129 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse, 2019-10-23 

Medborgarförslag, från Örjan Nilsson, 2019-06-28   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-28 Dnr KS 2019/00529 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på 

Drillen Hovhult  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget för beslut till kultur 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden anser dock att förslaget bör hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de 

tennisbanor som förslaget avser. Medborgarförslaget föreslås därmed att överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-28 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-11-20 § 129 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse, 2019-10-23 

Medborgarförslag, från Örjan Nilsson, 2019-06-28    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

 

   

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KFN 2019/00131  

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen 
Hovhult 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor. Detta skulle leda till en ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

som finns i området. 

  

Tennisbanorna som medborgarförslaget avser sköts i dagsläget av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare saknar Kultur och fritidsförvaltningen 

involvering i dess utveckling. Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och 

fritidsnämnden inte bör besvara detta medborgarförslag. 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-23, KFN 2019/00131 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2019-09-11 § 197 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen Hovhult, 2019-06-28 
     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult till kommunfullmäktige.   

 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-11-26 

Monica Band Lindberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-27 intygar 

Josefin Florell 

 

Expedierat 2019-11-27 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

 

  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-10-23 Dnr KFN 2019/00131 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

Telefon 0522-69 64 06 
kristina.mars@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på 

Drillen Hovhult 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor. Detta skulle leda till en ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

som finns i området. 

 

Tennisbanorna som medborgarförslaget avser sköts i dagsläget av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare saknar Kultur och fritidsförvaltningen 

involvering i dess utveckling. Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och 

fritidsnämnden inte bör besvara detta medborgarförslag. 

       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-23, KFN 2019/00131 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2019-09-11 § 197 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen Hovhult, 2019-06-28 
      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult till kommunfullmäktige.   

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



Medborgarförslagets ärende: 
Racketcenter på Drillen Hovhult 
 
Ditt medborgarförslag: 
Skulle vilja föreslå att en upprustning sker av de 2 tennisbanor som ligger på Hovhult samt att man 
bygger 2 eller 3 padelbanor. Det behövs något nytt för att locka ut ungdomarna och Padeltennis är 
starkt på uppgång och är här för att stanna, man behöver vara 4 personer för att spela, enklare att 
utöva än tennis eftersom man ej behöver samma avancerade slagteknik. Man behöver inte värdera 
in behovet av P-platser för i första hand ska dessa banor vara tillgängliga för ungdomar. Använd 
samma lösning som Tennisklubbens inomhus Padelbanor har där du kan öppna dörren och tända 
ljuset via appen, behövs ingen personal. En padelbana kostar ca 250-300 ksek/styck att anlägga. 
Behövs hjälp med projektering kan jag vara behjälplig. 
 
Dagens datum: 
2019-06-28 
 
Namn: 
Örjan Nilsson 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr KS 2019/00690  

Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats 

fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt 

som drivits av Göteborgsregionen från 2016 till 2019. Den fördjupade strukturbilden är 

en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att fördjupa 

samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den fördjupade 

strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då 

ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan förstärkas i 

kartbilderna, hur formuleringarna av överenskommelserna kan utvecklas samt hur 

kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen 

samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har 

omhändertagits och arbetats in i den fördjupade strukturbilden. Den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 18 

oktober 2019 och beslut togs även om att föreslå de deltagande kommunerna att för 

egen del godkänna den fördjupade strukturbilden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-12-03 § 69 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019 

Protokollsutdrag § 90 Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild för kustzonen Göteborgsregionen 

2019-10-18 

Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen, september 2019 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” som ett vägledande dokument och 

underlag.  

  
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-20 Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 Sebastian Johansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2019/00690  

Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats 

fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt 

som drivits av Göteborgsregionen från 2016 till 2019. Den fördjupade strukturbilden är 

en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att fördjupa 

samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den fördjupade 

strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då 

ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan förstärkas i 

kartbilderna, hur formuleringarna av överenskommelserna kan utvecklas samt hur 

kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen 

samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har 

omhändertagits och arbetats in i den fördjupade strukturbilden. Den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 18 

oktober 2019 och beslut togs även om att föreslå de deltagande kommunerna att för 

egen del godkänna den fördjupade strukturbilden.  

Kommunekolog Sofia Stengavel och strateg Elin Carlsson föredrar ärendet under 

sammanträdet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019 

Protokollsutdrag § 90 Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild för kustzonen Göteborgsregionen 

2019-10-18 

Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen, september 2019 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att 

överenskommelsen ska betraktas som ett vägledande dokument och underlag.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Jonas Sandwalls (KD) 

tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 69 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” som ett vägledande dokument och 

underlag.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2019-12-05 

Jarmo Uusitalo, Annelie Högberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 
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elin.carlsson@uddevalla.se 

 

Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för 

framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats 

fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt 

som drivits av Göteborgsregionen från 2016 till 2019. Den fördjupade strukturbilden är 

en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att fördjupa 

samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den fördjupade 

strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då 

ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan förstärkas i 

kartbilderna, hur formuleringarna av överenskommelserna kan utvecklas samt hur 

kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen 

samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har 

omhändertagits och arbetats in i den fördjupade strukturbilden. Den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 18 

oktober 2019 och beslut togs även om att föreslå de deltagande kommunerna att för 

egen del godkänna den fördjupade strukturbilden.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019 

Protokollsutdrag § 90 Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild för kustzonen Göteborgsregionen 

2019-10-18 

Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen, september 2019 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

   

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.  
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Introduktion
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 
kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 
av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 
och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

De tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – har varit en 
viktig utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden liksom de globala, 
nationella och regionala miljömål som är styrande i fysisk planering. Klimatförändringar 
och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang är en given premiss vilket 
speglas i överenskommelserna om kustzonens utveckling. Både plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) föreskriver sociala perspektiv som jämställdhet, jämlikhet 
och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenresurser som kommer naturen 
och framtida generationer till nytta. Detta utgör ramen för all fysisk planering och spelar 
en särskilt viktigt roll i kustzonen där koncentrationen av natur- och kulturvärden är hög.

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild 
är och varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av 
kustzonens strukturerande element med tillhörande kartbild. I denna del presenteras 
också exempel på hur överenskommelserna kan påverka avvägningar och inriktningar 
i kommunernas fysiska planering. Påföljande delar presenterar möjliga inriktningar för 
fortsatt arbete samt en beskrivning av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet samt en 
kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden gått till.

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild är en strategi för framtida samhälls- och regionutveckling 
som bygger på hållbara fysiska strukturer. Den ska vara vägledande för 
den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en helhetssyn på 
bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur.

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter.
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De strukturbildande elementen är kärnan, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. Strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling.

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: Strukturbild för 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
Strukturbild för norra Bohuslän (2009).

 Angränsande aktuella strukturbilder, s.22

Koppling mellan den övergripande strukturbilden och  
fördjupningen med avseende på kustzonen

 
Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, men har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, 
Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där 
noder, stråk och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska 
platser. En beskrivning av vad som definierar och avgränsar de olika elementen finns 
under rubriken Strukturerande element för kustzonen, s. 8.

Kustzonens fördjupning behöver förstås tillsammans med den övergripande 
strukturbilden, och redovisas därför i en gemensam kartbild. 

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk
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Varför en fördjupad  
strukturbild för kustzonen?
Inom ramen för projektet ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs-
regionen, Orust och Uddevalla” har åtta kustkommuner gemensamt samver-
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Redan under arbetet med GR:s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen.  

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns många olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrågor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur.

Överenskommelser
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa-
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen.

Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.

Begreppet ”vi” används för att göra det tydligt att GR:s förbundsstyrelse 
och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 
står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.
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Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara

Genom att verka för:
• Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 

lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och båtbyggeri.
• Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 

mellan bevarande och varsam utveckling.
• Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen och skapa 

generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas.
• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 

och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika åldersgrupper.

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där  
människor kan bo och verka hela året

Genom att verka för:
• Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 

resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen.
• Att underlätta och uppmuntra fastboende i skärgårdssamhällen, exempelvis genom 

olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritidsboende.
• Att nya bostäder och verksamheter planeras i anslutning till befintlig bebyggelse och i 

lägen med förutsättningar för hållbart resande.
• Ett kontinuerligt utbud av offentlig och privat service, mötesplatser för lokalt 

föreningsliv samt kulturaktiviteter för både boende och besökare.
• En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel med samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för:
• Investering i utpekade hamnar och farleder och satsning på energieffektiva lösningar 

som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
• Stärkt markberedskap för utveckling av besöksnäring och verksamheter med maritim 

anknytning i kustnära lägen med goda infrastrukturförbindelser och tillgång till 
kompetent arbetskraft.

• Ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk vid kusten – inklusive kringnäringar – 
med tillgång till lokala landningsplatser och utveckling av en marin cirkulär ekonomi.

• Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 
bioteknik och hållbar livsmedels produktion inklusive vattenbruk på land och till havs.

1

2

3

På denna och nästa sida presenteras GR:s samt Orusts och Uddevallas 
gemensamma överenskommelser för kustzonen. På kommande sidor 
tydliggörs överenskommelsernas koppling till strukturbildens olika element.
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Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism

Genom att verka för:
• Förbättrade förbindelser till och från kusten för kollektivt resande och genom 

utveckling av gång- och cykelnätet.
• Ökad tillgänglighet i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 

sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder.
• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga hamnar 

där service, infrastruktur och förvaringslösningar möter dagens och framtida behov.
• Mindre störningar för friluftsliv och naturmiljö genom utpekande av särskilda 

hänsynsområden med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller.
• Stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, samt att 

genomföra regelbunden strandstädning och utveckla avfallshanteringen längs kusten.
• Att identifiera och minska fysiska, ekonomiska och kulturella barriärer som kan 

utgöra hinder för olika grupper av människor att uppleva kusten.

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för  
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap

Genom att verka för:
• Att värna odlingsbar mark och minimera fragmentering vid ny bebyggelseplanering 

och etablering av ny infrastruktur.
• Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 

exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
• Kombinationer av aktivt jordbruk med annan näring som tar utgångspunkt i befintlig 

infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandskapet. 
• Att främja en hållbar livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad.

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt 
hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans

Genom att verka för:
• Skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 

musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering.
• Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster.
• Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta 

miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden.
• Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 

vid muddring samt efterföljande hantering av massor.
• Bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull ekosystemfunktion, till 

exempel genom fiskefria områden, restaurering av vattendrag eller andra åtgärder.

4

5

6
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Strukturerande element
för kustzonen
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan ”Strukturbild för Göteborgsregionen” (2008) ger en beskrivning på 
mer övergripande nivå så visar fördjupningen kompletterande strukturer och 
hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet.

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras.

Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen.

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De utpekade 
öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade bilvägar, 
utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt säkra och 
effektiva gång- och cykelförbindelser. 

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fastboende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud 
av kollektivtrafik, service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. Noderna 
i kustzonen ska inte tolkas som specifika geografiska platser, utan som symbol för en 
samling av funktioner i ett begränsat antal tyngdpunkter med koppling till befintlig och 
framtida infrastruktur.

På kommande sidor finns en beskrivning av kustzonens strukturerande element. Här 
redovisas viktiga värden och intressekonflikter samt exempel på vad de gemensamma 
överenskommelserna kan innebära i form av åtgärder och avvägningar i den fysiska 
planeringen.

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk

Börjar 1 nautisk mil 
utanför baslinjen, 

och slutar vid mitt-
linjen mellan Sverige 

och Danmark.

Skärgården inklu-
derar öar, holmar 

och skär, men också 
liknande landskap 

på fastlandet.

Skogs- och jord-
brukslandskap vid 
kusten, med visuell 

och historisk  
vattenkontakt.

Viktiga platser 
längs det yttre 

kustbandet, där 
ett antal olika  

funktioner samlas.

Nya tvärförbindelser 
och kompletterande 

stråk. Kan vara 
både på land och på 

vatten.
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Öppet hav

Skärgård

Kustbygd

Kustcentra

Transportstråk

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Från ”Strukturbild för 
Göteborgsregionen” 
(2008):

 Kärnan

 Nod/centralort
 vid kusten
 Nod/centralort
 i inlandet

Viktig nod utanför
strukturbilden

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Viktig nod utanför
strukturbilden
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Öppet hav

En hållbar användning av det öppna havet är en grundförutsättning för kustzonens 
attraktivitet. Området utgör en yttre gräns och förbindelse mot omvärlden, och har 
bland annat en viktig transportfunktion. Det avgränsas i denna strukturbild av mittlinjen 
mellan Sverige och Danmark i väster, Kungsbacka kommungräns i söder och Orust 
kommungräns i norr. I öster går gränsen där det öppna havet möter kustvattnet och 
skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen.

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav.

Förutom sjöfart och yrkesfiske rymmer det öppna havet också intressen för 
totalförsvaret. Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i öppet hav

1 Fiskenäringen är idag och har historiskt sett varit viktig för hela den berörda kuststräckan. 
Fiskhamnar, landningsplatser och kringnäringar längs kusten och i kärnan bör värnas.

3 Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och 
material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera negativ 
påverkan på kustzonens attraktivitet. 

6 Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet. Detta kan in-nebära ett 
gemensamt miljöövervakningsprogram eller åtgärdsplaner för att nå god vattenstatus.

Motstående intressen och utmaningar
Ekosystemfunktioner i det öppna havet hotas av klimatförändringar och annan mänsklig 
påverkan. Havsvattnets ekologiska och kemiska status är känslig för förorening och utsläpp. 

Inom försvarets sjöövningsområden finns begränsningar för uppförande av fasta 
installationer (såsom vindkraftverk). I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller fiske 
är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma under 
perioder. Försvarets intressen bedöms inte som förenligt med friluftsliv.

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav.

Beroende på val av fångstmetod kan fiske påverka naturmiljön och olika arters bestånd. 
Intressekonflikter kan också uppstå mellan yrkesfiske och sportfiske eller fisketurism.
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Öppet hav

Turism

Boende/näring

Fiskehamn
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Fiskehamn
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Skärgård

Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder.    
Skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmål ligger 
inom området. Inte minst är båtlivet viktigt, både för boende inom området och för 
småbåtsturister, och som underlag för besöksnäringen.

Skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, samtidigt 
som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i skärgården

1 Samverka över kommungränser kring identifiering och skydd av värdefulla kulturmiljöer och 
avvägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 
Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende.

3 Dialog med befintliga och potentiella aktörer för att hitta lämpliga platser för maritim 
näringsutveckling. Samarbete mellan kommuner för att säkerställa en fungerande teknisk och 
digital infrastruktur samt lokal kompetensförsörjning.

4 Friluftsliv och aktiviteter i skärgården bör vara tillgängliga för alla. Strandskyddet bidrar till att 
säkra tillgängligheten till kusten, men ett välfungerande kollektivtrafikutbud behövs också för att 
skapa möjlighet för människor i städer och inland utan bil att nå och använda kusten.

6 Skärgårdens ekosystem är känsliga för påverkan från utveckling och båtliv, samt från aktivitet 
i kustbygden och det öppna havet. Uppföljning behövs för att undvika exploatering i sådan 
omfattning som på sikt kan innebära negativ påverkan på natur och landskap.

Motstående intressen och utmaningar
Skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt.

Strandskyddet är ett viktigt verktyg för att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt 
utgöra ett hinder för utveckling och omvandling i kustsamhällen. Det kan också vara 
begränsande i samband med klimatsäkring av bebyggelse, hamnar och kulturmiljöer.

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk för 
negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både vattensport 
och båttrafik. Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och utsläpp hotar 
ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården.
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Kustbygd

Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet till livsuppehälle genom kombinationer av jord- och 
skogsbruk, jakt och fiske.

Lokal livsmedelsproduktion är en tillgång för boende såväl som för besöksnäringen. 
Samtidigt är jordbruket viktigt för biologisk mångfald genom betesdrift och bidrar till 
öppna landskap med siktlinjer mellan kust och hav.

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustbygden

1 Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. I kustbygden finns lämningar från fiske 
och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 
identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter.

4 I kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 
och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen.

5 Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokal livsmedelsproduktion 
för att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Nyttja kustbygdens besöksvärde och 
värna jordbruksmarken i planering av bebyggelse och infrastruktur.

6 Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag. Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad 
biologisk mångfald. Jordbruket kan också medföra utsläpp och övergödning.

Motstående intressen och utmaningar
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion.

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp.
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Kustcentra riktar sig mot kusten och havet i struktur såväl som innehåll, både i ett nutida 
och historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till en nod för att 
illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse i en attraktiv och 
känslig miljö utanför tätortsgränsen. Noderna ska inte tolkas som specifika geografiska 
platser. Ringarna med olika färg och storlek representerar en potential för kustcentra att 
bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera varandra.

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har ett fåtal 
mindre noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter 
av betydelse längs huvudstråk för infrastruktur.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustcentra

1 Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De innehåller kulturmiljöer som bär 
på historia och identitet vilka är viktiga utgångspunkter för ny utveckling.

2 Förtätning i befintliga tätorter ger förutsättningar för effektiv service, goda kollektivtrafik-
förbindelser och robust teknisk infrastruktur, men måste ske med hänsyn till befintlig miljö. 
Högre täthet bidrar till ökat folkliv som attraherar både boende och besökande.

3 Behov av att skapa arbetsplatser som inte är beroende av besöksnäringens säsongsvariationer. 
Det kan till exempel innebära etablering av nya näringar med koppling till marina naturresurser, 
eller en utveckling av besöksnäringen för att förlänga säsongen.

4 En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoder 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel, övernattningsmöjligheter och 
upplevelser.

Motstående intressen och utmaningar
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och platsbehov, särskilt under högsäsong, och bostäder, service och verksamheter 
som krävs för att möjliggöra boende året runt. Strandskyddet är ett viktigt verktyg för 
att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt utgöra ett hinder för utveckling och 
omvandling i kustsamhällen. Utan styrning eller reglering finns risk att permanentboende 
omvandlas till fritidsboende som också innebär att grunden för kommunal service och 
kollektivtrafik försvinner.

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter) eller avloppshantering.

Kustcentra
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Transportstråk

De nord-sydliga huvudstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är som 
nämnts av stor betydelse för kustzonen. I den fördjupade strukturbilden visas tre andra 
typer av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte.

Tvärkopplingarna representerar stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och 
kollektivtrafikförbindelser. De kopplar samman kustcentra med de nord-sydliga 
huvudstråken på land, i huvudsak i anslutning till noderna. Vissa tvärkopplingar 
fortsätter mot inlandet och knyter an till andra huvudstråk och noder i den övergripande 
strukturbilden. Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet binder 
samman kustnoderna. Transportstråken kan tolkas både som land- och vattenburna 
förbindelser med möjlighet till kollektivt resande.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i transportstråk

1 Etablering av nya, fasta förbindelser har påverkan på orter i kustzonen, både fysiskt och socialt. 
Det kan finnas positiva effekter, men platsens struktur, karaktär och identitet ändras.

4 Levande kustsamhällen i framtiden kommer att behöva ökade möjligheter till hållbart resande 
både för arbetspendlare och för besökare. Ökad efterfrågan kan möjliggöra vidareutveckling av 
vattenburen kollektivtrafik under hela året.

5 Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism.

6 Samverkan över kommungränser krävs för att lösa utmaningar kopplade till muddertippning, och 
minimera negativ miljöpåverkan från muddring, till exempel genom återanvändning av material.

Motstående intressen och utmaningar
Väl fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen.

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet 
på land. Muddring av farleder och hamnar är nödvändigt för att möjliggöra detta, men 
medför också negativ miljöpåverkan. Teknikutveckling kan i framtiden bidra till säkrare 
och mer energieffektiva sjötransporter samt möjliggöra ökade gods- och personflöden 
längs befintliga farleder.
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Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas?
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. Strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam-
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Samverkan mellan kommuner
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier.

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, krisberedskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis kring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering.

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande.

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel 8+fjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR:s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar.

Fortsatt arbete med kustzonsplanering
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen.
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Planeringsförutsättningar
Kustzonen är en känslig miljö som kräver långsiktighet i planeringen. Flera 
aktuella planerings-, strategi- och måldokument fångar upp detta, med 
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna och antagna miljömål. 
Strukturbilden har ingen juridisk status i planprocessen, men utgör ett 
underlag som tangerar och har många gemensamma nämnare med dessa 
dokument. Nedan beskrivs de med störst relevans i just denna kustzon.

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) ska alla medlemsstater senast 
år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför ett 
arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanen för Västerhavet omfattar Västra 
Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. Arbetet har pågått parallellt 
med fördjupningen av strukturbilden för kustzonen.

Havsplanerna tas fram för att visa hur havet ska användas hållbart och effektivt, både 
på kort och på lång sikt. Det vill säga hur havets resurser ska förvaltas och hur olika 
intressen ska samsas om havet nu och i framtiden. 

När havsplanerna beslutats ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i 
planeringssammanhang, i tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Riksdagen 
beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta 
propositionen ”Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186”. Här står bland 
annat att länsstyrelsen för ett havsplanerat område ska grunda sina ställningstaganden på 
havsplanen istället för underlag från riksintressemyndigheterna.

Inre vatten Territorialhavet Ekonomisk zon (EEZ)

12 nm 188 nm
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Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet.

Kommunal planering

Statlig havsplanering

Översiktsplanering vid kust och hav
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 
land, för kusten och för territorialhavet. Kommunala översiktsplaner och de nationella 
havsplanerna kommer därför att överlappa varandra. De nationella havsplanerna 
kommer när de är antagna att vara vägledande för kommunernas planläggning.

Boverkets PBL kunskapsbanken innehåller omfattande vägledning kring kommunal 
översiktsplanering av kust- och havsområden samt kopplingar till den nationella 
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havsplaneringen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Teman som berörs 
är struktur och utformning, maritima näringar, klimatförändringar, naturvärden, 
friluftsliv, kulturmiljövärden, samt totalförsvaret. Fördjupningen av Göteborgsregionens 
strukturbild för kustzonen lyfts fram som ett exempel på planeringsunderlag.

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima 
näringarna, En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Strategins 
vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till 
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska 
bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Levande 
kust och skärgård”. Strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s 
havsmiljödirektiv och till att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft.

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och väl fungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder.

Maritim strategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. Strategin utgår från Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Västerhavet utan också berörda delar av 
Vänern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en målbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige.

Strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av 
arbetet i grannländerna: ”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner 
med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. Arbetet har bland 
annat mynnat ut i ett Handlingsprogram för hållbara maritima näringar för 2016-2019.

Angränsande aktuella strukturbilder
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam strukturbild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till Strukturbild Norra Bohuslän. 

Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
Strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019.

Planeringsstöd
Som komplement till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där det 
går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg samt länkar till 
geodata med relevans för kustzonsplaneringen.
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Mål för hållbar utveckling

Globala mål (Agenda 2030) 
I Sveriges nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförande av  
Agenda 2030 framhålls utmaningen av exploatering av bland annat kustnära grunda 
vatten (Mål 14). Det betonas även att havsfrågans gränsöverskridande natur förutsätter 
samarbete på global, nationell och lokal nivå (Mål 17). Aktiv kustzonsplanering för att 
bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra den kustnära miljön och 
utveckla maritima näringar utgör enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att:
• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt med hjälp av samverkan kring 

fysisk planering. Hushållning av mark- och vattenresurser genom proaktiv fysisk 
planering, där beslut är kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling (Mål 11). Ökad medvetenhet om konsekvenser av olika 
beslut likaså.

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal livsmedelsproduktion och bärkraftig 
upplevelseturism i planeringen (Mål 12). 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv hushållning med marina 
näringsresurser (Mål 2), robust dricksvattenförsörjning (6), marin energiproduktion 
(Mål 7), hållbara maritima näringar och ökad tillgänglighet med kollektiva färdmedel 
(Mål 8 och 9). 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål 13) samt främja ekosystem och 
biologisk mångfald i skärningen mellan kust och hav (Mål 15).

Nationella och regionala miljömål
Sveriges nationella miljömålssystem utgörs av ett generationsmål, 16 miljömål och ett 
antal etappmål. Miljömålssystemet är en nationellt anpassad förlängning av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Generationsmålet är övergripande och sätter ramarana 
för den miljöpolitik som förs i Sverige medan de 16 miljömålen beskriver ett tillstånd som 
miljömålen syftar till att uppnå. Etappmålen ska underlätta miljöarbetet med att uppnå 
målen. De nationella miljömålen följs årligen upp på både nationell och regional nivå och 
dessutom görs en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

Av de 16 nationella miljömålen är det egentligen bara ett mål (Storslagen fjällmiljö) 
som inte är relevant för kustzonen. De andra målen är: Begränsad miljöpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Arbetsgruppen har analyserat bebyggelse-
struktur, transportinfrastruktur och 
tillgänglighet till kusten.

En central utmaning är att genom kom-
munal planering skapa förutsättningar för 
levande samhällen vid kusten. En eftersträ-
vansvärd bebyggelsestruktur kan exempelvis 
vara sådan som stödjer och möjliggör utveck-
ling av kollektivtrafiksystem i kustområden 
för tåg, buss och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 
avvägningar och prioriteringar mellan mark- 
och vattenanspråk för ny bebyggelse, hållba-

ra areella näringar och allmänhetens åtkomst 
till stränder och hav.

Kopplat till bebyggelsestruktur har arbets-
gruppen identifierat ett särskilt behov av 
fördjupad kunskap och samverkan kring 
vattenförsörjning, klimatanpassningar och 
utveckling av hållbara maritima näringar.

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 
för helårs- som delårsboende, är på väg att bli 
en socioekonomisk fråga med stigande fastig-
hetspriser i kustnära lägen. För att motverka 
detta har arbetsgruppen identifierat ett behov 
av blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Tema Struktur

Arbetsgruppernas delrapporter
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman Struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (år 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utredningsbehov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från varje delrapport.

Rapporten har fokus på båtliv och 
besöksnäring, men med utgångspunkt i att 
kustzonen till stor del utgörs av känsliga 
miljöer med begränsade resurser. Balansen 
mellan utveckling och bevarande blir således 
ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna från 
analysen är att tillgängligheten till hamnar 
och det maritima upplevelserummet är 
viktiga beståndsdelar som kan och behöver 
utvecklas – ”Att säkerställa att kustzonen är 
tillgänglig för så många som möjligt utan att 
utarma de resurser som är grunden för dess 
attraktivitet.”

I rapporten pekas på behov av satsningar 
på tillgängliga, multifunktionella noder i 
kustbandet ut inklusive nord-sydliga kopp-
lingar mellan noderna, vilket också speglas i 

den fördjupade strukturbilden. 
Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 

behov behöver synliggöras i den kommunala 
kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till 
större möjligheter till miljöhänsyn, minskade 
kostnader, bättre spridning av och tillgång till 
information med mera. Ett konkret exempel 
är utvecklingen av delningsekonomi inom 
besöksnäring och båtliv.

En viktig samverkansplattform för besök-
snäringen inom projektets område är Tu-
ristrådet Västsverige. Ett annat exempel på 
en drivande samverkansplattform är ”Ett enat 
Bohuslän” som samlar elva kommuner och 
besöksnäringens aktörer kring utvecklingen 
av Bohuslän som destination.

Tema Upplevelser

Principer för
byggande

Båtliv

Besöks- 
näring
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Arbetsgruppen har speciellt analyserat 
vattenbruk, fiske och energiproduktion till 
havs samt muddring och muddertippning, 
där ett mellankommunalt perspektiv krävs för 
att möjliggöra en hållbar utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 
för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur och 
makroalger. Det pågår en omfattande tek-
nikutveckling som förväntas kunna bidra till 
ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan 
i slutna system. Rapporten pekar på brist på 
rovfisk och behov av fiskefria områden och 
annat skydd för att säkra hållbart fiske och 
beståndens återhämtning.

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 
vindkraftområden i utredningsområdet: ett 
i Kungälv, ett i Öckerö samt två i Göteborg. 
Alternativa lösningar som vindkraft med 
flytande fundament, vågkraft, strömkraft 
och flytande solkraft kommer eventuellt att 
efterfråga miljöer där olika tekniker kan tes-
tas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 
och dess potential i och med att det inte finns 
något nätverk/branschförening som bevakar 
utvecklingen på samma sätt som inom de 
andra energislagen. Ur ett rumsligt perspek-
tiv konkurrerar de olika energislagen i liten 
utsträckning med varandra. Energislagens 
miljöpåverkan har inte analyserats men antas 

skilja sig markant mellan de olika tekniklös-
ningarna. Bedömningen idag är att havsba-
serad vindkraft (med bottenfasta fundament) 
är det enda energislaget som inom en tioårs-
period har kommersiella förutsättningar att 
etableras som fullskalig anläggning i Sverige.

Arbetsgruppen har också behandlat temat 
muddring och muddertippning. Sveri-
ges Geologiska Undersökning (SGU) och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
samarbetat kring en bedömning av tidigare 
nyttjade dumpningsplatser i länet med syfte 
att ta fram ett maringeologiskt underlag för 
att kunna bedöma platsernas lämplighet för 
fortsatt dumpning, men även för att föreslå 
alternativa platser för dumpning.

I rapporten identiferas olika förbättrings-
områden där mellankommunal samverkan 
krävs. Detta gäller till exempel vid faststäl-
lande av godtagbart underlag och samord-
ning av olika prövningar och tillsyn, både för 
befintliga dumpningsplatser och möjliga nya 
platser som är lämpliga för muddertippning, 
inklusive på land. Det finns också ett behov 
av ökad kunskap om bottenförhållanden, 
teknikutveckling kring möjlig återvinning 
eller återbruk av muddermassor, samt god 
planering av nya båthamnar och bryggor som 
minskar behovet av muddring.

Tema Havsanvändning

Under rubriken transportinfrastruktur be-
handlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 
till sjöss samt handelshamnar och dessutom 
förbindelser mellan kustzonen och inlandet. 
Bland slutsatserna i rapporten finns: Det 
nord-sydliga infrastrukturstråket på land (E6 
och Bohusbanan) möjliggör effektiva resor. 
Längre ut i kustbandet är den nord-sydliga 
tillgängligheten sämre, både till havs (utan 
egen båt) och på land för gång- och cykeltra-
fik. I öst-västlig riktning kan konstateras att 
tillgängligheten till kusten med bil generellt 
är mycket god i princip i hela området medan 
motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfra-
struktur bör fokusera på utvalda öst-västliga 

kopplingar för cykel- och kollektivtrafik och 
stärkta nord-sydliga kopplingar i kustbandet 
till exempel i form av cykelleder, vandrings-
leder och färjetrafik. Det pekas också på 
behovet av kopplingar mellan större tätorter 
och mindre orter i kustbandet, inklusive om-
rådets ”utposter”, exempelvis Käringön.

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 
platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 
samt vilka hinder som finns i form av exploa-
tering och privatisering. Tillgänglighet hand-
lar även i vidare bemärkelse om att undanröja 
hinder i olika former för att alla människor, 
oavsett funktionsnedsättning, socioekono-
misk bakgrund eller annat, ska kunna ta del 
av de värden som finns i kustzonen.

Tillgänglighet
till kusten

Transport-
infrastruktur

Vattenbruk
och fiske

Marin energi- 
produktion

Muddertipp-
ningsplatser
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Definitioner och begrepp

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft- samt ekosystemkvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 
blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. I Havsplan för Västerhavet används begreppet  
marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 
kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument) på vattenburna transporter.

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 
motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med ”slit och släng”. 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 
och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 
till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning.

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 
eller platser för rekreation.

Levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om.

Marin avser i detta dokument något som härrör från havet, exempelvis marina råvaror som fisk eller musslor.
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 
verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten.

Miljötillstånd 
 i havet

Att bevara en livskraftig kustzon och 
havsmiljö och nyttja dess resurser på ett 
hållbart sätt är ett principiellt centralt 
förhållningssätt i kustzonsplaneringen. 
Även människan vinner på en god kust- 
och havsmiljö, inte minst genom ökad 
attraktivitet för boende och besökare.

Rapporten beskriver de fysiska och juridis-
ka planeringsförutsättningarna samt speci-
fika utmaningar som finns för kustzonen , 
sett ur ett miljöperspektiv. Fokus ligger på de 
miljöaspekter som är specifika för planering 
i kustzonen och som därför skiljer sig från 
planeringen på land.

Kustområden är särskilt känsliga för kli-
matförändringar, både långsamma (i form 
av stigande havsnivåer, ändringar i vind- och 
vågexponering, stranderosion eller invasion 
av främmande arter) och mer oförutsedda 
händelser (som stormar, översvämningar och 
utsläpp).

I rapporten pekas också på att fragmente-

ring av marina miljöer har en negativ effekt 
på många arter vars livsutrymme och möjlig-
heter till förflyttning och genetiskt utbyte blir 
starkt begränsat. Andra problem som tas upp 
är undervattensbuller och skräp i haven samt 
på havsbottnar.

Rapporten rekommenderar satsningar 
på hållbart kollektivt resande och minskad 
klimatpåverkan från båtliv och sjöfart, till 
exempel genom satsning på eldrift (med till-
hörande infrastruktur på land), begränsning-
ar i utsläpp samt reduktioner i markanspråk 
för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör 
ligga till grund för planeringen. Ekosyste-
mansatsen ställer krav på planeringsunderlag 
och arbetssätt. Det lyfts även fram ett behov 
att utöka marina områdesskydd och uppdate-
ra befintliga föreskrifter med fördjupad kun-
skap. Strandskyddet pekas ut som en viktig 
byggsten för hållbar användning av känslig 
kustmiljö.

Tema Miljö



Hur har arbetet genomförts?
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde-
valla”. Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för-
studie (2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom-
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer.

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun.

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heineson.

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR).

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Västsverige, 8+fjordar, 
Västkuststiftelsen, Västarvet, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna.  

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare)
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare)
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Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare)
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Aldegren (ersättare)
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare)
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare)
GR: Projektledningen samt Christine Flood

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR
tillsammans med:
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Fördjupad strukturbild för kustzonen
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-10-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 90. Fördjupad strukturbild för kustzonen  

Diarienummer: 2016-00181.10    

Beslut 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering 

i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” godkänns.  

 

Medlemskommunerna samt Orust och Uddevalla kommuner föreslås för egen del 

godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 

Protokollsanteckning 

Maria Renfors (M), Stenungsund, framför under instämmande av Martin Johansen 

(L), Tjörn, att det är viktigt att kustkommunerna inte enbart ses som 

rekreationsområden och att kustområdena inte bör få fler restriktioner än de som 

redan finns när det gäller exempelvis strandskydd 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma planeringsunderlag samt 

fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer 

har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 

strukturbild - Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har 

inarbetats i det nu föreliggande förslaget. Styrgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad behandlade ärendet 2019-09-19. 

Beslutsunderlag 

• ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-xx-xx”. 

• Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen. Sammanställning 

av synpunkter på förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla. September 2019. 

SKICKAS TILL 

Kommunen@uddevalla.se, Med kopia till: elin.carlsson@uddevalla.se 

sofia.c.strom@uddevalla.se  

kommun@orust.se, Med kopia till: Ulrika.marklund@orust.se  

Ronny.svensson@orust.se 

  

mailto:Kommunen@uddevalla.se
mailto:elin.carlsson@uddevalla.se
mailto:kommun@orust.se
mailto:Ronny.svensson@orust.se
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Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ida Lindbergh, regionplanerare 

Datum: 2019-09-19, diarienummer: 2016-00181.10    

 

Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna ”Fördjupad strukturbild 

för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunerna inom GR 

samt Orust och Uddevalla att för egen del godkänna ”Fördjupad 

strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

Sammanfattning av ärendet 

Kustzonen är ett av de bärande elementen i GR:s strukturbild och viktig 

en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av 

avgörande betydelse att kustzonen både värnas och utvecklas. 

 

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 

land, för kusten och för territorialhavet. I syfte att ta bistå kustkommunerna med 

gemensamma planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, 

myndigheter och andra relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande 

av strategidokumentet ”Fördjupad strukturbild - Mellankommunal kustzons-

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.” Dokumentet har varit på 

remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu föreliggande förslaget. 

 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 19 september 

2019. 

Beslutsunderlag 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering 

i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-xx-xx”. 

 

Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen. Sammanställning av 

synpunkter på förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla. September 2019. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Kustzonen är ett av de bärande elementen i GR:s strukturbild och viktig en del i 

storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse 

att kustzonen både värnas och utvecklas. 

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 

land, för kusten och för territorialhavet. I syfte att ta bistå kustkommunerna med 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ida Lindbergh, regionplanerare 

Datum: 2019-09-19, diarienummer: 2016-00181.10    

 

gemensamma planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, 

myndigheter och andra relevanta aktörer har GR bedrivit projektet ”Fördjupad 

strukturbild - Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla.” 

 

Den fördjupade strukturbilden är ett strategidokument som omfattar sex 

gemensamma överenskommelser och en kartbild som visar på element i 

kustzonens framtida struktur. Strukturbilden ska fungera som ett underlag och en 

vägledning för kommunernas planering i kust- och havsområdet.  

 

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden har skett i nära samverkan 

och med representation av kompetenser från olika sektorer, nivåer och 

organisationer vilka bidragit med att identifiera viktiga frågeställningar och 

kunskapsluckor. Kustkommunernas deltagande har varit centralt men även andra 

relevanta aktörer har bjudits in för att få ett så brett kunskapsunderlag som möjligt, 

inte minst företrädare för kustnära näringslivsutveckling. 

 

Mars 2019 gick ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen ut på remiss. 

Remissversionen har föredragits och diskuterats i flera av kommunernas politiska 

församlingar. Vid remissperiodens slut hade 28 svaranden, såväl nationella 

myndigheter som regionala och lokala aktörer inkommit med synpunkter.  

 

Förslaget har justerats utifrån inkomna remissvar samt utifrån diskussioner med 

kommunerna. Ett slutgiltigt förslag till ”Fördjupad strukturbild för kustzonen - 

överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla ” har därefter arbetats fram och ligger nu för beslut.  

 

Strategidokumentet är starten på ett fortsatt samarbete som bygger på ett 

gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen.  

 

 

Helena Söderbäck         Maria Sigroth     

Förbundsdirektör         Avdelningschef        

 

SKICKAS TILL 

Kommunen@uddevalla.se 

Med kopia till: 

elin.carlsson@uddevalla.se 

sofia.c.strom@uddevalla.se  

 

kommun@orust.se 

Med kopia till: 

Ulrika.marklund@orust.se  

Ronny.svensson@orust.se 
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mailto:kommun@orust.se
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2019 

Miljö och Samhällsbyggnad 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

Text: Ida Lindbergh, regionplanerare och  

Lars Heineson, Seniorrådgivare. 

 

 

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna; Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, 

Öckerö tillsammans med Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Västra 

Götaland samt Business Region Göteborg 
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Inledning 

Den 7 mars 2019 skickades förslaget till Fördjupad strukturbild för 

kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla ut på remiss till cirka 60 olika 

remissinstanser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Denna 

remissredogörelse är en sammanställning och behandling av de 

remissvar som inkommit. 

Förslaget som skickades ut på remiss är ett strategidokument som är en gemensam 

överenskommelse kring hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är 

framtaget av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla inom 

ramarna för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla.  

Den Fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser och 

en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. Fördjupningen visar 

tydligt att tvärkopplingar och andra kompletterande strukturer är viktiga när det 

gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Det förslag som varit ute på remiss är en fördjupning och komplement till 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008), en överenskommelse om att alla 

medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är 

långsiktigt hållbar. 

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Den visar vidare på 

de viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i 

den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

I det brev som bilades remissen efterfrågade Göteborgsregionen synpunkter på 

överenskommelser och kartbild samt svar på följande frågor: 

 

 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande 

kustzonsfrågor? 

 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 

överenskommelser? 

 Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert 

arbete framöver? 

 

Göteborgsregionen (GR) är tacksamma för alla de remissvar som inkommit från 

kommuner och andra aktörer (Se lista över svarande aktörer i Bilaga 1). Det ger en 

indikation på det engagemang dessa frågor väcker och ger en bra grund för vidare 

samarbete. Remissvaren har även diskuterats med den operativa projektgruppen som 

har fungerat som arbetsgrupp under sista året av projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 
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1. Generella synpunkter 

Detta avsnitt behandlar synpunkter med övergripande karaktär gällande 

den remitterade handlingen och det samarbete som legat till grund för 

förslaget. Avsnittet hanterar även de synpunkter som inte inryms under 

övriga rubriker.  

1.1 Projektet och samarbetet 

 

Flera av de svarande lämnade kommentarer kring det mellankommunala samarbetet 

och det projekt inom vars ramar förslaget har arbetats fram, Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Nedan redogörs dessa 

kommentarer.  

 

Boverket är positiva till att den regionala kustzonsplaneringen fortsätter att utvecklas 

i linje med tidigare initiativ i Norra Bohuslän. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) är mycket positiva till 

gemensamt arbete för kustzonen.  

 

Länsstyrelsen Halland ser positivt på att detta tagits fram gemensamt. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är bra att kommunerna gått 

samman och tagit fram ett gemensamt dokument kring kustzonen och ser fram emot 

hur intentionerna kommer realiseras i respektive kommuns översiktsplaner och 

annat arbete för en hållbar utveckling. Vidare poängteras att det underlagsmaterial 

som tagits fram går att använda igen, i fortsatt arbete på regional och kommunal 

nivå. 

 

Sportfiskarna ser mycket positivt på att Göteborgsregionen tillsammans med Orust 

och Uddevalla kommuner arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av kust- och 

havsområdet.  

 

Stenungsunds kommun förklarar att det treåriga arbetet med att formulera 

överenskommelserna samt ta fram förslaget till strukturkartan har överlappat 

Stenungsunds eget översiktsplanearbete. Många lokala frågor har spelats in i 

fördjupningen och stora kontaktytor etablerats, vilket möjliggör en högre grad av 

samverkan och identifikation av gemensamma frågor. 

 

Västarvet (VGR) delar uppfattningen att mellankommunal planering är viktig. 

 

Kungsbacka kommun välkomnar satsningen kring den fördjupade strukturbilden. 

Regionens skärgårdskaraktär har i stor utsträckning sin södra utbredningsgräns i 

Kungsbacka och det är naturligt att strukturbilden går över länsgränsen och ser till 

helheten.  
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Tjörns kommun är positiv inställda till samarbetet och menar att det har varit en 

värdefull läroprocess som bidragit till både ökad kommunal sakkunskap inom kust- 

och havsplanering och ökad samverkan i dessa frågor, såväl inom kommunen som 

med grannkommuner och andra samhällsaktörer. 

 

Kungälvs kommun menar att arbetet med projektet har varit en lärorik process för de 

tjänstemän som deltagit. 

 

Göteborgs universitet ställer sig frågande inför avsaknaden av deltagande från 

akademin i arbetet med underlagsrapporter och strukturbild. 

 

1.2 Handlingen och dess inriktning/ställningstaganden 

 

Nedan redogörs för mer övergripande kommentarer gällande den remitterade 

handlingen och de ställningstaganden som görs. 

 

Bohusläns museum är positiva till förslaget. Det har ett bra och tydligt upplägg, och 

kulturmiljöfrågorna är i många aspekter väl tillgodosedda. Den visar på hur djupt 

integrerade de kulturhistoriska värdena är i användandet av kustzonen och i dess 

framtida utveckling. 

 

Business Region Göteborg (BRG) skriver att handlingen är genomarbetad, klar och 

väldefinierad och den har tydliga strategier utpekade. Samtidigt finns många 

intressekonflikter. Det är BRG:s uppfattning att näringslivets intressen tillvaratagits 

bra i den fördjupade strukturbilden för kustzonen särskilt vad gäller exempelvis 

infrastruktur, besöksnäring och hållbart resande. Dock saknas flera viktiga områden 

inom näringslivsutveckling såsom kompetensförsörjning, markberedskap, 

företagsklimat och innovation. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att samarbetet och projektet som sådant får positiv respons och att 

arbetet varit lärorikt för de som deltagit. En lång rad aktörer från olika sektorer och 

kunskapsområden har bidragit till att göra projektet till en lärorik process. 

Representanter från akademin har deltagit i ett par av arbetsgrupperna och förstärkt 

andra arbetsgrupper vid behov. Två forskare från Göteborgs universitet har även 

följt och studerat samverkansprocessen som sådan. Projektet hade kunnat stärkas 

med ytterligare deltagande från akademins sida, särskilt i arbetet med 

delrapporterna. Akademins medverkan i den här typen av projekt ser vi som 

värdefullt och ser positivt på utökat framtida samarbete med akademin. 

Ett delmål med projektet har varit att utarbeta en kunskapsplattform med underlag 

för kommunernas planering i kust och hav. Som Länsstyrelsen Västra Götalands 

län nämner ovan är det viktigt att, inte enbart den fördjupade strukturbilden, utan 

även detta underlag, i form av rapporter och GIS-material, kommer till användning.  
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Göteborgs Stad är positiv till att det har tagits fram en fördjupad strukturbild för 

kustzonen, då utvecklingen av kustzonen är en gemensam angelägenhet. Det är ett 

väl genomarbetat, välskrivet, välavvägt förslag. Samtliga (5) instanser inom 

Göteborgs Stad är positiva. Den fördjupade strukturbilden ger en bra vägledning för 

den fortsatta fysiska planeringen inom kommunen. 

 

Göteborgs universitet ser positivt på dokumentets utformning och innehåll. 

Strukturbilden och de underlagsrapporter som ligger till grund för denna kan utgöra 

en värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan kring 

marina och maritima frågor. 

 

Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner har skrivit ett gemensamt svar 

och menar att strukturbilden är mycket ambitiös och samstämmer med många av de 

ställningstaganden som gjorts i Norra Bohuslän. 

  

Sjöfartsverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en tydlig strategi 

underlättar vid framtida fysisk planering. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) noterar att det remitterade 

dokumentet syftar till att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. SFPO välkomnar initiativet som är bra. 

 

Sportfiskarna sympatiserar med den viljeinriktning som uttrycks i förslaget. 

 

Stenungsund menar att ett gemensamt strategidokument väger tungt. Kusten ett 

gemensamt ansvar. Strukturbildsarbetet har skapat gehör för många STO-frågor 

(STO står för Stenungsund, Tjörn och Orust). 

 

Tjörns kommun är positiv inställda till strukturbilden i helhet. Den är väl utformad 

med tydlig struktur och lagom omfattning.  Kommunen uppfattar att 

överenskommelserna ligger i linje med kommunens planeringsinriktningar. 

 

Trafikverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en gemensam och tydlig 

strategi underlättar för framtida planering. 

 

Öckerö kommun välkomnar och ser positivt på förslaget. Det har hittat rätt nivå ur 

ett regionalt perspektiv. Förslaget tydliggör kustzonens betydelse för 

Göteborgsregionens utveckling. 
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1.2.1 Uppföljning av den fördjupade strukturbilden 

 

Bohusläns museum menar att det är avgörande med fortsatt politisk förankring för 

genomslag i planering. 

 

Fiskekommunerna betonar att det är viktigt med rutiner för uppdateringar av 

strukturbilden och revideringar med jämna tidsintervall. Exempelvis i takt med den 

Blå Översiktsplanen för Norra Bohuslän.  

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Den remitterade handlingen och dess övergripande inriktning får gott stöd av de 

svarande organisationerna. Det är positivt att de svarande lyfter fram att denna 

strategi kan underlätta kommunernas planering, då detta är ett huvudsakligt syfte. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer, framförallt inom översiktsplanering men 

även i detaljplanering, samt i tillståndsärenden. 

Det finns frågor att utveckla när det gäller näringslivsaspekterna i kustzonen. 

Överenskommelse 3 i den fördjupade strukturbilden har utvecklats något för att 

tydliggöra behovet av markberedskap och tillgång till kompetent arbetskraft. En del 

av näringslivsaspekterna kommer även inrymmas i nystartade projektet Land-Sea-

Act, ett projekt inom Interreg Östersjön, vars övergripande syfte handlar om att 

förstärka utvecklingen av hållbar blå tillväxt i kustsamhällen i Östersjöregionen 

genom samverkan med och mellan lokala samhällen och olika administrativa nivåer. 

Göteborgsregionen är partner i projektet och är del av ett arbetspaket som fokuserar 

på ökat kapacitet och kunskap kring kopplingen mellan maritim näringslivs-

utveckling och fysisk planering. I övrigt kommer näringslivsfrågorna behöva ingå på 

ett naturligt sätt i ett fortsatt arbete. 

Göteborgsregionens kommentar 

 

Det viktigt att det samarbete som byggts upp i och med projektet lever vidare i någon 

form och utvecklas samt att de överenskommelser som förslaget innefattar följs upp 

och arbetas vidare med. Det är ett gemensamt ansvar för de deltagande 

kommunerna att efterfölja de överenskommelserna som innefattas i den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen och inlemma dem i den kommunala planeringen.   

Alla de deltagande aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt 

arbete, i enlighet med projektets syfte, men formerna för detta är ännu inte 

färdigbehandlade. I ett fortsatt arbete bör uppföljning av den fördjupade 

strukturbilden ingå som en naturlig del.  
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1.2.2 Hållbarhet, klimat och miljöperspektiven 

 

Göteborg Stad anser att miljöperspektivet inte fått tillräckligt utrymme i den 

fördjupade strukturbilden. Det behöver förtydligas något kring vilka värden som 

avses vara viktiga att bevara. Det är viktigt att genomgående i dokumentet lyfta fram 

de ekologiska värdena i kustzonen lite tydligare. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län poängterar att klimatförändringar och 

klimatanpassning påverkar flera av överenskommelserna, men att detta inte särskilt 

uppmärksammas. Länsstyrelsen anser att det även kopplingen till nationella och 

regionala miljömål bör synas utöver de globala. 

 

Länsstyrelsen Halland ser behov av ett tydliggörande av klimatanpassningsfrågan 

och kopplingen till de nationella miljömålen. 

 

Tjörns kommun anser att kopplingen till Agenda 2030 bör ges mer tyngd. 

 

Västarvet menar att hållbarhetsaspekterna bör lyftas fram ännu tydligare. Bör vara 

överordnade. 

 

1.2.3. Övriga övergripande synpunkter 

 

Försvarsmakten saknar en genomgång av planeringsförutsättningar och menar att 

det är svårt att ta ställning till konsekvenser på riksintressen. Myndigheten ställer sig 
också frågande till vilken juridisk status förslaget har i förhållande till andra mark- 
och vattenanspråk. 

Göteborgsregionens kommentar 

Den inledande delen av dokumentet utvecklas för att förtydliga att de tre 

hållbarhetsaspekterna (sociala, ekologiska och ekonomiska) har varit en viktig 

utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden. Bland annat genom 

arbetsgruppernas olika kompetenser och funktioner har dessa olika aspekter försökt 

applicerats. Det sociala perspektivet har förstärkts bland annat i överenskommelse 

2, se avsnitt 2.3. på s14-15.  

Klimatförändringar och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang 

är en given premiss vilket speglas i de sex överenskommelserna. Detta perspektiv 

har även förstärkts i beskrivningarna av kopplingen mellan överenskommelserna 

och de strukturerande elementen. 

Under avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas den text som beskriver 

kopplingen till Agenda 2030 och de globala målen för att även inrymma kopplingen 

till nationella och regionala miljömål. Därmed samlas beskrivningen av dokumentets 

relation till andra mål och strategier till samma avsnitt, vilket ger en bättre helhet. 

Vad gäller naturvärdenas synbarhet i dokumentet så har de till viss del tydliggjorts i 

de grå rutorna under beskrivningen av respektive element.   
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Luftfartsverket kommenterar att de alltid ska remitteras vid etablering av objekt 

högre än 20 m över vattenytan eller mark i kustområdet, innan dessa objekt uppförs. 
Det kan finnas skyddsområden i kustzonen som det finns restriktioner i. 

Länsstyrelsen Halland saknar en beskrivning av riksintressena. Hur riksintressena 
kan tillgodoses samt hur miljökvalitetsnormer och strandskydd följs. Strukturbilden 

bör utformas så att konsekvenserna framgår. 

Sjöfartsverket anser att det finns ett behov av att tydliggöra juridisk status och hur 
den fördjupade strukturbilden ska användas. 
   Delrapporten struktur saknar underlag om framtida utveckling av sjöfarten i 
regionen. Myndigheten poängterar även att Jordbruksverket bör vara remissinstans. 

Göteborgs universitet anser att det finns brister i vad gäller att sätta den fördjupade 

strukturbilden i ett större sammanhang. De sammanhang som nämns i 

planeringsförutsättningarna saknar bredare nationell och internationell koppling, 

och det är inte heller tydligt hur man integrerar planerna med närliggande områden, 

administrativa nivåer och i ett nationellt sammanhang. 

Göteborgs universitet ställer även frågan om det finns tankar om överkommunal 

samordning av ”blå översiktsplanering” i hela eller delar av området?  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län frågar hur strukturbilden harmonierar med 

trafikförsörjningsprogram och målbilder kring kollektivtrafik? 
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Göteborgsregionens kommentar 

Konsekvensbedömning vad gäller exempelvis konsekvenser på riksintressen har inte 

legat inom ramen för detta uppdrag. Dock har de riksintressen och övriga 

områdesskydd som varit relevanta varit viktiga underlag för arbetet. 

Den fördjupade strukturbilden är ett underlag och en vägledning för kommunernas 

framtida planering, men kan även ses som ett underlag i tillståndsärenden. 

Dokumentet har ingen juridisk status enlig Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 

vilket beskrevs i remissversionen men har tydliggjorts i inledningen till avsnittet 

Planeringsförutsättningar.  

Frågan om sjöfarten i regionen har hanterats i viss utsträckning genom redovisning 

av farleder och kommersiella hamnar, men även genom överenskommelsen kring 

satsningar på hållbara maritima näringar för sysselsättning och värdeskapande i 

kustzonen. En djupare analys av sjöfartens framtida utveckling kan bli del av ett 

fortsatt arbete eller särskilt projekt kring kustzonens utveckling. 

Avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas för att tydliggöra kopplingen till 

internationella, nationella och regionala miljö- och hållbarhetsmål och pågående 

processer kring kust- och havsplanering på olika nivåer. Arbetet med att ta fram 

Fördjupad strukturbild för kustzonen har involverat många aktörer på olika nivåer. 

Det har skett i samverkan med andra pågående processer såsom framtagandet av 

Havsplan för Västerhavet, ett arbete som pågått samtidigt som projektet. Detta har 

underlättat kommunernas deltagande i den nationella processen. Projektledningen 

har även haft kontinuerliga avstämningar med arbetet i Norra Bohuslän. 

Vad gäller mellankommunalt arbete med översiktlig planering i kust och hav har 

det påbörjats ett samarbete mellan Orust och Tjörns kommuner. Kommunerna har 

tagit fram ett gemensamt program för fördjupad översiktsplan för kusten och havet. 

I nuläget arbetar man med samrådshandlingen. Inga övriga mellankommunala 

planprocesser har påbörjats ännu. Gemensamt arbete med så kallad ”blå 

översiktsplanering” kan i framtiden bli aktuellt.  

Vad gäller frågan kring trafikförsörjningsprogram och regionala målbilder kring 

kollektivtrafik så går dessa i linje med viljeinriktningarna i den fördjupade 

strukturbilden. Den fördjupade strukturbilden har ett långt tidsperspektiv vilket gör 

att den också framåt kan fungera som ett underlag för revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Jordbruksverket har getts möjlighet att inkomma med synpunkter efter 

remisstidens slut och har inkommit med svar. I övrigt noteras Luftfartsverkets 

kommentar. 
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2. Överenskommelser 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör de sex 

gemensamma överenskommelserna i Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. Inledningsvis beskrivs mer generella synpunkter gällande 

överenskommelserna. Därefter redogörs för synpunkter på specifika 

överenskommelser. 

2.1 Övergripande synpunkter 

 
Kungsbacka kommun anser att det finns en del motstående intressen, men att 
överenskommelserna generellt sett är bra. Målkonflikter kommer att hanteras inom 

ramen för respektive utvecklingsprojekt. 

Kungälvs kommun efterfrågar ett förtydligande av ”prioriterade överenskommelser”.  

Tjörns kommun anser att överenskommelserna är relevanta och ligger i linje med 
kommunens planeringsinriktningar. Vid respektive strukturerande element listas 
berörda numrerade överenskommelser utan synbar nummerordning, vilket väcker 

frågor. Kommunen önskar förtydligande av detta. 

Uddevalla kommun anser att överenskommelserna harmonierar väl med 

kommunens inriktningar och arbete med översiktsplanen. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är svårt att skilja på status och 
skillnad på de sex överenskommelserna och de prioriterade överenskommelserna 
kopplade till respektive strukturerande element.   

 

 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

De svarande ser generellt att de sex överenskommelserna är bra och ligger i linje 

med egna mål och strategier. 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under 

rubriken förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  
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2.2 ÖK 1 – Skärgården och kustbygdens karaktär och 

identitet 

 

Bohusläns museum, Fiskekommunerna, Göteborgs Stad och Uddevalla kommun 

kommenterar överenskommelse 1 specifikt. Dels lyfts den fram som en viktig punkt 

och dels anser de svarande att fiske saknas i punkt 1 under överenskommelsen.  

 

Fiskekommunerna poängterar att fiske har varit och är identitetsbärare. Service för 

fiske och vattenbruk behöver gynnas. Fisket utvecklas hela tiden och får nya behov.  

 

Även Uddevalla kommun pekar på vikten att lyft fram identiteten idag, utöver den 

historiska identiteten. 

 

2.3 ÖK 2 – Levande samhällen året om 

 

Göteborgs Stad anser att det är positivt med sociala dimensionen. 

Överenskommelsen kan förstärkas med formuleringar kring möjligheter för kultur, 

föreningsliv, offentlig och privat service året om. 

 

Även Uddevalla kommun lyfter fram den sociala infrastrukturen som krävs som 

exempelvis lokalt föreningsliv, mötesplatser och offentlig service. 

 

Tjörns kommun menat att punkt 5 under överenskommelsen innefattar 

formuleringar med vid tolkningsmån. Kommunen menar att övervägande kan göras 

huruvida begreppen ska definieras eller punkten omformuleras.  

 

Göteborgsregionens kommentar 

Fiske läggs till i punkt 1 under överenskommelsen. Vad gäller utvecklingen av 

yrkesfisket så görs en justering i överenskommelse 3, som handlar om hållbara 

maritima näringar, för att bättre spegla fiskets och vattenbrukets behov av service i 

form av exempelvis landningsplatser och hamnar för dess utveckling. 

   Den övergripande rubriken i överenskommelsen syftar på identiteten såväl 

historisk som idag i kustzonen. Ordet historiska i överenskommelsens punkt 3 tas 

dock bort för att tydliggöra detta och spegla att kustzonens berättelser fortsätter inte 

bara formats historiskt utan fortsätter formas av de som lever och verkar där idag 

och i framtiden. 
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2.4. ÖK 3 – Hållbara maritima näringar 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att skrivningen om fiskefria områden bör 

strykas. BRG:s uppfattning är att man kan ifrågasätta om inte detta borde vara ett 

beslut på en annan nivå.  

 

Fiskekommunerna anser att fler fiskefria områden behövs på sina ställen men måste 

konsekvensbedömas och involvera fiskets organisationer. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) anser att det är bra att man är 

överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar värdeskapande och 

till sysselsättning i kustzonen och att vi ska ha ett långsiktigt hållbart fiske, men 

undrar varför fler fiskefria områden behövs? SFPO anser att de områden som är 

skyddsvärda redan idag är skyddade i tillräcklig omfattning. 

 

Sportfiskarna menar att totalstängda eller fiskefria områden är okej om behovet 

finns men menar att regleringen bör vara kopplad till faktisk påverkan av metod eller 

redskap. Sportfiskarna förespråkar zonerad förvaltning där användningen av vissa 

redskap, exempelvis handfiskeredskap inom ett visst område, kan tillåtas. 

Föreningen menar även att en utflyttning av trålgränsen skulle minska behovet av att 

helt stänga områden från allt nyttjande. 

 
Jordbruksverket anser att mark och vattenområden som är av betydelse för 
vattenbruk eller fiske så lång som möjligt ska skyddas. Yrkesfisket bör prioriteras på 

strategiska platser. Låt strukturbilden skapa förutsättningar för utveckling av 
vattenbruk. 

Göteborgs Stad vill lyfta vikten av att arbete sker i samverkan med exempelvis 

rederiverksamheten och yrkesfiskets behov. Kommunen anser att de krav som 

utvecklingen av yrkesfisket har, exempelvis i form av landningsplatser och hamnar bör 

tydliggöras. Kommunen anser också att det varit positivt om andra typer av 

områdesskydd, utöver fiskefria områden, exempelvis naturreservat, hade omnämnts. 

 

Länsstyrelsen Halland hade gärna sett att det funnits skrivningar om lokalt 

omhändertagande och förädling av de produkter som kommer från havet. 

Göteborgsregionens kommentar 

En separat underpunkt läggs till denna överenskommelse för att även spegla behovet 

av en fungerande social infrastruktur såsom offentlig och privat service och 

mötesplatser för lokalt föreningsliv.  

Överenskommelsens underpunkt 5 formuleras om för att tydliggöra att det handlar 

om stärkt markberedskap för att skapa goda förutsättningar utveckling av 

besöksnäring och verksamheter med maritim anknytning i kustnära lägen. Denna 

underpunkt flyttas till överenskommelse 3 om hållbara maritima näringar för att 

förtydliga kopplingen till näringslivsutveckling. 
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Kommunerna spelar en viktig roll som ansvariga för planeringsarbetet och i vissa fall 

som hamnägare när det kommer till att främja till exempel ett hållbart yrkesfiske.  

 

Sjöfartsverket ser det som positivt att verka för överflyttning av gods till vatten, men 

menar att underlaget är bristfälligt vad gäller analys av framtida utveckling av 

sjöfarten. 

 

 

2.5. ÖK 4 – Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon 

 

Göteborgs stad vill särskilt understryka betydelsen av punkterna 1,2 och 6 som 

viktiga för att skapa tillgänglighet till kustzonen för flera grupper. Punkt 3 skulle 

kunna kompletteras med en inriktning om att dessa ska utvecklas med en effektivare 

användning av vatten- och markområden. Under punkt 4 bör det framgå att 

hänsynsområden även behövs för att skydda naturmiljön. Under punkt 5 bör 

stränder läggas till. Punkt 7 kan ändras genom att byta ut ”befintlig infrastruktur” till 

”framtida infrastruktur” eller liknande, för att förtydliga att rådande infrastruktur 

möjligtvis inte är den bästa utan att det behöver ske en hållbar utveckling av 

infrastrukturen. 

 

Jordbruksverket anser att även fritidsfisket och fisketurismens värden bör belysas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO föreslår ett tillägg att 

undvika spridning av mikroplast från konstgräsplaner under denna 

överenskommelse. Organisationen föreslår även att problematiken kring 

nedskräpning av stränder och hav bör finnas med. KIMO föreslår även ett tillägg 

kring att ballongsläpp och konfetti av plats inte ska användas utomhus. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Skrivningen om fiskefria områden justeras och flyttas till överenskommelse 6, som 

handlar om långsiktigt hållbar användning av havet och kusten. Detta för att 

tydliggöra syftet med eventuellt införande av fiskefria områden, skydd av 

uppväxtområden och andra åtgärder. 

    I denna överenskommelse (3) utvecklas även underpunkten som rör yrkesfiske 

och vattenbruk med kringnäringar. Detta för att spegla att utvecklingen är 

beroende av ett aktivt arbete med att säkra tillgängligheten till landningsplatser 

och hamnar.  

    En eventuell utflyttning av trålgränsen har inte hanterats inom ramarna för detta 

arbete utan bör snarare vara föremål för fortsatt arbete. 
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Sportfiskarna föreslår ett tillägg att främja allmänhetens tillgång till ett rörligt 

friluftsliv. De lyfter även fram att behovet av sjösättningsramper bör speglas. 

 

2.6 ÖK 5 – Kustnära jordbruk och öppna landskap 

 

Göteborgs stad ser positivt på överenskommelsen och den ligger i linje med stadens 

rådande översiktliga planering. Göteborgs stad tillägger att jordbruk i kustzonen bör 

ske med hänsyn till biologiska värden och risken för näringsläckage.  

 

Tjörns kommun anser att bevarande av jordbruksmark utgör en potentiell 

intressekonflikt med utveckling av tätorter i kustzonen. Kommunen menar utöver 

detta att ordet småskalig bör tas bort från underpunkt nummer 4. 

 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 

syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 

livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 

ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 

en förutsättning för att nå målet. 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat justeras 

punkten om nedskräpning och hantering av avfall längst kusten samt att 

naturvärden läggs till som ett viktigt syfte med hänsynsområden i punkt 4.  

 Fritidsfisket och fisketurismen inryms i överenskommelsens (4) övergripande 

rubrik och stödjs av underpunkterna. Dessa frågor blir även del av en fortsatt 

fördjupad studie om friluftslivet i kustzonen som genomförs inom ramarna för 

projektet. 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat stryks ordet 

småskalig från underpunkt nummer 4. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 

Jordbruksverkets uppdrag kring livsmedelsstrategi och bevarande av 

jordbruksmarkens produktionsförmåga går i linje med överenskommelsen. 

Efter diskussioner vid ett gemensamt arbetsgruppsmöte justerades 

överenskommelsen rubrik för att även innefatta livsmedelsproduktion. Detta för att 

tydliggöra att syftet med att värna kustnära jordbruk är både att värna en långsiktig 

livsmedelsproduktion och bevara öppna landskap. 
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2.7. ÖK 6 – Hållbar användning och ekosystem i balans 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att det redan idag finns ett mycket strängt 

och väl tillämpat regelverk för etablering och drift av verksamheter. 

Näringsverksamheters miljöintrång och belastning måste ställas mot den nytta som 

verksamheten bidrar till. BRG föreslår att skrivningen under punkt sex istället kan 

vara ”verka för skydd och kartläggning av …”. 

 

Fiskekommunerna poängterar att vattenbruk kan bidra till att förena sysselsättning 

och god miljö. 

 

Göteborgs stad anser att överenskommelsen är en självklar utgångspunkt i planering, 

verksamhet och åtgärder i och för kustzonen. Rubriken bör hänvisa både till ”kusten 

och havet” och eventuellt innefatta uttrycket ”hållbara ekosystem” istället för 

ekosystem i balans. Göteborgs Stad vill särskilt betona vikten av att ta hänsyn till blå 

och grön infrastruktur samt prioritera åtgärder som stödjer ekosystemtjänster. Punkt 

tre behöver förtydligas genom att, efter miljökvalitetsnormer för vatten, lägga till 

”inom vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen”. Göteborgs Stad 

vill även att det övervägs att där ekosystemtjänster nämns också anges att 

ekosystemfunktioner ska stödjas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO anser att 

överenskommelsen är en grundförutsättning för de andra överenskommelserna. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslår att även lekande och uppväxande 

fiskarter ska läggas till i punkt fem.  

 

Sveriges fiskares producentorganisation SFPO lyfter fram att skrivningarna om 

ålgräsängar är bra. 

 

Sjöfartsverket menar att minimera behovet av muddring, kan motverkar 

överflyttningen av gods från väg till vatten. 

 

Sportfiskarna lyfter fram att arbete med fria vandringsvägar för fisk är en väsentlig 

del av restaureringsarbetet i vattendrag, även i de minsta vattendragen.  
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Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken justeras för att innefatta även kusten. Några justeringar görs i 

överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt utifrån detaljeringsgrad och 

övergripande målsättningar. Bland annat justeras ”miljökvalitetsnormer för 

vatten” i punkt tre till ”relevanta miljökvalitetsnormer” och formuleringen 

”beståndet av vandrande fiskarter” i punkt 5 ändras till ”bevarande och 

återhämtning av fiskbestånden”. I punkt 1 har ordet ”ökat” tagits bort.  

    I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 
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3. Synpunkter kartbild och 
strukturerande element 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör dels 

kartbildens innehåll och form och dels beskrivningarna av de 

strukturerande elementen i kustzonen samt hur överenskommelserna 

relaterar till dessa element. 

3.1. Kartbilden 

 

Kungsbacka kommun anser att väg 158 bör synas i kartbilden då den utgör ett viktigt 

infrastrukturstråk som knyter samman Göteborg med kustområdena söderut ner mot 

Kungsbacka. 

 

Orust kommun lyfter fram att god tillgänglighet med olika färdmedel en viktig 

förutsättning för att nyttja kusten som besöksmål och året-runt boende.  

Tvärkopplingar är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. Orust 

kommun föreslår att kartbilden kompletteras med en koppling mellan Orust, 

Stenungsund och Lilla Edet som kopplar mot E45:an och de två norrgående 

transportstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 

 

Stenungsunds kommun anser också att kartbilden bör kompletteras med en 

tvärkoppling mellan Orust, Stenungsund och Lilla Edet. Kommunen lyfter även fram 

det som positivt att transportstråket närmst kusten förlängts hela vägen upp till 

Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen i Stenungsund gör två tillägg. Dels att kartbilderna för de fem 

elementen i planen ska ses som översiktliga illustrationer. Dels ett förtydligande av 

länsväg 160:s betydelse som transportstråk i kustzonen. 

 

Tjörns kommun menar att kartbilden synliggör Tjörns nuvarande och potentiella 

relation till regionen på ett tydligt sätt. Kommunen anser att kustbygden på Tjörn kan 

utökas mot sydost. 

 

Länsstyrelsen Halland poängterar att även Lerkil bör stå som fiskehamn. 

 

Uddevalla kommun menar att Uddevalla bör beskrivas som centralort, inte endast 

nod. Kommunen anser vidare att Trollhättan och Vänersborg inte bör beskrivas som 

en och samma nod och att stråket ut på Bokenäset är positivt. 
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Kungälvs kommun anser att det bör förtydligas vad de olika noderna innebär. I 

texten anges att de angivna kustnoderna inte ska tolkas som specifika orter. En av de 

första frågorna man ställer sig när man tittar på kartan är vilka orter det är. 

 

Kungsbacka kommun menar att det är viktigt att kartbilden inte pekar ut orter 

oavsiktligt. Såväl Åsa, Särö och Gottskär är kustcentra inom Kungsbacka kommun 

och det finns flera, mindre områden med samlad bebyggelse. Det framgår av 

tillhörande text men inte i kartbilden att noderna inte nödvändigtvis är särskilt 

utpekade orter. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län menar att det finns en risk med att inte 

geografiskt definiera noderna i kartbilden. Flera av intentionerna kan bli svåra att 

genomföra utan en tydligare geografisk koppling. 

Göteborgsregionens kommentar 

Kartbilden kompletteras med två ytterligare stråk. Dels ett som sträcker sig från 

Orust, via Stenungsund, vidare till E45 och Lilla Edet. Dels ett södergående från 

Göteborg, längst kusten, ner mot Kungsbackas kustnod. Båda dessa stråk anses vara 

av vikt för kustzonens framtida utveckling. Se justerad kartbild i Bilaga 2.  

 

Utöver detta har det även inkommit en del synpunkter av mer redaktionell karaktär 

gällande kartbilden, vilket varit värdefullt för att få till stånd en mer pedagogisk och 

lättillgänglig kartbild. Kartbilden och kartbilderna per element kompletteras även 

med: 

 

- Lerkil som fiskehamn. 

- Utökad område för kustbygd på Tjörn. 

- Teckenförklaring för streckade pilar samt kustcentras olika färger. 

- Rubriker till alla kartor. 

- Nedtonat element Öppet hav. 

- Justerad placering av kustnod på Onsalahalvön. Se även kommentar från 

Kungsbacka nedan. 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Texten och läshänvisningen till kartbilden justeras för att tydliggöra att kartbilden 

är schematisk samt för att förtydliga vad noderna innebär. Noderna för kustcentra 

är tänkta att representera en samling av funktioner och kan i vissa fall innebära att 

det är flera orter som utgör en nod/kustcentra. Att identifiera vilka geografiska 

platser som de olika noderna representerar kan vara grund för ett fortsatt arbete 

som kräver vidare underlag och analys, vilket det inte funnits utrymme för inom 

ramarna för detta arbete.  

   De två noder/kustcentra som tidigare fanns utpekade på Onsalahalvön slås 

samman till en och utökas i storlek, dels för att markera Lerkil som fiskehamn och 

dels för att göra den mer schematisk och därmed minska risken för att peka ut en 

specifik ort. Se justerad kartbild i Bilaga 2. 



   

22 (33) 

Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

3.2. Beskrivning strukturerande element för kustzonen 

 

Några av synpunkterna som rör beskrivningarna av de strukturerande elementen 

lyfter fram att det finns en otydlighet i vilken status de ”Prioriterade 

överenskommelserna” har i förhållande till de sex överenskommelserna. Bland annat 

Kungälv och Tjörns kommuner samt Länsstyrelsen Västra Götalands Län har 

lämnat synpunkter som berör detta. Även projektets operativa projektgrupp har haft 

uppe detta till diskussion. Dessa kommentarer redogörs även för i avsnitt 2.1. 

Generella synpunkter på sida 13. 

 

Länsstyrelsen Halland tycker att beskrivning av riksintressen bör läggas till för de 

olika elementen. 

 

3.2.1. Öppet hav 

 

Fiskekommunerna föreslår att vattenbruk läggs till efter fiske i texten vid punkt 3.  

Fiskekommunerna anser även att formuleringen kring yrkesfiskets negativa påverkan 

på naturmiljön, längst ner på sidan, bör tas bort och menar att det idag inte finns någon 

samsyn från forskning och akademi om effekter av bottentrålningens miljöpåverkan. 

 

Göteborgs stad menar att det även behövs ett miljöövervakningsprogram och åtgärder 

för att nå god vattenstatus och refererar till texten vid punkt 6.  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län poängterar att försvaret inte enbart är ett 

motstående intresse utan även en viktig funktion. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under rubriken 

förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  

 I beskrivningen av de strukturerande elementen beskrivs motstående intressen. De 

riksintressen som är relevanta har varit viktiga underlag för arbetet bland annat som 

en del i den kartjänst som utarbetats inom ramarna för projektet samt i de 

delrapporter som arbetsgrupperna i projektet tagit fram. 
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Sveriges fiskares producentorganisation SFPO ställer sig negativa till formuleringen 

längst ner på sidan 11 kring yrkesfiskets negativa påverkan på naturmiljön och anser 

att den bör utgå. Detsamma gäller formuleringen kring utarmning av bestånd, då 

SFPO menar att det även är flera andra orsaker som bidrar till detta utöver fiske. 

3.2.2. Skärgård 

 

Business Region Göteborg tycker att påståendet på sida 13 punkt 6 om att ”Nya 

bryggor ger negativ påverkan på känsliga grunda bottnar.” bör tas bort. Detta eftersom 

nya bryggor tillståndsprövas enligt gällande regler. BRG föreslår även att sista 

meningen på s.13 kompletteras med de positiva aspekterna av tillväxt i båtlivet.  

 

Fiskekommunerna tycker att punkt 6 på sida 13 bör kompletteras med överskott av 

säl och skarv samt marint skräp. 

 

Göteborgs stad menar att beskrivningen av elementet bör stärkas utifrån sociala 

dimensionen så att exempelvis utmaningar och motstående intressen mellan högt 

besökstryck, boende och levande samhällen speglas. Vidare menar Göteborgs stad att 

texten behöver kompletteras med att skärgården innehåller lokalsamhällen för att 

tydliggöra att skärgården också innehåller en bebyggelsestruktur. Staden 

understryker betydelsen av kopplingen till överenskommelse 1 men saknar en 

koppling till överenskommelse 2. Skrivningen av den sista prioriterade 

överenskommelsen behöver också stärkas. Slutligen menar staden att formuleringen 

gällande strandskyddets begränsande egenskaper behöver nyanseras. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Se även föregående kommentar 

s 22. 

 Formuleringen gällande yrkesfisket justeras och skrivningen om försvaret flyttas 

till beskrivningen av Öppet hav istället för att ligga under rubriken Motstående 

intressen och utmaningar. Detta för att tydliggöra att försvaret även har en viktig 

funktion i elementet Öppet hav. 

 

 

 



   

24 (33) 

Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

3.2.3. Kustbygd 

 
Business Region Göteborg (BRG) tycker att meningen på sida 15, ”Skydda mot 
utbyggnad av bostäder och infrastruktur...” bör tas bort. Allt anläggande av 
infrastruktur prövas enligt gällande regler och eventuell påverkan ställs mot nyttan. 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 
syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 
livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 
ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 
en förutsättning för att nå målet. 

 

3.2.4. Kustcentra 

 
Business Region Göteborg (BRG) menar att det bör stå komplement istället för 
motvikt vid punkt 3 på sida 17.  

Göteborgs stad tycker det är positivt att södra skärgården är utpekat som kustcentra 

och instämmer att förtätning bör ske inom befintlig bebyggelse. Dock kan 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är välkomnande med initiativ från myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, 

som syftar till att skapa större tydlighet i hur avvägningar mellan nationella 

intressen ska göras i kommunal planering. 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring utbyggnaden av bostäder och infrastruktur ses över. Se även föregående 

kommentar s 22. 

Göteborgsregionens kommentar 
Beskrivningen av elementet utvecklas något bland annat för att lyfta fram båtlivets 
betydelse.  
   Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 
bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 
överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 
för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringar 
kring bryggor och strandskydd justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

Kopplingen till överenskommelse 2 och frågor kring bebyggelsestruktur, levande 

samhällen och motstående intressen som finns kopplade till detta har bäring på 

elementet skärgård, men hanteras framförallt i elementet Kustcentra. 
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skrivningen kan nyanseras för att tydliggöra att förtätning bör ske med hänsyn till 

befintlig miljö. 

 
Kungälvs kommun menar att punkt 3 även bör innefatta att jobba med att utveckla 
besöksnäringen för att fungera året om. 

 

Tjörns kommun menar att strandskyddet bör lyftas in under motstående intressen 
även här. 

 

3.2.5. Transportstråk 

 

Business Region Göteborg (BRG) tycker att punkt 6 på sida 19 bör nyanseras med att 
muddring även skapar nytta. 

Göteborgs stad är positivt till att den fördjupade strukturbilden identifierat vikten av 

att stärka kopplingarna mellan kustsamhällen med ett nytt stråk i kustbandet. Viktigt 

att beakta miljöperspektivet vid muddring men samtidigt är det nödvändigt för att 

bibehålla och utveckla sjöfarten. Skrivningen bör utvecklas och ge en inriktning i hur 

frågan ska hanteras inom planering och fortsatt arbete. 

 

Öckerö kommun anser att tvärkopplingarna, på samma sätt som det nord-sydliga yttre 

stråket beskrivs i texten, kan tolkas som både land- eller vattenburna förbindelser 

Kommunen ser det som positivt att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat görs en utveckling 

av formuleringarna kring förtätning och behovet av nya arbetsplatser. Se även 

föregående kommentar s 22. 

 En skrivning om strandskyddet läggs in under motstående intressen. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring muddring justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

 En förtydligad beskrivning görs över att tvärkopplingarna ska tolkas som både 

land- och vattenburna förbindelser.  
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4. Svar på remissfrågor 

I samband med remissutskicket den 7 mars 2019 ställdes tre frågor till 

remissinstanserna. Frågorna som ställdes rörde fortsatt samverkan, 

ansvar för fortsatt utveckling och användbarhet kopplat till 

överenskommelserna, kartbilden och underlaget till Fördjupad 

strukturbild för kustzonen. I detta avsnitt redogörs för de svar som 

inkommit på dessa frågor.  

4.1 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan 

gällande kustzonsfrågor? 

 

Det finns en samstämmig och positiv inställning till ett fortsatt samarbete kring 

kustzonsfrågorna. Flertalet svarande pekar på vikten av samverkan i dessa frågor. De 

flesta svarande aktörerna på regional och lokal nivå anger att de vill delta i ett fortsatt 

arbete i någon form. Exempelvis skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen att myndigheten är positiv till att även fortsättningsvis delta och 

kunskapsmässigt stödja arbetet med kustzonen på mellankommunal nivå. Göteborgs 

universitet anger att det finns ett stort intresse för en bredare samverkan.  

Flera organisationer lyfter fram att de gärna bidrar med specifik sakkompetens i det 

fortsatta arbetet. Exempelvis Bohusläns museum och Västarvet vad gäller 

kulturmiljöfrågor och platsutveckling och Fiskekommunerna, Sportfiskarna och 

SFPO när det kommer till frågor som rör yrkes- och fritidsfiske.  

Flera av de svarande vill även gärna dela med sig av tidigare erfarenheter och 

nätverk. 

4.1.1. Områden att samverka kring  

 

Några svaranden lyfter fram specifika områden där samverkan i kustzonen är möjlig 

och särskilt viktig.  

 

De fyra kommunerna i norra Bohuslän; Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanums 

kommuner ger exempel på områden där det finns särskilt värde av att samverka 

längst hela kusten såsom en sammanhängande struktur för hamnlägen för att 

möjliggöra skärgårdstrafik, en sammanhängande gång- och cykelled genom 

Bohuslän, förbättrad kollektivtrafik och upprustning av Bohusbanan. 

 

Göteborgs stad lyfter fram att det behövs ett regionalt arbete kring fiskets 

förutsättningar för att bland annat säkerställa yrkesfiskets landningsmöjligheter. 

Staden pekar även på att de sociala aspekterna bör lyftas fram i ett fortsatt arbete. 

 

Kungsbacka kommun menar att en del frågeställningar kan utvecklas i mindre 

mellankommunala samarbeten som exempelvis besöksnäringen. 
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Öckerö kommun lyfter särskilt fram satsningar på blå kollektivtrafik och utveckling av 

så kallad blå översiktsplan i likhet med arbetet i Norra Bohuslän. 

 

 

4.1.2. Formerna för samverkan 

 

Av de svarande är det framförallt de deltagande kustkommunerna som fört ett 

resonemang i remissvaren kring formerna för fortsatt samverkan.  

Flera lyfter fram att det finns en rad olika, redan etablerade, nätverk och samarbeten 

som jobbar med liknande frågor. Dessa ses som viktiga att upprätthålla och bygga 

vidare på. Sammanhang som särskilt lyfts fram är 8-fjordar, STO-samarbetet, 

Bohuskustens vattenråd och Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO. 

Ett förslag från Kungälvs kommun är att utöka 8-fjordarsamarbetet med fler 

kommuner och driva frågorna därigenom.  

Kommunerna på Tjörn och Orust lyfter även fram deras gemensamma arbete med 

fördjupad översiktsplan för kust- och havsområdet som ett exempel på hur samarbetet 

kring dessa frågor kan tas vidare.  

Uddevalla kommun i sin tur, pekar på ett påbörjat arbete med att föreslå 

Gullmarsfjorden och potentiellt hela Bohusläns kustområde till att bli ett 

biosfärsområde. (Naturvårdsverket 2019a). 

 Flera av de svarande lyfter fram att de har god representation i befintliga nätverk 

inom GR, exempelvis ÖP-nätverket och infrastrukturnätverket. Dessa nätverk skulle 

kunna få, som en de av sina uppdrag, att jobba med kustzonsrelaterade frågor och 

konkretisering av den fördjupade strukturbilden. Bland annat Orust kommun ser 

gärna ett utökat samarbete med GR, då de idag inte ingår formellt i GR men redan 

har ett brett samarbete med GR och kommuner inom GR. 

Idén om att skapa nya nätverk lyfts också. Bland annat Göteborgs stad pekar på att 

en möjlig organisering kan vara att skapa ett nätverk med samhällsplanerare som 

arbetar för att främja målen i den fördjupade strukturbilden utifrån de frågor som 

behöver mellankommunal samverkan. Andra kommuner menar dock att det kan bli 

svårt att skapa nya permanenta samarbetsformer. 

  Flera av kommunerna menar att de gärna deltar i samarbeten i projektform, 

liknande, Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla, men att det kräver en tydlig identifiering av frågor att jobba med samt 

finansiering och en organisation med samordningsansvar. Där lyfts GR fram av flera 

som en möjlig samordnare av regionala processer.  

Göteborgsregionens kommentar.  

Det föreslås flera områden som intressanta att fördjupa samverkan kring och det 

finns potentiella samarbetsprojekt i var och en av de sex överenskommelserna. I den 

dialog som efterföljt remissperioden har framkommit att det krävs en insats för att 

identifiera kring vilka områden samverkan gör mest nytta. Läs även Avslutande 

kommentar nedan. 
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Avslutningsvis är det flera av kommunerna som menar att det fortsatta arbetet med 

att ta ambitionerna i den fördjupade strukturbilden framåt måste ske på flera olika 

sätt samtidigt. Exempelvis lyfter Stenungsunds kommun fram att för framtida 

samverkan gällande nationella och regionala processer ser de GR som fortsatt 

sammankallande samtidigt som både mindre och större lokala samarbeten spås 

fortsätta uppstå kommunöverskridande. 

 

4.2 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen 

utifrån den fördjupade struktur-bilden för kustzonen 

inklusive överenskommelser? 

 

Svaren på denna fråga överlappar till viss del den första, varför vissa remissvar har 

redovisats under föregående rubrik. De statliga myndigheter som valt att svara på 

denna fråga menar i huvudsak att detta är en kommunal angelägenhet och ett 

kommunalt ansvar. 

Kommunerna menar att det finns flera olika lokala initiativ som knyter an till detta 

arbete och går i linje med viljeinriktningarna, vilket är ett sätt att ta ansvar för 

utvecklingen.  

Framförallt lyfter dock de svarande kommunerna fram att de har ett ansvar för 

planeringen och den fortsatta utvecklingen av mark- och vattenanvändning. 

Kungälvs kommun skriver till exempel att kommunen har ett stort ansvar att beakta 

kustzonens hållbara utveckling i planering och enskilda ärenden. Flera av 

kommunerna beskriver att de tar detta ansvar genom att tillämpa den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen som planeringsunderlag och plattform för kommande 

samarbeten.  

4.3 Hur kommer ni att använda den fördjupade 

strukturbilden i ert arbete framöver? 

 

Kommunerna ger i princip samstämmiga svar och beskriver den fördjupade 

strukturbilden som ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag i frågor som rör 

kommunens översiktliga planering.  

 Fördjupad strukturbild för kustzonen lyfts även fram som ett värdefullt underlag 

för fortsatt samverkan, arbete med näringslivsutveckling som exempelvis 

besöksnäring och i enskilda ärenden. 

Göteborgsregionens kommentar 

Flera förslag och reflektioner kring formerna för ett fortsatt arbete framkommer i 

remissvaren och har vidare behandlats av projektets operativa projektgrupp samt i 

möte med samtliga arbetsgrupper. Vid denna rapports slutförande är dessa 

diskussioner fortfarande pågående. Läs även Avslutande kommentar nedan. 
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Exempelvis Öckerö kommun menar att de kommer att hänvisa till den, stödja 

förslag utifrån den och använda underlagsmaterial. Flera av kommunerna har 

pågående arbeten med översiktsplaner och bland annat Göteborgs Stad skriver att de 

avser att arbeta in den i kommande översiktsplan. 

Kungälvs kommun menar att dokumentet även kan komma att användas i 

utåtriktad information och dialog. 

Ett par av de statliga myndigheterna gav svar på denna fråga. Trafikverket ser den 

fördjupade strukturbilden som information om hur berörda kommuner kan förväntas 

arbeta utifrån de frågor som behandlas. Sjöfartsverket följer utvecklingen av den 

fördjupade strukturbilden och inväntar att dess strategier inarbetas i kommunala 

översiktsplaner där de bistår i vidare samråd. 

Sportfiskarna menar att den fördjupade strukturbilden är mycket positiv, särskilt 

som stöd till kommunerna i det fortsatta arbetet. Sportfiskarna är beredda att stötta 

och tillsammans med kommunerna verka för ett arbete i den riktningen. 

Göteborgs universitet i sin tur beskriver att dokumentet kan ses som en vision som 

kan utgöra värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan. 

 

 

 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att den fördjupande strukturbilden ses som användbar och i viss 

mån redan har använts som planeringsunderlag i kommunala planprocesser. Det är 

av vikt att hålla den fördjupade strukturbilden levande för att det ska fortsätta att 

vara ett aktuellt underlag. Läs även Avslutande kommentar nedan. 
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5. Avslutande kommentar 

Alla de synpunkter som inkommit på remissversionen av Fördjupad 

strukturbild för kustzonen har bidragit till att utveckla den att bli tydligare 

och mer användbar. Relevanta justeringar genomförs innan den går upp 

till politisk behandling. Nu börjar arbetet med att realisera de 

viljeinriktningar som kommer till uttryck i kommunernas gemensamma 

överenskommelser och den kartbild som utgör Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. 

Det finns behov av att arbeta vidare med frågor som berör var och en av de sex 

överenskommelserna inklusive en uppföljning av kartbilden. Alla de deltagande 

aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt arbete, i enlighet med 

projektets syfte.  

Efter remissperioden har operativa projektgruppen och samtliga arbetsgrupper 

diskuterat både vilka frågor som bör prioriteras i ett fortsatt arbete och hur detta 

skall ske. Innehållet och organiseringen av det fortsatta arbetet kommer att 

klarläggas under hösten 2019 inom ramen för projektperioden. 

Ett flertal remissinstanser ser positivt på det genomförda arbetet och anger att den 

fördjupade strukturbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag i fortsatt planering 

och att dokumentet kan ses som en vision vilket är värdefullt. 

Remisskedet har även medfört att dokumentet kunnat utvecklas både vad gäller 

innehåll och läsvänlighet. Utöver de synpunkter som redogjorts för i föregående 

avsnitt har även en del språkliga och redaktionella synpunkter på illustrationer och 

annat inkommit vilket varit värdefullt för att få till stånd en pedagogisk och 

lättillgänglig rapport. En sådan kommentar rörde till exempel att sätta rubrik till 

varje separat kartbild då det underlättar när man läser dokumentet digitalt. För dessa 

redaktionella synpunkter tackar vi särskilt Business Region Göteborg, Göteborgs 

Stad, Kungälvs kommun och Tjörns kommun.  

Efter granskning av interna kommunikatörer har en del justeringar gjorts av de 

visuella delarna av den fördjupade strukturbilden så den går mer i linje med 

Göteborgsregionens grafiska profil. 

Nu återstår ett gemensamt arbete med att få de ord som vi kommit överens om att 

lyfta från papperet. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 – Förteckning över vilka som yttrat sig 

De 26 remissvar som kom in representerade 28 svarande organisationer. Lysekil, 

Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner skrev ett gemensamt svar som inkom från 

Sotenäs och Tanums kommuner.  

 

Bohusläns museum 

Boverket 

Business Region Göteborg (BRG) 

Fiskekommunerna 

Försvarsmakten 

Göteborgs stad 

Göteborgs universitet 

Jordbruksverket 

KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) 

Kungsbacka kommun 

Kungälvs kommun 

Luftfartsverket 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Halland  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Orust kommun 

SFPO (Sveriges fiskares producentorganisation) 

Sjöfartsverket 

Sportfiskarna 

Sotenäs kommun 

Stenungsunds kommun 

Strömstad kommun 

Tanums kommun 

Tjörns kommun 

Trafikverket 

Uddevalla kommun 

Västarvet (VGR) 

Öckerö kommun 
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Bilaga 2 – Justerad kartbild  
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Yttrande 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 

överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 

kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 

kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 

synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 

pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

 

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 

som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 

Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 

översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 

med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 

kustzonsfrågor kan se ut.  

Synpunkter 

 

Beskrivning av remissförslaget 

Remissförslaget har utarbetats inom ramen för projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2016 – 2019. Den 

fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 

viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 

mellankommunala kustzonsplaneringen. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är 

en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008, och omfattar sex 

överenskommelser med tillhörande kartbilder: 

 

1. Skärgårdens karaktär och identitet 

2. Levande samhällen året om 

3. Hållbara maritima näringar 

4. Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och turism 
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5. Jordbruk och öppet landskap 

6. Hållbar havsanvändning med ekosystem i balans 

 

Synpunkter på den fördjupade strukturbildens överenskommelser 

Uddevalla kommun har inom ramen för översiktsplanen och i den politiska 

majoritetens strategiska plan nyligen antagit fem riktningar mot kommunens 

vision ”Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet”. 

Framför allt en av dessa riktningar berör kustområdet och lyder: ”Uddevalla 

är en kustkommun som tar vara på vattnets potential.” Denna riktning med 

tillhörande övergripande strategier tydliggör kommunens strävan att både 

bevara och utveckla de värden inom friluftsliv, rekreation, vattenbruk, boende 

och besöksnäring som kommunens kustzon erbjuder. Detta arbete behöver 

bedrivas i samverkan med Göteborgsregionens och Bohusläns kustkommuner 

såväl norr som söder om Uddevalla, för att stärka en hållbar och integrerad 

kustzon men också för att stärka Uddevalla som en attraktiv kustkommun med 

självklar del i kustbandet.  

 

Överenskommelserna i remissförslaget harmonierar väl med såväl 

kommunens riktningar som övergripande strategier. Likaså harmonierar 

innehållet i överenskommelserna med det arbete som hittills genomförts inom 

ramen för kommunens nya översiktsplan, exempelvis i kommunens framtagna 

havskaraktärsanalys och i arbetet med mellankommunal blå och grön 

infrastruktur i utvecklingsstrategin. 

 

 Överenskommelse 1: Skärgårdens karaktär och identitet 

I denna överenskommelse skulle skärgårdens identitet idag kunna 

lyftas fram vid sidan av den historiska identiteten. Det är viktigt att 

nya och gamla identiteter kan mötas och samspela på ett sätt som både 

värnar platsens historia med natur-och kulturvärden och samtidigt 

välkomnar nya influenser som håller skärgården levande. 

 Överenskommelse 2: Levande samhällen året om 

Denna överenskommelse skulle kunna innehålla mer om den sociala 

infrastruktur som krävs för att ett samhälle ska leva och därför vara 

attraktivt att bo och verka i. Att främja lokala mötesplatser och lokalt 

föreningsliv i kombination med erbjudande av offentlig service i form 

av exempelvis mobila lösningar är exempel på detta.  

 Överenskommelse 4: Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och 

turism 

I denna överenskommelse skulle begreppet tillgänglighet kunna 

definieras mer. Vilken typ av tillgänglighet avses, för vem och hur ska 

kustzonen tillgängliggöras? Fysiska och mentala barriärer kan skapa 

hinder för en del grupper att besöka kusten, men där kan även 

ekonomiska och kulturella barriärer läggas till. Tillgänglighet till 
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information om allemansrättens innebörd för friluftslivet på kusten 

skulle också kunna finnas med här. Formuleringen ”att besöka kusten” 

kan anses något passiv och innefattar inte riktigt det aktiva deltagandet 

i vad som finns att upptäcka, uppleva och lära i kustzonen.  

 

Synpunkter på den fördjupade strukturbildens kartbilder 

 

 I den fullständiga kartbilden är det svårt att tolka vad Uddevalla definieras som 

utifrån teckenförklaringen. Det som går att utläsa är att Uddevalla är en nod vid 

kusten i den övergripande strukturbilden (från 2008), men i den var inte 

Uddevalla med. Det skulle kunna förtydligas även genom teckenförklaringen 

(inte bara i efterföljande text) att den övergripande strukturbildens stråk är 

förlängt som en del i framtagandet av den fördjupade strukturbilden, så att det 

framgår vad som är nytt även när kartbilden läses separat. Uddevalla bör också 

beskrivas som centralort, inte endast nod. 

 Farleden från öppet hav till Uddevalla hamn är tydligt utpekad i strukturbilden, 

vilket är positivt och tydligt illustrerar Uddevallas maritima koppling till havet. 

Farledspilarna eller kommersiella hamnar finns med i den fullständiga kartbilden 

men förklaras inte i teckenförklaringen, utan endast i den specifika för lagret 

öppet hav. Det skulle vara bra att komplettera med detta även i den fullständiga 

kartbilden.  

 Genom att Trollhättan och Vänersborg är utsatta som viktig nod utanför 

kartbilden med koppling till Uddevalla förstärks Uddevalla som en viktig del i 

det öst-västliga stråket till havet, vilket är positivt. Trollhättan och Vänersborg 

beskrivs dock som en och samma nod, vilket kan anses något missvisande. 

 I kartlagret för skärgård skulle vattnet kunna ges en något starkare färg. På några 

ställen kan som det är nu vara svårt att skilja land från vatten i skärgården på den 

fullständiga kartbilden, där inlandsstråken har en liknande transparent färg. 

 De transportstråk som är utsatta från Uddevalla genom Bokenäset till havet mot 

noden norr om Lysekil och från Bokenäset mot Orust motiverar en förstärkning 

av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik i dessa lägen, vilket är positivt.  

 Lagret för kustbygd har en vit färg i strukturbilden, vilket gör att konturerna är 

något svåra att utläsa i relation till skärgårdsvattnets färg. 

 

Svar på remissfrågor 

l. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor?  

Uddevalla kommun menar att formen för projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering är ett positivt exempel på samverkansarbete mellan 

kommuner och kommunalförbund. Genom att Göteborgsregionen med 

anställd projektledare i projektet tydligt ansvarar för samordning och 

framdrift, säkerställs också en välbehövlig struktur. Denna form bör tillämpas 

även i eventuella kommande samverkansprojekt. 
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Vidare anser Uddevalla kommun att fortsatt samverkan i första hand ska 

bedrivas i befintliga nätverk som 8 fjordar, KIMO och Bohuskustens 

vattenråd – snarare än genom bildandet av nya nätverk. Bohuskustens 

vattenråd ligger under Göteborgsregionen och de flesta kommuner som deltar 

i Mellankommunal kustzonsplanering är med även här. Om nya 

samverkansprojekt uppstår vill Uddevalla kommun dock gärna delta i den 

omfattning som är möjlig. 

 

Uddevalla kommun har påbörjat ett arbete med att föreslå områdena runt 

Gullmarsfjorden som ett biosfärsområde och det skulle eventuellt kunna bli 

relevant att utvidga området till större delar av Bohusläns kuststräckor. Att 

bilda ett biosfärsområde för kustzonen skulle kunna bli en bra komplettering 

till fortsatt samverkan i kustzonen.  

 

2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser?  

Uddevalla kommun ansvarar för olika former av planering, bevarande och 

utveckling inom kommunens geografiska område och hur dessa relaterar till 

omgivande kommuner och region. Genom att vara delaktig i framtagandet och 

beslutandet om en mellankommunal strukturbild och överenskommelser för 

kustzonen åtar sig Uddevalla att i fortsatt planering, bevarande och utveckling 

inom kustområdet förhålla sig till och tillämpa detta som ett planerings- och 

kunskapsunderlag. 

 

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete 

framöver? 
Den fördjupade strukturbilden kommer att användas som ett kunskaps- och 

planeringsunderlag i frågor som rör kommunens översiktliga planering för 

kustområden, näringslivsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, rekreation och 

naturskydd.  

 

 

 

 

Elin Carlsson  

Strateg 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-05-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2019/00228  

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för 
kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har 

arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i 

söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Göteborgsregionen önskar nu få in synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss 

till berörda. Remisstiden pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

  

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor som 

Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur Uddevalla 

kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den översiktliga planeringen och 

kommunens riktningar mot visionen samspelar med den fördjupade strukturbilden 

liksom hur fortsatt samverkan i kustzonsfrågor kan se ut.  

    

Beslutsunderlag 

Samhällplaneringsutskottets protokoll, 2019-05-07 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

remissförslag 2019-03-07 

Följebrev till remiss om fördjupad strukturbild för Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla 2019-03-07 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2019-03-07     

                   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från 

Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust 

och Uddevalla 

      
Vid protokollet:  Sebastian Johansson 

Justerat 2019-06-03:  Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar:  Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-06-04 

Göteborgsregionen 
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 

Telefon 0522-69 65 69 
elin.carlsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för 

kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 

överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 

kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 

kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 

synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 

pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

 

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 

som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 

Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 

översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 

med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 

kustzonsfrågor kan se ut.  

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

remissförslag 2019-03-07 

Följebrev till remiss om fördjupad strukturbild för Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla 2019-03-07 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2019-03-07     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från 

Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust 

och Uddevalla 
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2019-04-26 Dnr KS 2019/00228 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Elin Carlsson 

Kommundirektör Strateg 

Expediera till 

Göteborgsregionen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr KS 2019/00894  

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

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 

2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 

kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 

industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt nuvarande avtal ska kommunen inte ta ut någon 

spåravgift.  
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut konkurrensneutrala 

och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.” Vidare i §2 

står det att ”Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för 

infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den kostnad som 

uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon.”  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 

tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna för 

drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 

järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften ska 

justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextalet för februari 2020.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande avtal med 

transportföretaget CFL Cargo Sverige AB och teckna nytt avtal mellan Uddevalla kommun 

och transportföretaget, där information om spåravgifter ska framgå.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämdens protokoll 2019-11-14 § 502 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09. 

Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

Karta över Kuröds industrispår, 201-05-22     

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S): ändring av förslaget i handlingarnas femte och sjätte 

beslutssats så att de lyder följande. 

 
att säga upp avtalen med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB samt med Green Cargo 

AB, 2016-12-02 
 

att teckna nya avtal med transportföretagen där information om spåravgifter ska framgå 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 336 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på införande av avgifter för utnyttjande 

av kommunens industrispår, 

  

att godkänna förslag om avgift á 367 kronor/vagn, för utnyttjande av kommunens 

industrispår, 

  

att spåravgiften för kommunens industrispår ska börja gälla från och med 1 mars 2020, 

  

att spåravgiften ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex, med utgångspunkt 

från indextalet för februari 2020, 

  
att säga upp avtalen med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB samt med Green Cargo 

AB, 2016-12-02, 
 

att teckna nya avtal med transportföretagen där information om spåravgifter ska framgå, 

  

att minska samhällsbyggnadsförvaltningens kommunbidrag med 367 tkr. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 

och Green Cargo AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 

2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 

kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 

industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt nuvarande avtal ska kommunen inte ta ut någon 

spåravgift.  

 

Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut konkurrensneutrala 

och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.” Vidare i §2 

står det att ”Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för 

infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den kostnad som 

uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon.”  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 

tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna för 

drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 

järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften ska 

justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextalet för februari 2020.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande avtal med 

transportföretaget CFL Cargo Sverige AB och teckna nytt avtal mellan Uddevalla kommun 

och transportföretaget, där information om spåravgifter ska framgå.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09. 

Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

Karta över Kuröds industrispår, 201-05-22      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på införande av avgifter för utnyttjande 

av kommunens industrispår 
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att godkänna förslag om avgift á 367 kronor/vagn, för utnyttjande av kommunens 

industrispår  

 

att spåravgiften för kommunens industrispår ska börja gälla från och med 1 mars 2020 

 

att spåravgiften ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex, med utgångspunkt 

från indextalet för februari 2020 

 

att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

 

att teckna nytt avtal med transportföretaget där information om spåravgifter ska framgå 

 

att minska samhällsbyggnadsförvaltningens kommunbidrag med 367 tkr    

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 

2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 

kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 

industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta ut någon 

spåravgift.  

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar och ansvarar för drift, underhåll och 

löpande tillsyn av industrispår. Förvaltningen har säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen 

som är också en tillsynsmyndighet. Uddevalla kommun arrenderar ut ett markområde av 

fastigheten Björkbäck 1:45, till Virke Impex AB. Ytan används som omlastningsterminal 

och upplagsplats för godshantering samt lossning/lastning från järnvägsspår. Virke Impex 

betalar kommunen 300 000 kr/år i arrendeavgiften.  

Det är bara ett transportföretag, CFL Cargo Sverige AB, tidigare Green Cargo AB, som 

trafikerar kommunens industrispår. Kommunen har haft avtalet med transportföretaget 

sedan 2012 men har aldrig tagit ut några spåravgifter.  

Enligt Järnvägslagen (2004:519) 7 kap. §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 

infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet 

av järnvägsfordon..”  

Enligt Kommunallagen (2017:725) får inte kommunen gynna privata aktörer. I 2 kap. 3§ 

står det att ”kommunen och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 

särskilda skäl för något annat.” 2 kap. 5§ ” Kommunen och landsting får ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.” 2 kap. 8§ ”Kommuner och landsting får 

genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 

synnerliga skäl för det.”  

Det kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år, inklusive avskrivningar och räntor, att 

förvalta och underhålla industrispår. Det passerar upp till 10 vagnar/vecka eller 520 

vagnar/år på kommunens industrispår. För att få fram en rimlig avgiftsstorlek har vi delat 
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upp den totala kostnaden med 1000 järnvägsvagnar, det vill säga det antalet vagnar som kan 

komma att trafikera Kuröds industrispår varje år. Vi har fått fram 367 kr/järnvägsvagn.  

Samhällsbyggnad föreslår att införa avgift á 367 kr/vagn, med start 1 mars 2020. Avgiften 

ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextal för februari månad 2020. Avgiften ska täcka årliga kostnader för underhåll, 

reparation, snöröjning, maskinkostnader, röjning av sly, insmörjning av växlar, avgifter för 

tillsyn och besiktningar samt till en del kostnader för avskrivningar och för internränta.  

Transportföretaget ska rapportera in varje månad till samhällsbyggnadsförvaltningen det 

antalet järnvägsvagnar som man växlat in på kommunens spår. Inrapporterade siffran 

kommer att kontrolleras av en behörig tjänsteman på förvaltningen. Med införande av 

avgiften ska avtalet med transportföretaget sägas upp och ett nytt avtal, där avgiftsstorlek 

framgår, ska tecknas.  

Kommunens avgifter kommer att bli jämförbara med Uddevalla Hamns och övriga 

kommuners spåravgifter. Uddevalla Hamns spåravgift för 2019 är 152 kr/järnvägsvagn. 

Hamnen förvaltar drygt 8 km järnvägsspår. Det är också bara ett transportföretag, Green 

Cargo AB, som trafikerar hamnens spår. Under år 2019 kommer det att trafikeras cirka 13 

000 vagnar på Uddevalla Hamnterminals järnvägsspår.  

Andra infrastrukturförvaltare i Sverige tar också ut spåravgifter. Spåravgifterna varierar 

mellan 12 kr/vagn i Falkenberg och 600 kr/vagn i Skönsmon. I Trollhättan ligger spåravgift 

på 375 kr/vagn. De ovannämnda avgifterna gäller för år 2019. 

. 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 502 Dnr SBN 2019/00736  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 

åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 

då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 

öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 

ut någon spåravgift. 

  

Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 

infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 

framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 

tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 

för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 

järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 

ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 

Uddevalla kommun och transportföretaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  

Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 

Järnvägslagen (2004:519) 

Kommunallagen (2017:725)   

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt lägga till i näst sista att-

satsen: samt med Green Cargo AB  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 

kommunens industrispår 

  

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 

utnyttjande av kommunens industrispår 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 

  

att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 

från indextalet för februari 2020 

  

att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB samt med Green 

Cargo AB, 2016-12-02 

  

att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 

spåravgifter.  

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2019-11-21 

Kenneth Engelbrektsson 

Roger Ekeroos 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2019-11-29 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Gatuingenjör Elena Tibblin 

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

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 

åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 

då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 

öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 

ut någon spåravgift. 

 

Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 

infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 

framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 

tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 

för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 

järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 

ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 

Uddevalla kommun och transportföretaget.   

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  

Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 

Järnvägslagen (2004:519) 

Kommunallagen (2017:725)    

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 

kommunens industrispår 
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att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 

utnyttjande av kommunens industrispår 

 

att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 

 

att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 

från indextalet för februari 2020 

 

att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

 

att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 

spåravgifter.   

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 

åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 

då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 

öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 

ut någon spåravgift. 

 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar och ansvarar för drift, underhåll 

och löpande tillsyn av industrispår. Förvaltningen har säkerhetstillstånd hos 

Transportstyrelsen som är också en tillsynsmyndighet. Uddevalla kommun arrenderar ut 

ett markområde av fastigheten Björkbäck 1:45, till Virke Impex AB. Ytan används som 

omlastningsterminal och upplagsplats för godshantering samt lossning/lastning från 

järnvägsspår. Virke Impex betalar kommunen 300 000 kr/år i arrendeavgiften. 

 

Det är bara ett transportföretag, CFL Cargo Sverige AB, tidigare Green Cargo AB, som 

trafikerar kommunens industrispår. Kommunen har haft avtalet med transportföretaget 

sedan 2012 men har aldrig tagit ut några spåravgifter.  

 

Enligt Järnvägslagen (2004:519) 7 kap. §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 

infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 

framförandet av järnvägsfordon..”  

 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får inte kommunen gynna privata aktörer. I 2 kap. 

3§ står det att ”kommunen och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns särskilda skäl för något annat.” 2 kap. 5§ ” Kommunen och landsting får ta ut 

avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.” 2 kap. 8§ ”Kommuner och 
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landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 

landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om 

det finns synnerliga skäl för det.”  

Det kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år, inklusive avskrivningar och räntor, 

att förvalta och underhålla industrispår. Det passerar upp till 10 vagnar/vecka eller 520 

vagnar/år på kommunens industrispår. För att få fram en rimlig avgiftsstorlek har vi 

delat upp den totala kostnaden med 1000 järnvägsvagnar, det vill säga det antalet vagnar 

som kan komma att trafikera Kuröds industrispår varje år. Vi har fått fram 367 

kr/järnvägsvagn. 

 

Samhällsbyggnad föreslår att införa avgift á 367 kr/vagn, med start 1 mars 2020. 

Avgiften ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med 

utgångspunkt från indextal för februari månad 2020. Avgiften ska täcka årliga kostnader 

för underhåll, reparation, snöröjning, maskinkostnader, röjning av sly, insmörjning av 

växlar, avgifter för tillsyn och besiktningar samt till en del kostnader för avskrivningar 

och för internränta.  

 

Transportföretaget ska rapportera in varje månad till samhällsbyggnadsförvaltningen det 

antalet järnvägsvagnar som man växlat in på kommunens spår. Inrapporterade siffran 

kommer att kontrolleras av en behörig tjänsteman på förvaltningen. Med införande av 

avgiften ska avtalet med transportföretaget sägas upp och ett nytt avtal, där 

avgiftsstorlek framgår, ska tecknas.  

 

Kommunens avgifter kommer att bli jämförbara med Uddevalla Hamns och övriga 

kommuners spåravgifter. Uddevalla Hamns spåravgift för 2019 är 152 kr/järnvägsvagn. 

Hamnen förvaltar drygt 8 km järnvägsspår. Det är också bara ett transportföretag, Green 

Cargo AB, som trafikerar hamnens spår. Under år 2019 kommer det att trafikeras cirka 

13 000 vagnar på Uddevalla Hamnterminals järnvägsspår.  

Andra infrastrukturförvaltare i Sverige tar också ut spåravgifter. Spåravgifterna varierar 

mellan 12 kr/vagn i Falkenberg och 600 kr/vagn i Skönsmon. I Trollhättan ligger 

spåravgift på 375 kr/vagn. De ovannämnda avgifterna gäller för år 2019. 

 

 

 

Carina Johansson Elena Tibblin 

Förvaltningschef Gatuingenjör 

 

 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 

CFL Cargo Sverige AB 
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Mellan CFL CARGO Sverige AB och  
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1. Avtalsparter 
 Juridiskt namn Organisationsnr Tillstånd hos TS nr 

Järnvägsföretag: 

 

CFL cargo Sverige 

AB 

556145-6236  

Infrastrukturförvaltare: Uddevalla Kommun 212000-1397 TRV 2012-39814 

2. Kontaktpersoner 

3. Avtalsperiod 

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

4. Infrastrukturanläggning 
Avtalet omfattar trafik på följande spåranläggning: 

Ort 

 

Kuröd, Uddevalla 

Belägenhet inom orten 

 

Uddevalla 

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

 

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för trafikledning enligt Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. 

Trafiksäkerhetsinstruktion, som skall följas av parterna, skall bifogas detta avtal. 

 

5. Trafikverksamhetens omfattning 
 

 

Översiktlig beskrivning av trafikomfattning: 

Antal tåg:, 

Godstyp: Rundvirke  

Trafikverksamheten utförs av: CFL cargo Sverige AB. 

Anläggningen trafikeras vid avtalstecknandet även av följande järnvägsföretag: ??????    

CFL cargo Sverige Uddevalla Kommun 

Namn Peter Furenberg Namn    Staffan Olofsson 

Befatt-

ning 

VD Befatt-

ning 

Arbetsledare 

Tfn 0703-

172524 

Mobil 

jour  

070-

6009895 

Tfn 0522-

696329 

Mobil 0702276670 

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

Post-

adress 

Storgatan44A 

57132 Nässjö 

Post-

adress 

Uddevalla Kommun  

45181 Uddevalla 
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6. Förutsättningar 
För verksamheten gäller Järnvägslagen (SFS 2004:519), Järnvägsförordning (SFS 2004:526) 

samt de följdföreskrifter som utgivits av behöriga myndigheter. Båda parter är godkända av 

Transportstyrelsen för sina respektive verksamheter och innehar nödvändiga tillstånd. 

 

7. Tillgänglighet 
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att verksamhet enligt punkt 5 ovan kan genomföras enligt 

överenskommelsen.  

 

Planerade inskränkningar i tillgänglighet till spår etc, som beror på planerade underhållsarbeten 

eller liknande åtgärder, skall överenskommas mellan parterna. 

 

Parterna skall gemensamt verka för att dels störningar i trafiken, dels störningar beroende på 

akuta händelser som påverkar spårtillgängligheten, minimeras och att trafiken vid störning 

snarast återgår till fastställda planer.   

 

Vid omfattande störningar skall samråd ske mellan Infrastrukturförvaltaren och CFL cargo 

Sverige AB.. 

 

8. Arbetsmiljö 

Varje part ansvarar för sig för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. 

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för samordningen av arbetsmiljöfrågor. 

  

9. Fordon 
Fordon som nyttjas på spåranläggningen skall vara godkända från säkerhetssynpunkt enligt 

Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. De skall vara utformade och underhållna på sådant sätt 

att de inte skadar eller fördyrar underhållet av spåranläggningen inklusive eventuell 

kontaktledning. CFL cargo Sverige AB ansvarar för inhyrt eller inlånat fordon som det vore ett 

eget fordon.  

Dragfordon, som CFL cargo Sverige AB använder i sin verksamhet inom anläggningen, skall ha 

av Trafikverket godkänt spårmedgivande för framförande på infrastruktur som förvaltas av 

Staten. Därmed anses fordonet även vara godkänt för användning inom föreliggande 

spåranläggning.   

 

 

10. Spåranläggning 
Spåranläggningen inklusive ev. tillhörande signalanläggning, skall vara utformad och 

underhållen på sådant sätt att den minst motsvarar kraven i Järnvägslagen och dess 

följdföreskrifter samt så att den inte skadar eller fördyrar underhållet av fordonen.  

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att spåranläggningen underhålls enligt gällande 

myndighetsföreskrifter.  
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11. Olyckor, haverier m.m. 
Olyckshantering framgår av respektive parts interna regler, som dock skall överensstämma med 

gällande lag och myndighetsföreskrifter. Vid olycka med CFL cargo Sverige AB:s egna eller 

disponerade fordon på infrastrukturförvaltarens område ansvarar parterna, var och en för sig, för 

utredning av olyckan. När parterna avslutat faktainsamling lämnar Infrastrukturförvaltaren 

röjningsmedgivande efter samråd med berörda parter. CFL cargo Sverige AB ombesörjer därefter 

snarast röjning av olycksplatsen. CFL cargo Sverige AB ansvarar för bärgning av egna och av 

CFL cargo Sverige AB disponerade fordon.  

 

Vid fordonshaveri utan samband med olycka äger CFL cargo Sverige AB själva ombesörja röjning 

av eget fordon jämte egendom. CFL cargo Sverige AB ombesörjer snarast på sitt ansvar bärgning 

av eget fordon. 

 

12. Ansvar och ersättning, regress, allmänt 
Part är gentemot den andra parten, såvida inte annat sägs nedan, ej ersättnings- eller 

skadeståndsskyldig för: 

* skada på egendom som är att anse som normal förslitning, eller 

* skada som en följd av befrielsegrunder enligt punkt 15, eller 

* följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada.  

Parts eventuella krav skall snarast framföras till den andre parten, dock senast inom trettio (30) 

dagar från (a) den händelse som orsakade skadan, eller (b) såvitt avser krav från tredje man från 

det denne framställt krav gentemot parten. Parts rätt till ersättning bortfaller helt om den senare 

tidsfristen ej iakttas. Kravet skall framföras skriftligen. 

 

Part ansvarar för - och har även rätt till ersättning för - skada på, inhyrd, inlånad eller eljest 

disponerad personal eller utrustning som vore den partens egen. Detta gäller även till den del 

tredje man framfört krav.  

 

Om part har utgivit skadestånd eller ersättning till tredje man som enligt detta avtal skall bäras av 

den andra parten, äger den första parten full regressrätt mot den andra parten.  

 

Skadestånd som part skall utge med anledning av skada kan jämkas om den andra parten varit 

medvållande till skadan. Jämkning skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till det vållande 

som har förekommit på ömse sidor. 

 

13. Ansvar för skada på tredje man 
Infrastrukturförvaltaren skall, utom vad som sägs i andra stycket, gentemot tredje man ansvara för 

skada till följd av järnvägsdriften, som enligt lag, förordning och myndighetsföreskrift åvilar 

infrastrukturförvaltare. Vad denne utgivit i ersättning för sådan skada får återkrävas av CFL cargo 

Sverige  AB endast om Infrastrukturförvaltaren visar att CFL cargo Sverige AB vållat skadan. 
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CFL cargo Sverige AB  skall bära ansvaret för skada som till följd av järnvägsdriften tillfogats 

CFL cargo Sverige AB:s personal och uppdragstagare samt för skada på gods m.m. som CFL 

cargo Sverige AB omhändertagit för befordran. Vad CFL cargo Sverige AB utgivit i ersättning för 

sådan skada får CFL cargo Sverige AB återkräva av Infrastrukturförvaltaren endast om  CFL 

cargo Sverige AB visar att Infrastrukturförvaltaren vållat skadan. 

 

14. Ansvar för skada, som tillfogats part 
Part ansvarar för sakskada som part vållat den andra parten. 

Parterna skall vid skada tillse att erforderlig utredning genomförs som utvisar vad som vållat 

skadan. Den part som har kontroll över anläggning, fordon eller annan teknisk utrustning skall 

tillhandahålla de erforderliga underlag som den andre parten begär. 

Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad och 

värdeminskning. 

  

Har part till följd av järnvägsdriften förorsakats ren förmögenhetsskada, vållad av den andra 

parten, skall ersättning endast utgå om förmögenhetsskadan orsakats genom brottslig gärning. 

 

Part ansvarar för skada om denna i varje enskilt fall överstiger ett (1) basbelopp. 

 

15. Befrielsegrunder 
Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om den bristande  

fullgörelsen orsakats av händelse som krig, upplopp, arbetsinställelse, allmän brist i  

energiförsörjning, blockad, myndighetsbeslut eller annan händelse, varöver part inte råder. 

 

Om befrielsegrund enligt ovan föreligger skall den part som åberopar befrielsegrunden vidta alla 

skäliga åtgärder för att minska, undanröja och reducera effekterna av befrielsegrunden. Part som 

påkallar befrielse enligt ovan skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom och 

skall snarast meddela den andra parten när befrielsegrunden upphört. 

 

16. Tvister 
 

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

För CFL cargo Svergie AB För Uddevalla Kommun 

  

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

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………… 
Namnunderskrift Namnunderskrift 

 Staffan Olofsson 

Namnförtydligande Peter Furenberg Namnförtydligande 

 Arbetsledare 

Befattning inom företaget  Befattning inom företaget 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr KS 2019/00808  

Förnyelse av samverkansavtal kring finansiering av 
processledare med idéburen sektor samt 
handläggningsordning för Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 

med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  

  

I överenskommelsen ingår att kommunens ska finansiera en processledare för de 

idéburna organisationerna med omfattning 20 %. Ett sådant avtal träffades också med 

Studiefrämjandet för perioden 2017-10-01 – 2019-10-01 med förlängning tom 2019-12-

31. Kommunen behöver därför förlänga avtalet för att uppfylla sin den av 

överenskommelsen. Medel för detta finns upptagna i kommunstyrelsens budget. 

Kommunledningskontorets förslag är att förlängningen ska gälla under år 2020 då 

utvärdering ska göras samma år. 

  

Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att processen kring beredning av och 

beslut om Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och 

samordning inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd 

som fattar beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i 

kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott. 

  

För att möjliggöra IOP-överenskommelser under 2020 föreslås att 5 mkr avsätts ur 

effektiviseringsfonden.   

 

Paula Berger (S), Jonas Sandwall (KD), och Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck 

(UP), Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarnas första beslutssats. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta avtal mellan Uddevalla kommun 

och den idéburna sektorn avseende kommunal finansiering av en tjänst motsvarande  

20 % procent av heltid gällande perioden 2020-01-01-2020-12-31, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 345 

 

att under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 

partnerskap. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 

offentliga partnerskap (IOP).   

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 

 

Kommunstyrelsen beslut skickat 2019-12-20 till 

Kommunledningskontoret, folkhälsoutvecklare 

Samtliga nämnder 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-12-09 Dnr KS 2019/00808 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förnyelse av samverkansavtal kring finansiering av 

processledare med idéburen sektor samt 

handläggningsordning för Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 

med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  

 

I överenskommelsen ingår att kommunens ska finansiera en processledare för de 

idéburna organisationerna med omfattning 20 %. Ett sådant avtal träffades också med 

Studiefrämjandet för perioden 2017-10-01 – 2019-10-01 med förlängning tom 2019-12-

31. Kommunen behöver därför förlänga avtalet för att uppfylla sin den av 

överenskommelsen. Medel för detta finns upptagna i kommunstyrelsens budget. 

Kommunledningskontorets förslag är att förlängningen ska gälla under år 2020 då 

utvärdering ska göras samma år. 

 

Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att processen kring beredning av och 

beslut om Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och 

samordning inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd 

som fattar beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i 

kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott. 

 

För att möjliggöra IOP-överenskommelser under 2020 föreslås att 5 mkr avsätts ur 

effektiviseringsfonden.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta avtal mellan Uddevalla kommun 

och den idéburna sektorn avseende kommunal finansiering av en tjänst motsvarande  

20 % procent av heltid gällande perioden 2020-01-01-2020-12-31, 

 

att under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 

partnerskap. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-12-09 Dnr KS 2019/00808 

  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 

offentliga partnerskap (IOP).    

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Tillväxtavdelningen 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2017-05-10 

§ 151 Dnr KS 2016/00483 

ÖK Ide - Överenskommelse om samverkan mellan den idåburna 

sektorn och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Överenskommelsen började som en nationell modell och kan beskrivas som 

gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott 

klimat för idebuma organisationer i Uddevalla. Syftet med överenskommelsen är att 

tillsammans med den ideburna sektorn, kunna samarbeta för bättre välfärd, rikare fritid, 

stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla kommun. 

Under 2015-2016 genomfördes en dialogprocess bestående av tre stordialoger med 

ideburen sektor. Detta resulterade i en lokal överenskommelse mellan kommunen och 

den ideburna sektorn. Denna process åtföljdes av en politisk tvärsammansatt styrgrupp 

inklusive ansvariga tjänstemän. Den gemensamt framtagna överenskommelsen utgick 

på remiss och besvarades av såväl kommun samt ideburen sektor. Remissvaren 

hanterades och förädlades av en arbetsgrupp med representanter från kommun och 

ideburen sektor. Detta resulterade i Uddevalla kommuns överenskommelse ÖK Ide. 
-------- 

I och med detta är kommun och ideburen sektor redo att ingå en mer konkret 

samverkan. I nästa fas krävs tillskapande av driftsbudget för att skapa ekonomisk 

hållbarhet i genomförandet. 

Stefan Skoglund (S), Evy Gahnström (V), Rolf Carlson (SO), El ving Andersson (C), 

Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 

Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26 § 105. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-06. 

ÖK Ide överenskommelsen Uddevalla kommun 2017-04-06. 

Svarsbilaga remissyttranden ÖK Ide 2017- 02- 15. 

Remissvar från Centerpartiet om samverkan med ide buren sektor 2017-01- 25. 

Remissvar från studieförbundet Vuxenskolan angående överenskommelse om 

samverkan med ide buren sektor 2017-01- 09. 

Remissvar från Skansens ridklubb om samverkan med ide buren sektor 2017- 01- 04. 

Remissvar från SPF om samverkan med ide buren sektor 2017- 01- 04. 

Socialnämndens protokoll 2016-12-20 § 185. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-11-22. 

Remissvar från Sverigedemokraterna angående överenskommelse om samverkan med 

ide buren sektor 2016-12- 28. 

Barn och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-15 § 167. 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-10-25. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 016-12-15 § 154. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-11-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-08 § 494. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-11-30. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2017-05-10 

forts.§ 151 

Protokoll från kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, 2016- 

12-06 § 19. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-07 § 34. 

Remissvar från Frivilligcentrum angående Överenskommelse om samverkan med 

ide buren sektor 2016- 11- 23. 

Remissvar från Västvatten AB angående överenskommelse om samverkan med 

ideburen sektor 2016- 10- 28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-28 § 36. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-14. 

Yrkanden 

Evy Gahnström (V), Stefan Skoglund (S), Rolf Carlson (SD), El ving Andersson (C), 

Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 

Hasslebäck (UP): bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till överenskommelsen, 

att avsätta resurser för tjänst motsvarande 20 procent av heltid, det vill säga 100 000 

kronor inklusive sociala avgifter årligen vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under 

perioden 2017-2019, samt 

att tillsätta driftsbudget motsvarande 40 000 per år för att genomföra stordialoger, 

utbildningsinsatser och resor, vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under perioden 

2017-2019. 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

Justerat 2017-05-15 

Alf Gillberg, Niklas Moe, Birgitta Pelli 

Justeringen tillkännagiven på ans lagstav Ian 2017-05-15 intygar 

Annica Åberg 

Expedierat 2017-05-18 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Kommunledningskontoret, juridik och administration ekonomisektionen 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr KS 2018/00587  

Avtal om förändrat väghållningsområde och 
väghållningsansvar mellan Uddevalla kommun och Trafikverket  

Sammanfattning 

I samband med exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av 

kommunens väghållningsområde så att kommunen blev väghållare för del av väg 832 

vid IKEA/Östra Torp. Den slutliga utformningen av väg 832 och anslutningen mot 

Norra Torpmotet blev dock så utfört att den naturliga väghållningsgränsen vid 

cirkulationsplatsen låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Detta innebär 

att ytterligare en förändring av väghållningsområdet behöver göras utifrån hur det 

faktiskt blev byggt. Syftet med avtalet är att flytta gränsen för väghållningsområdet så 

att den kommer i linje med cirkulationsplatsen vid Norra Torpmotet. Avtalet innebär 

också att påfartsvägen från väg 832 mot väg 44 kommer att övergå i kommunal regi 

liksom gränsen mellan Trafikverkets längsgående cykelväg efter väg 44 där kommunen 

kommer att ta över den del av cykelvägen som finns utmed Tavlegatan (ca 120 meter). 
  
När det gäller väghållningsområden är det kommunfullmäktige som äger rätten att teckna 

avtal. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket rörande förändrat väghållaransvar vid 

Östra Torp handelsplats.     

Beslutsunderlag 

Trafikverkets avtalsförslag om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för 

Uddevalla kommun, jämte bilagor. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-08-23. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket rörande förändrat 

väghållaransvar vid Östra Torp handelsplats.    
 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-20 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-26 Dnr KS 2018/00587 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Avtal om förändrat väghållningsområde och väghållnings-

ansvar mellan Uddevalla kommun och Trafikverket  

Sammanfattning 

I samband med exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av 

kommunens väghållningsområde så att kommunen blev väghållare för del av väg 832 

vid IKEA/Östra Torp. Den slutliga utformningen av väg 832 och anslutningen mot 

Norra Torpmotet blev dock så utförd att den naturliga väghållningsgränsen vid 

cirkulationsplatsen låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Detta innebär 

att ytterligare en förändring av väghållningsområdet behöver göras utifrån hur det 

faktiskt blev byggt. Syftet med avtalet är att flytta gränsen för väghållningsområdet så 

att den kommer i linje med cirkulationsplatsen vid Norra Torpmotet. Avtalet innebär 

också att påfartsvägen från väg 832 mot väg 44 kommer att övergå i kommunal regi 

liksom gränsen mellan Trafikverkets längsgående cykelväg efter väg 44 där kommunen 

kommer att ta över den del av cykelvägen som finns utmed Tavlegatan (ca 120 meter). 
 

När det gäller väghållningsområden är det kommunfullmäktige som äger rätten att teckna 

avtal. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket rörande förändrat väghållaransvar vid 

Östra Torp handelsplats.      

Beslutsunderlag 

Trafikverkets avtalsförslag om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för 

Uddevalla kommun, jämte bilagor. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-08-23. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna upprättat avtal mellan Trafikverket och kommunen rörande förändrat 

väghållaransvar vid Östra Torp handelsplats.     
 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Expediera till 

Trafikverket, Region Väst 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2018-06-08 Dnr SBN 2018/00279 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Karin Westman 

Telefon 0522-69 63 12 
karin.westman@uddevalla.se 

 

Avtal om förändrat väghållningsområde och 

väghållningsansvar mellan Uddevalla kommun Trafikverket 

Sammanfattning 

Vid exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av kommunen 

väghållningsområde för att kommunen i en framtid skulle vara väghållare på väg 832 

vid IKEA. Den slutliga utformnigen av väg 832 och anslutningen mot Norra Torpmotet 

fick en sådan utformning att den naturliga väghållningsgränsen vid cirkulationsplatsen 

låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Syftet med detta avtal är att flytta 

gränsen för väghållningsområdet så att den är i linje med cirkulationsplatsen vid Norra 

Torpmotet.   

 

Avtalet reglerar också väghållningsgränsen vid väg 832:s anslutning till väg 44 och en 

gräns för cykelväg utmed väg 44.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-08 

Förslag till avtal samt bilagor      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och 

Trafikverket angående förändrat väghållaransvar vid Torps köpcentrum    

Ärendebeskrivning 

Vid exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av kommunen 

väghållningsområde för att kommunen i en framtid skulle vara väghållare på väg 832 

vid IKEA. Den slutliga utformningen av väg 832 och anslutningen mot Norra 

Torpmotet fick en sådan utformning att den naturliga väghållningsgränsen vid 

cirkulationsplatsen låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Syftet med 

detta avtal är att flytta gränsen för väghållningsområdet så att den är i linje med 

cirkulationsplatsen vid Norra Torpmotet.  

Avtalet innebär också att den påfartsväg från v 832 mot väg 44 kommer att ingå som en 

kommunal gata. 

Avtalet reglerar också gränsen mellan Trafikverkets längsgående cykelväg längs väg 44 

där kommunen kommer att ta över den del av cykelvägen som finns utmed Tavlegatan 

(ca 120 meter). 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2018-06-08 Dnr SBN 2018/00279 

  

 

 

 

När det gäller väghållningsområden är det kommunfullmäktige som äger rätten att 

teckna avtal. 

 

Carina Johansson Karin Westman 

Förvaltningschef Enhetschef Trafik och förvaltning 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
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Trafikverket

405 33 Göteborg
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Texttelefon: 010-123 50 00

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Direkt: 010-123 69 58
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Uddevalla kommun

451 81  UDDEVALLA

Kopia till:

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar
för Uddevalla kommun, i den nordvästra delen vid Torp, Torp Köpcentrum

· Vid exploateringen av Östra Torp Köpcentrum med bl.a. Ikea överlämnades del av väg 832 i ärende TRV
2010/84341. Under byggtiden kom dock projektet fram till att det behövdes en s.k. Nordlänk bakom det
befintliga Västra Torp köpcentrum. Då ärendet erhöll laga kraft stämde således inte justeringen på det
kommunala väghållningsområdet, vilket nu kräver ytterligare en justering utifrån hur det faktiskt blev
byggt. Den nu aktuella justeringen är mot cirkulationen som fortsätter i väg 832 och väg 161 vid Grytingen
samt vid korsning Tavlegatan där Trafikverket väghåller väg 44 rakt fram och inte de små vägavsnitten
eller GC-väg i sidoområdet.
Sedan tidigare ansvarar Uddevalla kommun för väghållningen inom ett befintligt område runt tätorten
och via en satellit i Ljungskile tätort, karta bilaga 1 och 2.

· Beslut om ändrad väghållning enligt 6 § vägkungörelsen (1971:954) fattas av Trafikverket, Juridik och
Planprövning i Borlänge.

· Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan
att Kommunfullmäktige i kommun har godkänt avtalet.

· Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat
Trafikverket och Uddevalla kommun (org. nr 212000-1397), nedan kallat Kommunen, har följande avtal
träffats.

Avtalets omfattning

I avtalet regleras

· Förslag till ändrat väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1, 2 och justeringen i bilaga
3 och 4 mellan Trafikverket och Kommunen.

· Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägen vid Ikea samt vid korsning
Tavlegatan, i Uddevalla Kommun är den dag Trafikverkets beslut får laga kraft.

Trafikverkets åtagande

Normalt sett iståndsätter Trafikverket vägen/vägarna inför övergången och då ses beläggning, diken, trummor
och andra väganordningar över. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för liknande vägar i liknande områden,
det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder vid överlämning av väghållningen. Då de nu
aktuella delarna av vägavsnitten har byggts av kommunen så sker ingen iståndsättning i detta ärende.
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Kommunens åtagande

Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för väg 832 från den befintliga väghållningsgränsen fram
till cirkulationen vid Grytingen samt vägavsnitt med utfart från Östra Torp mot väg 44 samt GC-väg från korsning
Tavlegatan mot Kvarnkullevägen inklusive dess eventuella väganordningar. Förändringen är ca 300 meter lång.

Övertagandet omfattar väg mot cirkulationen vid Ikea samt utfart vid Tavlegatan samt GC-väg, del av vid
Tavlegatan i enlighet med förslag till justerat väghållningsområde för Kommunen, vilket framgår av bilaga 1, 2, 3
och 4.

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift
och underhåll samt förbättring

Förslag till justerat väghållningsområde för Kommunens nordvästra delar, jämte karta bilaga 1, 2, 3 och 4 kommer
att översändas till kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och Planprövning för
beslut.

 Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar och belysning, för de
gator och vägar som kommunen övertar inom väghållningsområdet.

Utökningen av kommunens vägområde och de vägar samt GC-vägar som nu är aktuella övergår till Uddevalla
kommun när beslutet om förändrad väghållning får laga kraft.

Ansvarsbegränsning

Uddevalla kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna vid Torp Köpcentrum och kan inte rikta
ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att:

· Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i
Uddevalla kommun.

· Beslut om förändrad väghållning får laga kraft.

Ikraftträdande

För åtgärder som kommunen vidtar på berörd statlig väg före beslutet om ändrad väghållning får laga kraft ska
särskilt avtal tecknas med Trafikverket.



Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2016/97886 2017-01-16

Ert ärendenummer Sidor

3(3)

Trafikverket

405 33 Göteborg

Besöksadress: Vassbotteng. 14,

Vänersborg

Texttelefon: 010-123 50 00

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lena Kammefors

Samhällsbehov

Direkt: 010-123 69 58

lena.kammefors@trafikverket.se

T
D

O
K

2
0
1
0
:2

6
M

a
ll_

B
re

v
v
.3

(F
a
s
ts

tä
lld

a
v

T
ra

fi
k
v
e
rk

e
t)

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade.

Göteborg 2017- Uddevalla 2017-

__________________________ ___________________________

För Trafikverket Region Väst

Håkan Wennerström

Regional Direktör

För Uddevalla Kommun

Carina Johansson

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 1, Översikt Uddevalla kommuns befintliga VHO

Bilaga 2, Översiktskarta över satellit Ljungskile

Bilaga 3, Utökningen och överlämning av väg vid cirkulation Grytingen

Bilaga 4, Överlämning av utfart mot väg 44 och GC- väg vid korsning Tavlegatan



16 jan 2017 13:35

Skala 1: 60000 ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
©2016 HERE

 

lena.kammefors
Textruta
Bilaga 1, Uddevalla kommuns VHO (lila linje) där den nu aktuella utökningen illustreras med 2 gröna flaggor i nordväst vid Torp Köpcentrum.



16 jan 2017 13:39

Skala 1: 50000 ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
©2016 HERE

 

lena.kammefors
Textruta
Bilaga 2, Uddevalla kommuns satellitort Ljungskile illustrerad med en lila linje. Ljungskile är beläget söder om Uddevalla tätort vid väg E6 och södra Bohusbanan.



16 jan 2017 13:08

Skala 1: 1200 ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
©2016 HERE

 

lena.kammefors
Textruta
Bilaga 3, Utökning (streckad svart linje) av Uddevalla kommuns VHO (lila linje). Del av väg 832 övergår till kommunal väghållning (svart prickad linje).



16 jan 2017 13:26

Skala 1: 2500 ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
©2016 HERE

 

lena.kammefors
Textruta
Bilaga 4, inom Uddevalla kommuns VHO tar kommunen över vägarna med de svarta prickarna - utfart från Östra Torp mot väg 44 samt GC från korsning Tavlegatan till Kvarnkullevägen.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2018-08-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr SBN 2018/00279  

Avtal om förändrat väghållningsområde och 
väghållningsansvar mellan Uddevalla kommun Trafikverket 

Sammanfattning 

Vid exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av kommunen 

väghållningsområde för att kommunen i en framtid skulle vara väghållare på väg 832 

vid IKEA. Den slutliga utformningen av väg 832 och anslutningen mot Norra 

Torpmotet fick en sådan utformning att den naturliga väghållningsgränsen vid 

cirkulationsplatsen låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Syftet med 

detta avtal är att flytta gränsen för väghållningsområdet så att den är i linje med 

cirkulationsplatsen vid Norra Torpmotet.  

  

Avtalet reglerar också väghållningsgränsen vid väg 832:s anslutning till väg 44 och en 

gräns för cykelväg utmed väg 44.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-08 

Förslag till avtal samt bilagor     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och 

Trafikverket angående förändrat väghållaransvar vid Torps köpcentrum 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2018-08-29 

Gunilla Magnusson 

Kenneth Engelbrektsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-08-23 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2018-08-29 

Kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr KS 2019/00876  

Avsägelse från Swen Stålros (M) för uppdraget som ledamot i 
Ljungskile folhögskola 

Sammanfattning 

Swen Stålros (M) har i en skrivelse inkommen 2019-11-26 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i Ljungskile folkhögskolas styrelse. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen och förrätta fyllnadsval.  

 

Mikael Staxäng (M) informerar om att Moderaterna avser återkomma med nominering 

av efterträdare på nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Swen Stålros (M) inkommen 2019-11-26 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-16 

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 

Sebastian Johansson 

 



Härm,ed avsäger jag mig uppdraget som ledarnot i

Lj u ngski le fol khögskolas sty,relse

9u¡e'n 5 3'\ço s

I



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-12-27 Dnr KS 2019/00934 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revisionsrapport Uppföljande granskning av 2017 års 

fördjupade granskningar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av de fördjupade 

granskningar som genomfördes 2017. Granskningens syfte var att bedöma vilka åtgärder 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer 

som lämnades 2017. Den samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de 

rekommendationer som lämnades i granskningsrapporterna. Granskningarna har skickats till 

kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden för kännedom.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27 

Följebrev, 2019-12-20 

Revisionsrapport       

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 

   

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 

 
   

 2019-12-20 

 

Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunstyrelsen 

  

  

  

Uppföljande granskning 2019 

 

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av de fördjupade 

granskningar som genomfördes 2017. Granskningens syfte var att bedöma vilka åtgärder 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som 

lämnades 2017. Den samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer 

som lämnades i granskningsrapporterna. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen och barn- och 

utbildningsnämnden som efter granskningen bedöms kvarstå. 

Följande rekommendationer som lämnades i 2017 års granskningar riktade till 

kommunstyrelsen bedöms kvarstå: 

• Utveckla en långsiktig strategi och målbild som tydliggör hur näringslivsklimatet ska 

utvecklas i kommunen.  

• Skapa ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och återkoppla på synpunkter från 

näringslivet i kommunen.  

• Se över arbetsbelastningen på nuvarande säkerhetschef och utvärdera möjligheten till att 

kunna utöka organisationen eller finna andra sätt att minimera sårbarheten med att enbart ha 

en person som har den övergripande insynen i säkerhetsfrågorna. Förslagsvis kan de som i 

dagsläget agerar krishandläggare på respektive förvaltning ta ett större ansvar för de 

förvaltningsspecifika säkerhetsfrågorna.  

• Fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrapportering för att på sätt säkerställa att samtliga 

incidenter rörande hot och våld mot medarbetare inrapporteras. 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

 

Uddevalla den 20 december 2019 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande    Vice ordförande 

 



 Revisionsrapport 2019 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunrevisionen i Uddevalla genomförde 2017 fyra fördjupade granskningar. I de fyra 

granskningarna riktades totalt 12 rekommendationer till kommunstyrelsen och totalt 6 rekom-

mendationer till barn- och utbildningsnämnden.   

Kommunrevisionen har beslutat att inom ramen för den grundläggande granskningen 2019 

genomföra en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2017 års granskningar.  

 Syfte  

Syftet med uppföljningen är att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen och barn- och utbild-

ningsnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer samt styrelsens re-

spektive nämndens svar på granskningarna.  

 Avgränsning 

Uppföljningen avgränsas till att avse de rekommendationer som lämnats i 2017 års fördjupade 

granskningar. En fullständig förteckning över granskningarna framgår i bilaga 1. 

 Metod 

Uppföljningen har genomförts genom skriftliga frågor till kommunledningskontoret och barn- 

och utbildningsförvaltningen, telefonintervju med säkerhetschef vid kommunledningskontoret 

samt dokumentstudier. Baserat på de rekommendationer som lämnades i respektive rapport, 

och nämndernas svar på dessa, har skriftliga frågor ställts till berörd förvaltning. Samtliga för-

valtningar som besvarat de skriftliga frågorna har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 

En fullständig källförteckning framgår i bilaga 2.  

De granskningar som omfattas i den uppföljande granskningen har genomförts av olika revis-

ionsbyråer1. Rekommendationerna i de olika granskningarna har därmed varit av varierande 

karaktär vilket har påverkat formen för uppföljningen, exempelvis avseende formulering av 

skriftliga uppföljningsfrågor. 

                                                
1 Granskningarna har genomförts av Deloitte och EY. 
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2. Granskning av integrationsprocessen 

Syftet med ovanstående granskning var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ända-

målsenlig och effektiv integrationsprocess. Vi redovisar inledningsvis vilka rekommendationer 

revisionen riktat till kommunstyrelsen. Därefter redogör vi för kommunstyrelsens svar på den 

ursprungliga revisionsrapporten. Slutligen beskriver vi våra iakttagelser följt av bedömningar i 

den uppföljande granskningen. 

 Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen 

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att: 

 Tillse att samtliga nämnder omhändertar kommunfullmäktiges mål och beslutar om 

strategier och uppdrag i enlighet med kommunens riktlinjer.  

 Tillse att begrepp som integration definieras på ett sådant sätt att det utgör en tydlig 

styrning.  

 Tillse att medarbetare är delaktiga i arbetet med mål och uppföljning i enlighet med 

kommunens riktlinjer. 

Kommunstyrelsen uppgav i sitt svar (november 2018) på den ursprungliga granskningen att 

de bedömde att samtliga nämnder omhändertar och utför fullmäktiges mål genom strategier 

och uppdrag. Ett identifierat förbättringsområde var att stärka kopplingen till målen i verksam-

hetskorten. Den strategiska ledningsgruppen arbetar med förslag på nya handlingsplaner, 

vilka beslutas av nämnder i respektive verksamhetsplan. Enligt svaret har samtliga medarbe-

tare arbetat med verksamhetskortet vid genomförande av utvecklingsdagar. Vidare får medar-

betare ta del av redovisning av verksamheten varje tertial. Medarbetarna har individuella ned-

brutna mål i egna målkort som följs upp vid medarbetarsamtal och resultatdialoger. 

2.1.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder 

Strategier och uppdrag i enlighet med kommunens riktlinjer och kommunfullmäktiges mål 

Kommunledningskontoret skriver att ett arbete pågår för att koppla ihop det förvaltningsöver-

gripande arbete som sker med förvaltningarnas ledningsgrupper och nämnder. Ett uppfölj-

ningssystem har antagits av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) samt kommunstyrel-

sens arbetsmarknads- och integrationsutskott. Uppföljningssystemet utgörs av ett årshjul.  

Integration är ett led i arbetet mot målet om social hållbarhet i kommunens övergripande stra-

tegier. Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att söka det riktade statsbidrag som utgick till 

kommuner som har områden med stora socioekonomiska utmaningar. Under ledning av kom-

munledningskontoret involverades flera verksamheters ledningsgrupper i arbetet. En enligt 

uppgift stor mängd arbetsplatser informerades och var delaktiga i att inventera insatser eller 

åtgärder för att verka för integration. Arbetet resulterade i ett tjugotal aktiviteter fördelade på 

fem nämnder. 

Begreppet integration 

Kommunledningskontoret skriver att begreppet integration har diskuterats i flera forum. 
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Däribland i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen SIV (samverkan, integration, 

verksamhet), medborgardialoger och arbetsgruppen för kommunens översiktsplan. Av 

Flerårsplan 2020–2022 framgår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta 

fram planen Integration 2030. Kommunledningskontoret uppger att arbetet med Integration 

2030 är påbörjat, i vilket begreppen integration och segregation kommer definieras. Planen 

ska enligt uppgift tas upp för beslut i kommunfullmäktige i juni 2020. 

Medarbetares delaktighet  

Kommunledningskontoret uppger att ett nytt arbetssätt har införts för att underlätta kommu-
nens arbete på de gemensamma mötesplatserna i utanförskapsområden. Arbetssättet har 
tre inriktningar: arbete, vägledning och aktiviteter. Ett inkluderande arbete och inventering i 
flera av kommunens verksamheter har utgjort grunden till de aktiviteter som togs fram i sam-
band med ansökan om de riktade statsbidragen (beskrivet ovan). Kommunledningskontoret 
har arbetat för att kommunicera årshjulet tydligare till övrig personal. Detta upplevs ha för-
bättrat möjligheterna för övriga medarbetare att följa upp insatserna och involveras på ett 
bredare sätt. Av kommunstyrelsens delårsrapport per april 2019 framgår att ett nytt arbets-
sätt implementerats med gemensam handläggning för arbetslösa: Jobbcentrum2. Det är en 
plats för aktörsgemensam handläggning av insatser till personer som står långt ifrån arbets-
marknaden, vars huvudsakliga målgrupper är ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa och 
personer med försörjningsstöd. 

 Vår bedömning 

I granskningen riktades tre rekommendationer till kommunstyrelsen. Vi bedömer att samtliga 

rekommendationer har omhändertagits i sin helhet. 

Vår bedömning är att rekommendationen att tillse att samtliga nämnder omhändertar kommun-

fullmäktiges mål och beslutar om strategier och uppdrag i enlighet med kommunens riktlinjer 

har omhändertagits. Ett arbete pågår för att koppla ihop det förvaltningsövergripande arbete 

som sker med förvaltningarnas ledningsgrupper och nämnder. KDLG har antagit ett uppfölj-

ningssystem i form av ett årshjul. Flera verksamheters ledningsgrupper har involverats i integ-

rationsprocessen genom arbetet med de riktade statsbidragen vilket resulterat i aktiviteter i de 

fem nämnderna. 

Vidare bedömer vi att rekommendationen att tillse att begrepp som integration definieras på 

ett sådant sätt att det utgör en tydlig styrning har omhändertagits. Ett arbete pågår med planen 

Integration 2030. I denna ska begreppet integration definieras på ett sådant sätt att det utgör 

en tydlig styrning. 

Slutligen är vår bedömning att rekommendationen att tillse att medarbetare är delaktiga i ar-

betet med mål och uppföljning i enlighet med kommunens riktlinjer har omhändertagits. Flera 

verksamheters ledningsgrupper har involverats i integrationsprocessen genom arbetet med de 

riktade statsbidragen. Årshjulet som följs upp av KDLG och arbetsmarknads- och integrations-

utskottet har tydligare kommunicerats till övrig personal, som bättre kan följa upp insatserna 

och nu involveras mer. 

                                                
2 Jobbcentrum drivs i samverkan mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildning och arbets-

förmedlingen. 
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3. Granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor 

Syftet med ovanstående granskning var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt ett ända-

målsenligt näringslivsarbete. Vi redovisar inledningsvis vilka rekommendationer revisionen rik-

tat till kommunstyrelsen. Därefter redogör vi för kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

revisionsrapporten. Slutligen beskriver vi våra iakttagelser följt av bedömningar i den uppföl-

jande granskningen. 

 Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen 

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att: 

 Utveckla en långsiktig strategi och målbild som tydliggör hur näringslivsklimatet ska 

utvecklas i kommunen. 

 Tillse att samtliga representanter i ”En dörr in” medverkar under mötena.  

 Skapa ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och återkoppla på synpunkter 

från näringslivet i kommunen. 

 Säkerställa att de utvecklingsområden som identifierats i rapporten kopplat till samver-

kan med näringslivet hanteras på ett strukturerat sätt. 

Kommunstyrelsen uppgav i sitt svar (mars 2018) på den ursprungliga rapporten att kommun-

ledningskontoret påbörjat ett arbete för att hantera rekommendationerna. En översiktsplan och 

en vägvisarfunktion skulle tas fram. Syftet med dessa var att knyta ihop näringsliv/tillväxt med 

samhällsbyggnad, livsvillkor, boende och hållbar utveckling. Detta i syfte att skapa bättre för-

utsättningar för mer långsiktiga strategier. Av svaren framkom vidare att kommunledningskon-

toret tagit fram handlingsplaner som beskriver både det direkta arbetet och det långsiktiga 

arbetet. Handlingsplanerna godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-14.  

Vidare framkom att projektet ”En dörr in” ska ha följts upp under hösten 2017. Kommunled-

ningskontoret säkerställde att deltagare från alla tillståndsområden medverkade. Vid sidan av 

uppföljningen skedde även ett arbete med förbättringsrutiner. Detta arbete ska ha utvecklat 

mötena och deras kvalitetsinnehåll. Uppföljning av ”En dörr in” planerades att ske kontinuerligt 

i syfte att följa de medverkandes nöjdhet med samarbetet.  

I svaren uppgavs att det finns ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och besvara 

synpunkter från näringslivet3, bland annat genom återrapporteringar och återkopplingar från 

kommundirektör till kommunstyrelsen. Vidare framkom att ett arbete pågår för de utvecklings-

områden som identifierats i rapporten kopplat till samverkan med näringslivet. Dels genom 

systematiserade arbetsrutiner och dels genom utvecklingsdagar med fokus på strategiskt ar-

bete och hur detta kontinuerligt kan kopplas till utvecklingsområden, hållbarhet och aktiviteter. 

 

 

                                                
3 Bland annat genom deltagande i ett flertal näringslivsforum samt systematiserade månatliga träffar mellan: kom-
munens näringslivsgrupp, kommunstyrelsens presidium, valda tjänstemän inom aktuellt område och representan-
ter från näringslivet.  
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3.1.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder 

Långsiktig strategi och målbild för näringslivsklimatet 

Av vad som framkommer i kommunledningskontorets svar per november 2019 har ingen lång-

siktig strategi eller målbild för näringslivsklimatet utarbetats. Kommunledningskontoret uppger 

dock i sina skriftliga svar att ett ”gediget utvecklingsarbete” har skett under 2018–2019 utifrån 

kommunens långsiktiga strategiska arbete. Arbetet med kommunens översiktsplan har kom-

pletterats med långsiktiga riktningar4. Kommunledningskontoret skriver att riktningarna bidrar 

till att visionen och kommunens långsiktiga mål säkerställs över tid och mandatperioder och 

underlättar näringslivsarbetet. Kommunledningskontoret menar att detta bidrar till bättre be-

redskap inom etablering och näringslivsfrämjande arbete. Vidare framkommer att kommunled-

ningskontoret genomgår en organisationsförändring. Från och med 1 januari 2020 kommer det 

finnas en samlad avdelning för samhällsplanering, översiktsplan, näringslivsutveckling och in-

frastruktur. Organisationsförändringen ska enligt kommunledningskontoret resultera i bättre 

förutsättningar och konkretiserade förstärkta styrprinciper. 

”En dörr in” 

Kommunledningskontoret skriver att en rad kvalitetsförbättringar har genomförts inom ramen 

för projektet ”En dörr in”. Det görs kontinuerlig uppföljning med ledningsansvariga, vilket upp-

ges ha ökat närvaron under mötena. Vidare skriver kommunledningskontoret att träffarna i sig 

har bedömts innehålla ett relevant och värdefullt utvecklingsarbete, där både bra och mindre 

bra upplevda ärenden/beslut diskuteras. 

Hantering av synpunkter från näringslivet  

Kommunledningskontoret skriver att de själva bedömer att arbetet går att utveckla internt. De 

har påbörjat ett arbete i syfte att förstärka information och gemensam kommunikation kring 

upplevt företagsklimat tillsammans med näringslivet, tjänstemän och politiker. Detta är ett ar-

bete som förvaltningen avser att fortsätta med. Därutöver planeras ett arbete för att förfina 

formerna för återkoppling mellan kontaktcenter och kommunens avdelningar. Enligt uppgift 

finns handläggare regelbundet på plats på kontaktcentret i syfte att förbättra dialogen. Kom-

munledningskontoret uppger att systematik gentemot kommunstyrelsen av återkoppling från 

näringslivet är ett utvecklingsområde. 

Samverkan med näringslivet 

Kommunledningskontoret skriver att näringslivsrepresentanter inte alltid har kunskap om kom-

munens näringslivsarbete. Den kommunala särarten innefattar ibland komplexa processer och 

sammanhang, vilket kan utgöra en en utmaning att kommunicera eller beskriva. Det uppges 

pågå ett arbete med att tillgängliggöra förvaltningens kunskap för att kunna svara på frågor, 

motivera och förbättra upplevelser och hanteringar i näringslivsfrågor. 

Kommunledningskontoret skriver därutöver att arbetet konkretiserats genom olika insatser. 

Externt deltar förvaltningen i styrelsearbeten i näringslivsorganisationer och det sker systema-

tiska och återkommande träffar med näringslivsorganisationer. Utöver detta arrangeras olika 

mötesforum såsom byggfika och frukostmöten. Internt sker ett arbete med regelbundna av-

                                                
4 Arbetet med ny översiktsplan påbörjades 2017. 
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stämningar med avdelningens näringslivsutvecklare, besöksnäringsutvecklare och projektle-

dare för insamlande av nulägen och utmaningar. Dessa blir i sin tur teman eller återkoppling i 

specifika redovisade möten. 

Kommunledningskontoret uppges ha en tydlig kontaktyta till näringslivet genom ”En dörr in”. 

Två av kommunledningskontorets näringslivsutvecklare är utbildade företagslotsar vilka deltar 

i projektet. Information om företagslotsarna och ”En dörr in” kommuniceras externt genom di-

gitala kanaler. Kommunledningskontoret tog 2018 fram en handlingsplan för uppföljning med 

särskilt fokus på hållbarhet hos nystartade företag. Handlingsplanen ska nu vara genomförd 

och en omfattande analys av nystartade företag har gjorts5. Företagens uthållighet och tillväxt-

potential är analyserade i ett första steg. Resultaten har återkopplats till kommunstyrelsen och 

en besöksplan är under upprättande. 

Kommunledningskontoret uppger att kommunikation är en fortsatt utmaning. Kommunens nya 

hemsida ska dock innebära nya möjligheter för näringslivsperspektivet. Den har nyligen bytt 

struktur vilket innebär nya möjligheter för näringslivsperspektivet och tillväxtavdelningens ex-

ponering. Enligt uppgift är även ett utvecklingsarbete inlett med kommunikationsavdelningen, 

men av svar framgår inte vad detta utvecklingsarbete innebär. Vidare skriver kommunlednings-

kontoret att en utvecklingsprocess pågår för att förklara och kommunicera den demokratiska 

processen. Detta arbete innefattar att visualisera processer, samt producera trycksaker och 

förtydliga informationen på digitala sidor. 

 Vår bedömning 

I granskningen riktades fyra rekommendationer till kommunstyrelsen. Vi bedömer att två re-

kommendationer omhändertagits i sin helhet. Det är vidare vår bedömning att av resterande 

två rekommendationer har en delvis omhändertagits samt en inte omhändertagits. 

Vi bedömer att rekommendationen att utveckla en långsiktig strategi och målbild som tydliggör 

hur näringslivsklimatet ska utvecklas i kommunen inte har omhändertagits. Det har inte tagits 

fram någon långsiktig strategi och målbild som tydliggör hur näringslivsarbetet ska utvecklas i 

kommunen. Vi noterar att kommunledningskontoret uppger att näringslivsarbetet har underlät-

tats dels genom arbetet med kommunens översiktsplan, dels genom kommunledningskon-

torets omorganisation. 

Vidare bedömer vi att rekommendationen att tillse att samtliga representanter i ”En dörr in” 

medverkar under mötena har omhändertagits. Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa 

medverkan. Det kvalitetsarbete som genomförts har genererat ökat deltagande och relevant 

innehåll. 

Vår bedömning är att rekommendationen att skapa ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, 

hantera och återkoppla på synpunkter från näringslivet i kommunen delvis har omhändertagits. 

Ett arbete har påbörjats i syfte att omhänderta rekommendationen och kommunledningskon-

toret uppger att detta arbete är komplext samt utgör ett fortsatt utvecklingsområde. Även sys-

tematiken i hur återkoppling från näringslivet kommuniceras med kommunstyrelsen betecknas 

som ett fortsatt utvecklingsområde. 

                                                
5 Med nystartade avser förvaltningen 1-3 år gamla företag. 
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Vi bedömer att rekommendationen att säkerställa att de utvecklingsområden som identifierats 

i rapporten kopplat till samverkan med näringslivet hanteras på ett strukturerat sätt har om-

händertagits. Kommunledningskontoret bedriver ett internt och externt arbete för att förbättra 

samverkan. Den handlingsplan som tagits fram för uppföljning av nystartade företag har ge-

nomförts och ett efterföljande arbete är i uppstartsfas. Kommunikation är en fortsatt utmaning 

och kommunledningskontoret har påbörjat ett antal processer för att utveckla kommunikat-

ionen. 
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4. Granskning av barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjnings-

process 

Syftet med ovanstående granskning var att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säker-

ställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Vi redovisar inledningsvis vilka 

rekommendationer revisionen riktat till barn- och utbildningsnämnden. Därefter redogör vi för 

nämndens svar på den ursprungliga revisionsrapporten. Slutligen beskriver vi våra iakttagelser 

följt av bedömningar i den uppföljande granskningen. 

 Revisionens rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden: 

Utifrån granskningen rekommenderades barn- och utbildningsnämnden att: 

 Akutgruppen fortsätter sitt arbete med att utreda situationen och arbetar för att identifi-

era lösningar till nya lokaler så att barn- och utbildningsnämndens akuta lokalbehov 

kan lösas. Det är även av stor vikt att barn- och utbildningsnämnden fortsätter sitt lång-

siktiga arbete för att planera för lokaler längre fram i tiden och därmed undvika att 

hamna i ytterligare en situation med akuta lokalbehov. 

 Återigen lyfta upp frågan med samhällsbyggandsförvaltningen avseende problemati-

ken med den bristande kommunikationen med samhällsbyggnadsförvaltningen, så att 

barn- och utbildningsnämnden framöver skall kunna få en effektivare och mer tidsenlig 

lokalförsörjningsprocess. 

 Se över möjligheten att även utarbeta en behovsbeskrivning av framtida lokalbehov 

som sträcker sig över 30 år. 

 Fortsätta sitt arbete med behovsplanering på 10-årssikt, men även ser över om denna 

process går att förfina något, för att kunna få en ännu bättre träffsäkerhet. 

 Utarbeta tydliga riktlinjer för hur lokalbehov skall prioriteras, även om samtliga behov 

av lokaler är akuta att få fram. Att göra en tydlig prioritering bland lokalbehoven kommer 

att förenkla prioriteringsarbetet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och lokalförsörj-

ningsgruppen samt säkerställa att barn- och utbildningsnämndens mest väsentliga lo-

kalbehov prioriteras först. 

 Utarbeta egna riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen, åtminstone avseende för hur 

prioritering av lokalbehovet skall ske inom nämnden. 

 

I barn- och utbildningsnämndens svar på den ursprungliga revisionsrapporten per september 

2018 uppgavs att gemensamma presidiemöten regelbundet genomförs i syfte att förbättra 

samsyn och kommunikation mellan berörda nämnder och förvaltningar. För att ytterligare 

skapa samordning och gemensamma rutiner för planering och genomförande skapades en 

förvaltningsgemensam grupp där, förutom berörda medarbetare, förvaltningscheferna från 

barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar.  

Av svaret framkom att arbetet med den nya översiktsplanen medfört ett arbetssätt med bred 

representation i ett antal arbetsgrupper vilket kan möjliggöra att utbildningsperspektivets behov 

blir tydligare i ett perspektiv över 30 år. Barn- och utbildningsnämnden uppgav att de aktivt ska 

delta i processen att utarbeta lokalbehovsbeskrivning utifrån ett perspektiv på 30 år, men inte 

ges huvudansvaret för den.  
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Vidare framkom att en särskild intern arbetsgrupp hade bildats för att försöka genomföra ett 

strukturerat arbete med tydligare prioriteringar. Förutom denna arbetsgrupp var en lokalma-

nual under upparbetning, för att med en ökad tydlighet beskriva arbetsgång och ansvarsnivåer 

inom organisationen. Denna manual beräknades vara klar i oktober 2018.  

4.1.1. Uppföljning av barn- och utbildningsnämnden vidtagna åtgärder 

Akutgruppen  

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver (oktober 2019) i sitt svar att akutgruppen har fortsatt 

sitt arbete. Gruppen har haft regelbundna möten fram till och med sommaren 2019, sedan 

dess har gruppen tillfälligt vilat. Gruppen behandlar sex till åtta prioriterade investeringsobjekt. 

Arbetet i akutgruppen ska ha resulterat i att en överenskommelse slutits avseende att använda 

SKL:s ramavtal för tillfälliga lokaler, i syfte att korta ned ledtiden gällande upphandling. 

Kommunikation med samhällsbyggandsförvaltningen 

Förvaltningen skriver att det pågår ett arbete för att utveckla kommunikationen mellan barn- 

och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvalt-

ningen har enligt uppgift förtydligat sina verksamheter inom förskola och grundskola genom 

framtagande av riktlinjer. Framtagandet av riktlinjerna uppges vara ett steg i att skapa tydligare 

kommunikation med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Riktlinjen Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 beskriver den pedagogiska verksam-

hetens behov och krav vid nybyggnation. Funktionsprogrammet ska användas i byggproces-

serna för att skapa likvärdighet och ökad effektivitet vid samverkan mellan processens parter 

såsom skola, samhällsbyggnad, arkitekt och byggföretag. Vidare framgår att funktionspro-

grammet behöver kompletteras vid byggnation med andra dokument samt ta hänsyn till andra 

lagar och riktlinjer. Ett kompletterande dokument som behöver finnas vid byggnation är lokal-

program. Funktionsprogrammet innehåller lokalprogram för årskurs F-6 samt för årkurs 7–9. 

Lokalprogrammet innehåller exempelvis områdena rumsfunktioner, ytor och andra detaljer6. 

Utöver funktionsprogrammet för grundskolan har riktlinjen Ramprogram Förskola tagits fram. 

Ramprogram Förskola ska fungera som ett styrdokument och kommunikationsunderlag. Pro-

grammet ska kunna läsas av alla intresserade och underlätta förståelsen av förskolans funkt-

ioner. Ramprogrammet beskriver lärmiljöer, säkerhet och funktion, men även form, färg och 

ytskikt vilket uppges vara av stor betydelse för dem som dagligen nyttjar lokalerna. Program-

met tar hänsyn till och använder sig av relevant lagstiftning och rekommendationer7.  

Barn- och utbildningsförvaltningen uppger att kommunikationen har förbättrats med samhälls-

byggnadsförvaltningen. Förvaltningen skriver att det finns oklarheter avseende förvaltningar-

nas mandat i specifika ärenden, och uppger att det fortfarande pågår ett arbete för att förbättra 

kommunikationen. 

                                                
6 Lokalprogrammen förtydligar rumsfunktioner utifrån respektive område för att täcka in samtliga utrymmen och 
funktioner. Områdena för lokalprogrammen är hemområde (klassrum etc.), idrott och hälsa, rektorsexpedit-
ion/elevhälsa/personal/mm, skolmåltid m fl. lokaler, specialsalar: bild, hemkunskap, slöjd och musik, samt fritids-
klubb/fritidsgård. 
7 Exempelvis används Skolverkets allmänna råd för förskolan (2016), Arbetsmiljöverkets författningsbeskrivning 

(2009:2) och Boverkets vägledning (2015:8). 
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Behovsbeskrivning över 30 år     

Förvaltningen skriver att det inte är möjligt att utarbeta en behovsbeskrivning av framtida lo-

kalbehov som sträcker sig över 30 år. Förvaltningen menar att komplexiteten i föränderliga 

parametrar är för hög och att tio år är ett mer tillförlitligt tidsintervall vad gäller behovsbeskriv-

ning. Av svaren framgår inte att förvaltningen deltagit i kommunens arbete med en övergri-

pande lokalförsörjningsplan där 30-årig planeringshorisont innefattas. 

Behovsplanering på tio års sikt 

Förvaltningen skriver att dess senaste planer för investerings- och lokalförsörjningsbehov re-

dovisar ett tioårigt perspektiv. Tidigare planer redovisade enbart treåriga perspektiv. Vidare 

uppges den nuvarande investeringsplanens tidsplaner vara anpassade utifrån de tekniska för-

utsättningarna att uppföra lokaler. Därutöver ska kommunen ha anlitat en extern konsult i syfte 

att via entreprenörer påskynda byggnation av de lokaler som inte följer verksamhetens tidplan 

och behov. 

Riktlinjer för prioritering av lokalbehov 

Förvaltningen uppger att det har upprättats tydliga riktlinjer och en plan för prioriteringar av 

lokalbehov. Riktlinjer och plan är framtagna utifrån nödvändigheten i att hantera akuta behov, 

kortsiktiga behov samt långsiktiga behov. Detta finns dokumenterat i det sammanfattade 

materialet Projektsammanställning BUF investeringsobjekt 2019–2024. Materialet är ett le-

vande dokument som även fungerar som en lägesbedömning för investeringsobjekt. Det är 

nämndens investeringar som redovisas – även de som utförs på uppdrag av samhällsbygg-

nadsförvaltningen. Planen innehåller en prioritering samt lägesbedömning för pågående och 

planerade investeringsobjekt. Objekten är fördelade mellan förskola, skola, gymnasium och 

moduler/övriga lokallösningar. Både nyinvesteringar och ombyggnation redovisas. Därutöver 

redovisas plan för potentiella investeringsobjekt. Vidare framgår i planen att det utarbetats en 

plan för investeringsobjekten för åren 2018–2024. Om det förekommer avvikelser anges detta 

tydligt. Som omnämnts i tidigare stycke har kommunen även anlitat en extern konsult för att 

via entreprenörer påskynda byggnation av de lokaler som inte följer verksamhetens tidplan 

och behov. 

Egna riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit två ramprogram för nybyggnation och ombyggnat-

ion av förskolor och skolor (Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 och Ramprogram 

Förskola). Nämnden har därutöver antagit en tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 

FRI 1) gällande friyta för förskolor och skolor i form av exempelvis skolgårdar: Riktlinjer friyta 

förskolor och skolor. Riktlinjer och plan har upprättats för prioriteringar av lokalbehov (Projekt-

sammanställning BUF investeringsobjekt 2019–2024). 
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 Vår bedömning 

I granskningen riktades sex rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedöm-

ning är att fem rekommendationer omhändertagits i sin helhet. Vidare är vår bedömning att en 

rekommendation inte har omhändertagits. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende akutgruppen har omhändertagits. Akutgruppen 

har fortsatt sitt arbete och har haft regelbundna möten. 

Vidare bedömer vi att rekommendationen gällande kommunikation med samhällsbyggnads-

förvaltningen har omhändertagits. Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för 

att förbättra kommunikationen med samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat genom fram-

tagande av riktlinjer som förtydligar verksamheterna och deras behov. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att utarbeta en behovsbeskrivning av framtida 

lokalbehov som sträcker sig över 30 år inte har omhändertagits. Förvaltningen uppger att de 

inte har möjlighet att åtgärda rekommendationen med motiveringen att 30-åriga behovsbe-

skrivningar innebär för hög komplexitet. Av intervjuer i den ursprungliga granskningen framkom 

dock att en behovsplan som sträcker sig 30 år framåt skulle möjliggöra bättre planering och 

framförhållning för nämnden. Vi konstaterar att nämnden inte vidtagit åtgärder i syfte att aktivt 

delta i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan med trettioårig planeringshorisont så 

som angavs vara avsikten i svaret på den ursprungliga granskningen. Slutligen noterar vi att 

Sveriges Kommuner och Regioner i sin skrift Flexibla skollokaler gör gällande att behovsbe-

dömningar av skollokaler med fördel kan kompletteras med förfinade prognoser och även be-

dömningar för längre tidsperioder (20–30 år) då det finns förutsättningar för detta8. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende behovsplanering på tio års sikt har omhänderta-

gits. Arbetet med behovsplanering på tio års sikt har utvecklats bland annat genom att planer 

för investerings- och lokalförsörjningsbehov nu redovisar ett tioårigt perspektiv. 

Vidare bedömer vi att rekommendationerna gällande riktlinjer för prioritering av lokalbehov 

samt egna riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen båda har omhändertagits. Ett antal riktlinjer 

har tagits fram för att tydliggöra verksamheter och behov, och även för att tydliggöra prioritering 

i lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningen har i tidigare svar redogjort för hur de arbetat med 

att tydliggöra hur prioriteringar görs och numera finns denna process också dokumenterad i 

tydliga riktlinjer och plan. 

 

 

 

                                                
8 Se Sveriges kommuner och regioners skrift Flexibla lokaler, publicerad 2013. 
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5. Granskning av kommunens säkerhetsarbete 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen tillser att säkerhetsarbetet och arbetet 

för att minimera risk för hot och våld sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi redovisar inledningsvis 

vilka rekommendationer revisionen riktat till kommunstyrelsen. Därefter beskriver vi våra iakt-

tagelser följt av bedömningar i den uppföljande granskningen. 

 Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen 

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:  

 Se över arbetsbelastningen på nuvarande säkerhetschef och utvärdera möjligheten till 

att kunna utöka organisationen eller finna andra sätt att minimera sårbarheten med att 

enbart ha en person som har den övergripande insynen i säkerhetsfrågorna. För-

slagsvis kan de som i dagsläget agerar krishandläggare på respektive förvaltning ta ett 

större ansvar för de förvaltningsspecifika säkerhetsfrågorna.  

 Se över den organisatoriska placeringen av kommunens säkerhetschef. 

 Se över möjligheten till att upprätta tydliga rutiner och riktlinjer för när incidenter avse-

ende säkerhet eller hot och våld mot tjänstemän ska rapporteras vidare uppåt i organi-

sationen. 

 Fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrapportering för att på sätt säkerställa att samt-

liga incidenter rörande hot och våld mot medarbetare inrapporteras.  

 Klargöra riktlinjer gällande politikers arbetsmiljömässiga skydd för att undvika förvirring 

i frågan framöver och därmed säkerställa att frågan inte faller ”mellan stolarna”. 

Kommunstyrelsen har inte svarat på den ursprungliga revisionsrapporten. 

5.1.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder  

Säkerhetschefens arbetsbelastning 

Kommunens säkerhetschef uppger att arbetsbelastningen är fortsatt hög. Säkerhetschefen 

själv har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en översyn av rollen samt arbets-

belastningen. Detta arbete ska vara påbörjat men har ännu inte resulterat i åtgärder. 

Säkerhetschefens organisatoriska placering 

Den organisatoriska placeringen av säkerhetschefen har setts över. Säkerhetschefen är nu-

mera organisatoriskt placerad direkt under ledning av kommunchefen vilket uppges förenkla 

beslutsgången och bidra till att konkretisera säkerhetschefens uppdrag. 

Rutiner och riktlinjer för incidenter avseende säkerhet eller hot och våld mot tjänstemän ska 

rapporteras vidare uppåt i organisationen 

Ett arbete ska ha påbörjats i syfte att ta fram ny rutin och riktlinje för rapportering av incidenter 

vidare uppåt i organisationen. Arbetet med detta beräknas vara färdigställt vid årsskiftet 2019–

2020. Ett förarbete har genomförts med de fackliga organisationerna där säkerhetschefen till-

sammans med fackliga representanter har genomfört workshops för att kartlägga brister. Vid 

dessa framkom brister i hur ärenden hanteras, samt att samsyn saknas mellan förvaltningarna. 

Säkerhetschefen har påbörjat ett arbete med att ta fram exempel på hot- och våldsplan i syfte 
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att likrikta arbetet mellan förvaltningarna. Exemplet ska fungera som ett stöd när förvaltning-

arna senare tar fram egna planer. I exemplet ska framgå vad en hot- och våldsplan bör inne-

hålla. Vidare framkommer att säkerhetschefen deltar i kommunens centrala samverkansgrupp. 

Gruppen behandlar och följer upp frågor gällande säkerhet, hot och våld. 

Rutinen för tillbudsrapportering 

Säkerhetschefen uppger att rutiner för tillbudsrapportering finns, men att rutinerna inte alltid är 

brukbara utan måste anpassas utifrån det aktuella ärendet.  

Politikers arbetsmiljömässiga skydd 

Ett arbete har genomförts för att förtydliga vilket stöd förtroendevalda kan få från säkerhets-

chefen gällande deras arbetsmiljömässiga skydd. Säkerhetschefen har deltagit under de för-

troendevaldas utbildningsdagar för att utbilda i frågor gällande säkerhet, hot och våld. De för-

troendevalda är inkluderade i kommunens övergripande säkerhetsorganisation. Vidare har de 

rätt till stöd från sitt partis egen säkerhetsorganisation. 

 Vår bedömning 

I granskningen riktades fem rekommendationer till kommunstyrelsen. Vår bedömning är att tre 

rekommendationer omhändertagits i sin helhet. Det är vidare vår bedömning att av resterande 

två rekommendationer har en delvis omhändertagits samt en inte omhändertagits. 

Vår bedömning är att rekommendationen avseende kommunens säkerhetschefs arbetsbelast-

ning inte har omhändertagits. En översyn är påbörjad, men inga åtgärder har vidtagits och 

säkerhetschefens arbetsbelastning är fortsatt hög. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende säkerhetschefens organisatoriska placering har 

omhändertagits. Den organisatoriska placeringen av kommunens säkerhetschef har setts över 

och förändrats. 

Vi bedömer att rekommendationen gällande riktlinjer/rutiner för rapportering uppåt i organisat-

ionen av incidenter rörande säkerhet, hot och våld har omhändertagits. Ett arbete är påbörjat 

i syfte att upprätta rutiner och riktlinjer för när incidenter avseende säkerhet eller hot och våld 

mot tjänstemän ska rapporteras vidare uppåt i organisationen. Arbetet väntas vara klart vid 

årsskiftet 2019/2020. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrap-

portering för att på sätt säkerställa att samtliga incidenter rörande hot och våld mot medarbe-

tare inrapporteras delvis har omhändertagits. Rutiner för tillbudsrapportering finns, dock är ru-

tinerna inte alltid tillämpbara för det aktuella ärendet. 

Slutligen bedömer vi att rekommendationen avseende politikers arbetsmiljömässiga skydd har 

omhändertagits. De förtroendevalda har fått utbildning samt information om vilket stöd kom-

munens säkerhetschef kan erbjuda. 
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6. Sammanställd bedömning   

I nedanstående tabeller redovisar vi våra bedömningar per granskning och rekommendation. 
 
Granskning av integrationsprocessen  
 

Rekommendation till kommunstyrelsen Bedömning 
Tillse att samtliga nämnder omhändertar kommunfullmäktiges mål och beslutar om strategier 
och uppdrag i enlighet med kommunens riktlinjer. 

 

Tillse att begrepp som integration definieras på ett sådant sätt att det utgör en tydlig styrning.  
Tillse att medarbetare är delaktiga i arbetet med mål och uppföljning i enlighet med kommu-
nens riktlinjer. 

 

 
Granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor 
 

Rekommendation till kommunstyrelsen Bedömning 
Utveckla en långsiktig strategi och målbild som tydliggör hur näringslivsklimatet ska utvecklas i 
kommunen.  

 

Tillse att samtliga representanter i ”En dörr in” medverkar under mötena.   
Skapa ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och återkoppla på synpunkter från nä-
ringslivet i kommunen. 

 

Säkerställa att de utvecklingsområden som identifierats i rapporten kopplat till samverkan med 
näringslivet hanteras på ett strukturerat sätt.  

 

 
Granskning av barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprocess 
 

Rekommendation till barn- och utbildningsnämnden Bedömning 

Akutgruppen fortsätter sitt arbete.  
Återigen lyfta upp frågan med samhällsbyggandsförvaltningen avseende problematiken med 
den bristande kommunikation. 

 

Se över möjligheten att även utarbeta en behovsbeskrivning av framtida lokalbehov som 
sträcker sig över 30 år.     

 

Fortsätta sitt arbete med behovsplanering på 10-årssikt.  
Utarbeta tydliga riktlinjer för hur lokalbehov skall prioriteras, även om samtliga behov av lokaler 
är akuta att få fram. 

 

Utarbeta egna riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen.  

 
Granskning av kommunens säkerhetsarbete 

 
 rekommendationen har omhändertagits i sin helhet 

 

 rekommendationen har delvis omhändertagits  
 

 rekommendationen har inte omhändertagits  
 

Rekommendation till kommunstyrelsen Bedömning 

Se över arbetsbelastningen på nuvarande säkerhetschef.  
Se över den organisatoriska placeringen av kommunens säkerhetschef.  
Se över möjligheten till att upprätta tydliga rutiner och riktlinjer för när incidenter avseende sä-
kerhet eller hot och våld mot tjänstemän ska rapporteras vidare uppåt i organisationen. 

 

Fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrapportering för att på sätt säkerställa att samtliga inci-
denter rörande hot och våld mot medarbetare inrapporteras.  

 

Klargöra riktlinjer gällande politikers arbetsmiljömässiga skydd för att undvika förvirring i frågan 
framöver och därmed säkerställa att frågan inte faller ”mellan stolarna”. 
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7. Slutsatser 

Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen och barn- och 

utbildningsnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer samt styrelsens 

respektive nämndens svar på granskningarna. 

Följande rekommendationer som lämnades i 2017 års granskningar riktade till barn- och 

utbildningsnämnden bedöms kvarstå: 

 Se över möjligheten att även utarbeta en behovsbeskrivning av framtida lokalbehov 

som sträcker sig över 30 år. 

Följande rekommendationer som lämnades i 2017 års granskningar riktade till kommun-

styrelsen bedöms kvarstå: 

 Utveckla en långsiktig strategi och målbild som tydliggör hur näringslivsklimatet ska 

utvecklas i kommunen. 

Skapa ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och återkoppla på synpunkter 

från näringslivet i kommunen. 

 Se över arbetsbelastningen på nuvarande säkerhetschef och utvärdera möjligheten 

till att kunna utöka organisationen eller finna andra sätt att minimera sårbarheten med 

att enbart ha en person som har den övergripande insynen i säkerhetsfrågorna. För-

slagsvis kan de som i dagsläget agerar krishandläggare på respektive förvaltning ta 

ett större ansvar för de förvaltningsspecifika säkerhetsfrågorna. 

 Fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrapportering för att på sätt säkerställa att 

samtliga incidenter rörande hot och våld mot medarbetare inrapporteras. 

 

 

 

 

Göteborg den 18 december 

 

 

 

Thomas Edin     Karin Iveroth 

Verksamhetsrevisor    Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 

 

 

Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor 

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Genomförda granskningar 
 Granskning av integrationsprocessen  

EY genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun en gransk-

ning av integrationsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig och effektiv integrationsprocess. 

Granskningen visade att kommunstyrelsen och samtliga nämnder, förutom barn- och utbild-

ningsnämnden, har antagit strategier och uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål för 

integration. Integrationsarbetet följs upp i delårsrapporter och årsbokslut i enlighet med kom-

munens riktlinjer för styrning och ledning. Kommunstyrelsen har till stöd för sin samordning av 

integrationsarbetet inrättat ett arbetsmarknadsutskott. Arbetet följs även upp enligt det årshjul 

som arbetsmarknadsutskottet beslutat om. I granskningen framkom att styrelse och nämnder 

inte definierat vad som avses med integration. Till viss del saknades samsyn kring begreppet 

vilket medför att enskildas tolkning påverkar kommunens utformande och uppföljning av insat-

ser inom integrationsområdet. Det är kommunens arbetsmarknadsavdelning och integrations-

enhet som har till uppdrag att verkställa samordningen av integrationsarbetet. I granskningen 

framkom ytterligare att integrationsenhetens medarbetare inte har varit delaktiga i att bryta ned 

och följa upp fullmäktiges eller styrelsens mål i enlighet med kommunens riktlinjer. Kommu-

nens integrationsarbete utförs genom olika insatser och projekt och det finns riktlinjer och ru-

tiner för hur arbetet ska genomföras. Dock identifierades behov att revidera rutiner på enhets-

nivå. Kommunen samverkar både externt och internt kring integrationsfrågor. Den externa 

samverkan med exempelvis Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är till stor del formali-

serad i avtal. Den interna samverkan bedrivs i flera fora som i stort utgår från SIV. Samverkan 

beskrivs fungera väl. 

Revisionens samlade bedömning var att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en ända-

målsenlig integrationsprocess. Under granskningen identifierades vissa förbättringsområden. 

 Granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor 

EY genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av kommunens 

arbete med näringslivsfrågor. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen 

säkerställt ett ändamålsenligt näringslivsarbete. 

Granskningen visade att Tillväxtavdelningen vid kommunledningskontoret arbetar med att ge-

nomföra kommunstyrelsens beslutade näringslivsåtgärder. Även avdelningen för strategisk 

samhällsplanering samt samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar 

för näringslivet i kommunen. Vid Tillväxtavdelningen återfanns funktionen ”Företagslots” vilken 

leder arbetet i ”En dörr in”, som i sin tur består av representanter från samtliga tillståndsmyn-

digheter i kommunen. Granskningen visade att representanter från miljö- och hälsoskydd, livs-

medelskontroll samt bygglov sällan deltar under mötena inom ”En dörr in”. Av granskningen 

framgick att ett utvecklingsområde bestod i att tydliggöra vilka förutsättningar som ska råda 

över tid i kommunen avseende näringslivsarbetet. Utöver detta visade även granskningen att 

det saknades ett strukturerat arbetssätt för att ta emot, hantera och återkoppla på eventuella 

synpunkter från näringslivet. Exempelvis återfanns ingen samlad funktion dit företagare kan 

vända sig med eventuella synpunkter. Ett sådant arbetssätt skulle kunna bidra till att få en 

samlad översikt över inkomna synpunkter som därefter skulle kunna ligga till grund för den 
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fortsatta utvecklingen av kommunens näringslivsarbete. Utifrån intervju med näringslivsrepre-

sentanter framgick i granskningen ett antal utvecklingsområden kopplat till samverkan med 

kommunen. Exempelvis avseende uppföljning a nystartade företag, bemötande samt proakti-

viteter vad gäller information.   

Revisionens samlade bedömning var att kommunstyrelsen i allt västenligt säkerställt ett ända-

målsenligt näringslivsarbete. Granskningen identifierade vissa förbättringsområden.   

 Granskning av barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprocess 

Deloitte genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av barn-och 

utbildningsnämndens lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma om 

barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningspro-

cess.  

Granskningen visade att Barn- och utbildningsnämnden har många tillfälliga och provsoriska 

lösningar för lokaler, då det fanns ett stort eftersatt behov från tidigare år. För att skynda på 

processen med att identifiera nya lokaler inom Uddevalla kommun bildades en akutgrupp. Ut-

ifrån granskningen var det revisorernas bedömning att det fanns underlag för att bedöma verk-

samheternas lokalbehov på kort och lång sikt, dock skulle Barn- och utbildningnämnden kunna 

utarbeta även en 30-årsplan för att kunna göra en ännu bättre planering avsende kommande 

lokalbehov på lång sikt. Därtill visade granskningen att de sammanställda befolkningsprogno-

serna från Kommunledningskontoret på längre än fem år inte innhöll geografiska uppdelningar 

inom Uddevalla kommun. Vilket medför att lokalsamornarna får göra väsentliga antagande 

angående den befolkningsutveckling som sker och därmed blir behovsbeskrivningen mindre 

tillförlitlig. Av granskningen framkom att kommunikationen mellan Barn- och utbildningsnämn-

den avseende lokalfrågor inte var optimal. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen fanns ingen 

central samordnare, därmed hade Barn- och utbildningsnämndens lokalsamordnare vid flertal 

tillfällen fått agera som projektsamordnare för få kontakt med relevant avdelning på Samhälls-

byggnadsförvaltningen samt för att kunna erhålla begärda underlag. Granskningen visade att 

Barn- och utbildningsnämnden vid granskningens tidpunkt prioriterade alla lokalbehov som 

högsta prioritet. Det fanns dock inga prioriteringsrutiner eller riktlinjer som lokalsamordnarna 

kunnat utgå från vid prioritering av identifierade lokalbehov. Granskningen angav att detta kun-

nat medföra att Samhällsbyggnadsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen får otydliga di-

rektiv om vilka behov som är prioriterade hos Barn- och utbildningsnämnden. Granskningen 

visade därtill att Barn- och utbildningsförvaltningen inte hade några förvaltningsspecifika rikt-

linjer och rutiner gällande lokalförsörjningsprocessen.  

 Granskning av kommunens säkerhetsarbete 

Deloitte genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av kommu-

nens säkerhetsarbete. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säker-

ställt ett ändamålsenligt säkerhetsarbete. 

Granskningen visade att kommunens säkerhetschef är organisatoriskt placerad under kom-

munikationsavdelningen. Säkerhetschefens främsta uppdragsgivare kommundirektören men 

närmsta chef är kommunens kommunikationschef. Vidare visade granskningen att säkerhets-

chefen är ensam i sin roll och har inga anställda att delegera till, något som innebar att arbets-

belastningen är hög och att prioriteringar för vilka säkerhetsområden som ska fokuseras på 
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måste göras. Detta medförde även att funktionen var sårbar då enbart en person har den 

övergripande insynen i kommunens säkerhetsfrågor. Granskningen visade på en avsaknad av 

rutiner och riktlinjer för vilka incidenter av säkerhet samt hot och våld mot tjänstemän som 

verksamheterna direkt ska informera vidare till förvaltningsledning, säkerhetschef, kommun-

chef och kommunstyrelse. Därtill framgick av granskningen att samtliga tillbud rörande hot och 

våld inte inrapporteras av de anställda. Detta medför att arbetet med att sätta in lämpliga åt-

gärder försvåras samt att riktlinjer och rutiner inte uppdateras i den mån de bör. Slutligen fram-

kom av granskningen att politiker inte upplever sig ha samma arbetsmiljörättsliga skyddsnät 

som tjänstemännen.  

Revisionens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del tillser 

att kommunens säkerhetsarbete och arbetet för att minimera risk för våld och hot mot medar-

betare sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen identifierade vissa förbättringsområden.   
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Bilaga 2: Källförteckning 

Integrationsprocessen 

 Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2018-11-14 

 Skriftliga svar från kommunledningskontoret per oktober 2019 

Näringslivsfrågor 

 Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2018-03-06 

 Skriftliga svar från kommunledningskontoret per november 2019 

Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprocess 

 Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten per 2018-09-20 

 Skriftliga svar från barn- och utbildningsförvaltningen per oktober 2019 

 Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 

 Ramprogram Förskola 

 Riktlinjer friyta förskolor och skolor 

 Projektsammanställning BUF investeringsobjekt 2019–2024 

Säkerhetsarbete 

 Telefonintervju med säkerhetschef 2019-11-08 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-12-27 Dnr KS 2019/00942 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revisionsrapport, löpande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit upprätta en granskningsrapport inom ramen för den 

löpande granskningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna 

kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla 

rutiner och all intern kontroll. Rapporten har sänts till kommunstyrelsens för yttrande 

över de rekommendationer som kommunens revisorer ger.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27 

Följebrev 

Revisionsrapport      

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.    

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Till: Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 
   

            2019-12-20    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Löpande granskning 2019 

 

EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån 

granskning av intern kontroll i redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den 

interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all 

intern kontroll. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen. 

• Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de 

pågående förändringar med digitalisering som pågår.   

• Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi 

rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras. 

• Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av 

anläggningstillgångar fortskrider, med att rutin införs gällande central uppföljning av att 

dokumenterad inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att 

löpande inventera samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i 

anläggningsregistret. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas från 

respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och intygar korrektheten. 

• Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över förändringarna av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet. 

• Vi rekommenderar systemägare och systemförvaltare för Raindance att rutin med att jämföra 

användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Även för andra system kan det 

vara aktuellt att se över en sådan rutin. Vilka användare som har behörigheter till system 

såsom Raindance är angeläget att hålla aktuellt. 

• Vi rekommenderar fortsatt genomlysning av effekter av nya rekommendationer för att möta 

dessa redovisningsmässigt i enlighet med ny lagstiftning. 

 

Kommunstyrelsens svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande 

christian.persson@uddevalla.se senast 2020-03-20. 

mailto:christian.persson@uddevalla.se
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Uddevalla den 20 december 2019 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand   

Ordförande    Vice ordförande 
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Uddevalla kommun
Löpande granskning 2019



1

Innehållsförteckning

1. Inledning .......................................................................................................................2

1.1. Bakgrund..................................................................................................................2

1.2. Granskningsansats ...................................................................................................2

2. Iakttagelser och förslag till förbättringar ...................................................................4

2.1. Bokslutsprocessen ...................................................................................................4

2.2. Löneprocessen .........................................................................................................5

2.3. Pensionsredovisning ................................................................................................5

2.4. Anläggningstillgångar ..............................................................................................6
2.5. Exploatering .............................................................................................................7

2.6. Inköpsprocessen ......................................................................................................7

2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter ...............8
2.8. IT-miljö .....................................................................................................................8

2.9. Ny lagstiftning om kommunal bokföring och redovisning ........................................8

3. Identifierade eller befarade problem inför det kommande årsbokslutet..................10

3.1. Badhus ...................................................................................................................10



2

1.  Inledning

1.1. Bakgrund

Inom den grundläggande granskningen ingår granskning inom redovisningsområdet. Som
ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning
av intern kontroll i redovisningen under 2019 sammanställts. Därutöver omfattar rapporten
en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån framtagen
granskningsplan för 2019.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom
vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revis-
ionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kon-
troll.

1.2. Granskningsansats

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:

• Bokslutsprocessen
• Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
• Anläggningsrutinen
• Exploateringsprocessen
• Inköp och bankutbetalningar
• Process för att redovisa moms och skatter och avgifter

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:

• Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdrag-
ning mellan investering och drift

• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
• Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskul-

der, likvida medel etc.
• Granskning av momsredovisning
• Närståendegranskning

Tillkommande utökad granskning omfattar:

• Exploateringsredovisning – riktlinjer och redovisning. Efterlevnad av fastställda rutiner
i projektupplägg, projektstyrning och projektuppföljning, redovisning och värdering. I
samband med detta utförs genomlysning för ett urval av exploateringsprojekt.

• ACL-analys – transaktionsanalys av personalrelaterade kostnader. ACL-analysen om-
fattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad.
Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobe-
lopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma med
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resultatet av vår granskning av lönetransaktioner i samband med avrapporteringen av
årsbokslutet.

• Ny lagstiftning om kommunal bokföring och redovisning då det från och med januari
2019 gäller ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Genomlys-
ning av kommunens redovisningsmässiga förutsättningar för att identifiera väsentliga
övergångseffekter och säkerställa en redovisning i enlighet med den nya lagstift-
ningen.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar

2.1. Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått ige-
nom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

2.1.1. Gjorda iakttagelser.

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (Inblick).
Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden såsom sty-
rande ekonomidokument, flerårs- och verksamhetsplan, redovisning, intern kontroll osv.

Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas
även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive fram-
tagande av Årsredovisning.

Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisningar/- principer för
periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa
upp bokningar av periodiseringar i samband med delårs- och årsbokslut. I samband med bok-
slut gör den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit
för samtliga balansposter.

Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens
resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också
analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte
av kommunens rutinbeskrivningar.

Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för
samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. I en
decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också
viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säker-
ställa bokslutsarbetet, att anvisningar följs och att års-, delårs- och månadsbokslut tillsam-
mans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker
centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den fi-
nansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kom-
munal redovisning.

2.1.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen
med att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt att rutinbe-
skrivningar innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.
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2.2. Löneprocessen

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen.

2.2.1. Gjorda iakttagelser

Tidrapporteringsystemet Medvind används numera av de flesta anställda inom kommunens
verksamhet. Det finns dock några få som ännu inte lagts in i det nya systemet ex timavlö-
nade inom skolan.

Även inom lönerevision har förändring skett mot mer digitaliserad hantering där löner upp-
dateras via revisionsmodul i lönesystemet.

Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs
upprättade rutinbeskrivning för personal att följa vid löneredovisning. Däremot finns ett fler-
tal upprättade mallar och andra rutiner för att en korrekt.

Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrol-
lerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en rimlighetsana-
lys på högre löner överstigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller ex-
empelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor. Respektive chef har ansvar för rim-
lighetsbedömning av anställdas redovisade lönekostnader.

Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i sy-
stemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.

Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.

2.2.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de
pågående förändringar med digitalisering som pågår.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi re-
kommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.

2.3. Pensionsredovisning

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsre-
dovisningen. Granskningen avser vad som rapporteras till KPA och hur kommunen säker-
ställer att uppgifterna är korrekta. Från 1 oktober anlitas Skandia varför avslut av KPA gjorts
för överflyttning till Skandia.
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2.3.1. Gjorda iakttagelser

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen in-
nefattar hur rapportering av filen till KPA och från i år Skandia fungerar praktiskt. Kommu-
nen har också kontroller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgif-
ter inrapporteras till KPA vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som
finns i filen. Vi kommer att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av års-
bokslutet. KPAs prognosunderlag kommer till viss del ligga till grund för beräkningen i års-
bokslutet då Skandias prognoser är något mer osäkra så snart efter övertagandet. I samband
med att kommunen avslutat avtalet med KPA har det upptäckts att KPA inte debiterat kom-
munen korrekta pensionspremier. En eventuell extradebitering kan innebära en tillkom-
mande pensionskostnad om ca 52 mnkr exklusive löneskatt för kommunen under 2019.

2.4. Anläggningstillgångar

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen
dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggnings-
tillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning en-
ligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret.

2.4.1. Gjorda iakttagelser

I föregående års rapport noterades att förändringar pågick gällande investeringsprocessen
med nya riktlinjer från 2019, fastställda av ekonomiavdelningen och beslutade av kommun-
fullmäktige med en bilaga med tillämpningsanvisningar som ett stöd i tolkningen. I samband
med årets granskning noteras att bestämmelser för anläggningstillgångar kommer att ses
över och vara färdigställda till delårsbokslutet 2020.

Kommunen tillämpar sedan 2017 komponentavskrivning för fastigheter. Kommunen gör
dock avsteg från rekommendationen 11.4 avseende komponentredovisning från Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation gällande tillämpning för gata och väg.

I samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga till-
gångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningar,
vilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar.
Gällande gator och vägar kommer komponentindelning ske framåtriktat för nya investe-
ringar. Tidigare aktiverade gator och vägar kommer inte att delas upp i komponenter.

Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggnings-
tillgångar. Detta är ett område som man avser att förbättra och avsikten är att ha en färdig
instruktion för tillämpning till årsbokslutet 2020 med en central uppföljning på att dokumen-
terad inventeringskontroll utförs.
Detta omfattar också att bekräftelse erhålls från respektive förvaltning där man gått igenom
anläggningsregistret för sina tillgångar och intygar korrektheten.
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2.4.2. Rekommendation

Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggnings-
tillgångar färdigställs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att dokumenterad
inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att löpande inventera
samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i anläggningsregistret. Bekräftelse bör
i samband med del- och årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom
anläggningsregistret och intygar korrektheten.

2.5. Exploatering

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med in-
riktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även
omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar.

2.5.1. Gjorda iakttagelser

Rutinbeskrivning avseende hantering av exploateringsredovisning finns framtagen och be-
dömningen är att denna efterlevs på ett tillfredsställande sätt. En ny skrift inom exploate-
ringsredovisning är också under framtagande i kommunen, detta för att ge en än mer tydlig
instruktion och vägledning i hanteringen beaktande RKRs idéskrift kring redovisning av kom-
munal markexploatering från maj 2019. De stickprov som granskats i samband med vår lö-
pande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning kommer att
ske i samband med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den.

2.6. Inköpsprocessen

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
I samband med ny lag från 2019 med krav på e-faktura för nya upphandlingar ökar andelen
e-fakturor till kommunen, för närvarande ca 90% av inkommande fakturor.

2.6.1. Gjorda iakttagelser

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller
på upphandlingsenheten. Vi noterar att det är ett fåtal personer som har behörighet att
lägga upp leverantörer samt ändra fast data och att samtliga justeringar som görs beträf-
fande en leverantör loggas. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering.
Det sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data.  Rutinen
gällande utbetalningar är under förändring mot en mer automatiserad hantering via elektro-
niskt sigill.

2.6.2. Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av
fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.



8

2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar,
leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som
månadsvis lämnas till skatteverket.

2.7.1. Gjorda iakttagelser

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs.
Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande.

2.8. IT-miljö

Föregående år gjordes en utökad granskning av IT-miljö innefattande granskning av kom-
munens generella IT-kontroller. Följande områden utvärderades; behörigheter, program-
ändringsrutiner och övriga generella IT-kontroller. Specifik inriktning på granskningen har
gjorts avseende affärssystemet Raindance.

2.8.1. Gjorda iakttagelser

Vi föreslog i samband med föregående års granskning att en rutin införs i Raindance där
systemförvaltaren en gång i kvartalet erhåller en lista från IT-avdelningen med behöriga
användare för att kunna jämföra med användare i Raindance. Systemförvaltaren för Rain-
dance kommer att införa rutinen. Detta har dock inte införts under 2019. Det är systemä-
garen och systemförvaltaren som är ansvariga för rutinen kring kontroll av användare i sitt
system. IT-avdelningen kan ta fram material men inte initiera rutinen.

2.8.2. Rekommendationer

Vilka användare som har behörigheter till system såsom Raindance är angeläget att hålla
aktuellt. Vi rekommenderar systemägare och systemförvaltare för Raindance att en rutin
för att jämföra användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Det kan även
för andra system inom kommunen vara aktuellt att införa en sådan rutin.

2.9.  Ny lagstiftning om kommunal bokföring och redovisning

Från och med januari 2019 gäller ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning. Genomgång med ekonomiavdelningen har utförts av kommunens redovisningsmässiga
förutsättningar för att identifiera väsentliga övergångseffekter och säkerställa en redovis-
ning i enlighet med den nya lagstiftningen.

2.9.1. Gjorda iakttagelser

Kommunen har så snart det varit möjligt haft för avsikt att utreda effekterna av ny lagstift-
ning med ambition att följa de nya rekommendationerna från RKR. Arbetet med att analy-
sera och beräkna effekter har dock fördröjts då rekommendationer från RKR kommit under
året vilket gjort det svårt att hinna implementera lagen från 2019-01-01. Dispens med att
införa en del rekommendationer ges från RKRs sida vilket gör att man kan avvakta med att
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beakta effekterna och anamma de nya rekommendationerna till 2020-01-01. De områden
som har en väsentlig påverkan framgår nedan. Det finns ytterligare områden som kommer
justeras i enlighet med nya rekommendationer men där resultatpåverkan ej är av väsentlig
omfattning.

2.9.1.1 Immateriella anläggningstillgångar

Tidigare aktiverade konsultkostnader och egna lönekostnader mm har tagits bort så att
endast licensavgifter är kvar som aktiverade tillgångar. Av tidigare 10 mnkr har 8 mnkr ta-
gits bort.

2.9.1.2 Materiella anläggningstillgångar

Översyn har skett vad som finns i anläggningsregister för samlade inköp. En post-för-post-
fördelning har gjorts vilket innebär att för budget 2020 kommer 0,5 mnkr av 13 mnkr flytt-
tas från investeringar till driftskostnader. Samtidigt utrangeras (rättas) tidigare aktiverade
tillgångar som då minskar avskrivningskostnaderna för 2020 och behöver därmed inte
täckas med kommunbidrag.

Detaljplaner ska inte ingå i aktiveringar. I Uddevalla kommun tas planavgift ut enligt fast-
ställd taxa, planavgifter skickas även internt. Rättning kommer ej att ske retroaktivt då
dessa i efterhand svårligen kan identifieras. För 2019 och framåtriktat kommer dessa dock
ej aktiveras. För 2019 finns en identifierad post om 2 mnkr som kommer kostnadsföras
istället för aktiveras.

2.9.1.3 Intäkter

En genomgång skett har av vilka schablonintäkter (flyktingbidrag) som skuldförts det om-
fattar 25 mnkr. Av dessa flyktingbidrag är 14 mnkr möjliga att periodisera över 2 år och
resterande skuld om ca 11 mnkr kommer intäktsföras under 2019. År 2020 kommer kom-
munbidrag att kompensera utebliven intäkt eftersom tidigare skuldbokförd intäkt upplöses
vid bokslutet 2019.

Exploateringsbidrag som erhållits om 5,7 mnkr kommer att intäktsföras i enlighet med re-
kommendationen.

2.9.2. Rekommendationer

Vi rekommenderar fortsatt genomlysning av effekter av nya rekommendationer för att
möta dessa redovisningsmässigt i enlighet med ny lagstiftning.
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2019-12-20 Dnr KS 2020/00001 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

 

           

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Demokratiberedningens protokoll, 2019-12-13. 

 

2019/00792 

Ulf Larsson frågar i ett medborgarförslag när gratisresor för pensionärer startar. De 

flesta av kommunerna i Västra Götaland har enligt Larsson gratis resor för pensionärer. 

Uddevalla kommun införde kostnadsfria resor för seniorer, s.k. seniorkort, redan 2010. 

Erbjudandet ger alla kommunens invånare möjlighet att från 75 års ålder resa utan 

kostnad med Västtrafiks linjer, närtrafik och med flexlinjen i Uddevalla. Kostnadsfria 

resor är inte gratis. Kommunen måste betala för det inkomstbortfall dessa resor innebär 

för Västtrafik som ansvarar för länets kollektivtrafik. Kostnaden för seniorkort i 

Uddevalla kommun uppgår till ca 1 500 000 kronor/år. Kommunstyrelsen beslutar att 

med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 

besvarat. 
 

2019/933 

Skrivelse från kommunens revisorer till kommunstyrelsen med frågor angående 

Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China Railway Construction 

Company. 

 

2019/532  

Ett medborgarförslag från Mats Sahlbring har inkommit om toalett-bajamaja till 

Skeppsvikens badplats. Enligt samhällsbyggnadsnämnden ansvarar kultur och 

fritidsnämnden för drift och skötsel av badplatser. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i 

ärendet.  
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2019/701 

Eva Libardo frågar i ett medborgarförslag om kommunen kan köpa och iordningsställa 

den ”Åbergska tomten” (Åberg 16, Kungsgatan 16) till ett mindre torg. Eva Libardo 

menar att platsen då kan användas för mindre arrangemang. Det är inte Uddevalla 

kommun som äger fastigheten. Den ägs av Fastighets AB Åberg 16 som planerar att 

ansöka om bygglov för att bebygga fastigheten. Då annan fastighetsägare planerar att 

bebygga fastigheten kommer inte Uddevalla kommun inleda en förvärvsdiskussion, 

utföra några arbeten eller investera i fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

anse medborgarförslaget besvarat.   

 

2018/697 

Ett medborgarförslag från Abdulkarim Naser har inkommit om fler höga byggnader i 

Uddevalla. Abdulkarim Naser tycker att fler höga hus ska byggas då marken utnyttjas 

bättre eftersom mindre mark behöver tas i anspråk. Han tycker även att gamla hus som 

inte används ska rivas för att kunna bygga nya på den marken.  

En bärande princip i kommunens samhällsbyggnadsstrategi är att förtäta och låta 

bebyggelsekoncentrationen växa inifrån stadskärnan och utåt, vilket ligger i linje med 

medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget politiskt uppdrag att i 

egen regi bygga höghus. Ytterst är det kommunstyrelsen som äger frågan om 

planbesked och det är därmed kommunstyrelsen som beslutar om ett planbesked ska 

godkännas eller ej. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

 

2019/646 

I ett medborgarförslag föreslår Anders Eriksson att ändra adressnumreringen på 

byggnaden, fastighetsbeteckning Barken 4, där bowlinghallen ligger. Förslaget innebär 

en ändring från Junogatan 7 till Junogatan 7A, 7B o.s.v. Detta eftersom bland annat taxi 

och färdtjänst inte hittar rätt. 

Fastighetsägaren är positiv till förslaget och har skickat ett förslag på ny 

adressnumrering som stämmer väl med adresseringsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa adresserna Junogatan 7A-7I på 

fastigheten Barken 4 och att anse medborgarförslaget bifallet.   

 

2019/394 

Ett medborgarförslag från Anders Eriksson om att ändra adresser på Junogatan där 

bowlinghallen ligger (fastighetsbeteckning Barken 4). Förslaget innebär en ändring från 

Junogatan 7 till Junogatan 7A, 7B o.s.v. Detta eftersom bland annat taxi och färdtjänst 

inte hittar rätt. 

Fastighetsägaren är positiv till förslaget och har skickat ett förslag på ny 

adressnumrering som stämmer väl med adresseringsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa adresserna Junogatan 7A-7I på 

fastigheten Barken 4 och att anse medborgarförslaget bifallet.   
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2019/567 

Tony Russberg önskar i ett medborgarförslag att tillåta parkering på fastigheten Åberg 

16. Fastigheten är i privat ägo och detaljplan anger att marken ska användas för 

bostäder, handel samt kontor, inte för parkering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

därför inte mandat att tillåta parkering på fastigheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2019/611  

I ett medborgarförslag från Anders Jansson föreslår han att det sätts upp 

gatunamnsskyltar på gång- och cykelvägen utmed E6 mellan Lyckornavägen och 

Strandvägen i Ljungskile. Sträckan har namnet Hålabergsvägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att beslutade gatunamn ska märkas ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förslaget.  

 

2018/00772 

Berit Jakobsson föreslår att boende i centrala Uddevalla ska ha möjlighet att köpa ett 

parkeringstillstånd som gäller dygnet runt i gul och grön zon. På detta sätt skulle de som 

bor i centrum ges bättre möjlighet att hitta parkering nära bostaden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

utvärdera parkeringsreglerna i centrum. Utvärderingen kommer att genomföras av 

konsult under nästa år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslaget beaktas i 

kommande utredning om parkeringsregler i centrum samt att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



Medborgarförslagets ärende: 
Övergångsställe mellan småbåtshamnen och samhällssidan (Gamla E6 fd Shell) 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag vill föreslå att man sätter upp ny belysning med vitt ljus (LED) som samlar sin ljusbild centralt över 
övergångstället på båda sidor om vägen. 
 
Det är ett övergångställe som trafikeras mycket av barn och måste prioriteras i sin utformning! 
 
Det bör också röjas grenar från träd och och buskar på brodelen så att det tydligare går att se 
personer invid övergångstället! 
 
Skyltningen kan också förstärkas/förbättras! 
 
Dagens datum: 
20191217 
 
Namn: 
Per Andersson 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag bor i Uddevalla men jag har väldigt många vänner i Ljungskile och själv brukar jag vara i Ljungskile 
väldigt mycket. Jag tycker att ni ska göra mer grejer i Ljungskile, dom har inte ett eget badhus, bio, 
"stora" lekparker osv. Vi har nyss fått en parkour lekplats vid Gustavsberg och Ljungskile har inget. 
Varför byggde ni inte den i Ljungsilke? Vi har redan massa saker och dom har inget. Ljungskile 
skolorna får åka till Uddevalla för att ha simning på idrotten och det är även dåligt för miljön och 
jobbigt för eleverna. Mina kompisar klagar på Ljungskile och önskar att dom bodde i Uddevalla 
istället. Så sammanfattat så önskar jag att ni ska engagera er och bygga mer grejer i Ljungskile.  
 
 
Mvh Liv Terndrup 
 
Dagens datum: 
11 December 2019 
 
Namn: 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Minnesplats för brottsoffer 
 
Ditt medborgarförslag: 
Just nu har det åter hänt en tragisk händelse i vår kommun. 
Människor har gått samman som aldrig förr. Skog och mark har trampats, tårar har fällts, förtvivlade 
blickar har kastats och vår staty på torget har översvämmats av blommor, änglar samt ljus. 
Medborgare i Uddevalla behöver nu en Minnesplats. En plats dit man kan gå och minnas, tröstas, 
tända ett ljus och hedra brottsoffer i vår kommun. Ett monument som visar att vi är starkare än det 
våld som idag omger oss. Många händelser som skett i kommunen behöver denna platsen. 
Vi föreslår en plats i Hasselbacken som är Centralt men ändå lite utanför själva kärnan. 
 
Dagens datum: 
2019-12-10 
 
Namn: 
Peter Kloth/Marcus Göthberg 
 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Nya tomter vid Kålgårdsberget i centrala Uddevalla. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Föreslås se över om man kan bilda nya tomter. 
 
Dagens datum: 
2019-12-25 
 
Namn: 



Medborgarförslagets ärende: 
Övergångsställen och sänkt hastighet på Packhusgatan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Min 13åriga dotter höll på att bli påkörd idag nere på Packhusgatan. Hon skulle gå över från Netto till 
Ridhusgatan (där vi bor), det kom en bil i hög hastighet som började blinka med helljuset och tuta 
med tutan på henne. Det finns inga övergångsställen på Packhusgatan. Nu när orienthallen har 
öppnat igen så är det väldigt hårt trafikerat utan för oss på Ridhusgatan, båda barnen behöver gå den 
vägen för att ta dig till skolan. Mitt förslag är att sänka hastigheten till 30 (det ligger en skola precis 
bredvid orienten), ordna ett par övergångsställen så att vi kan ta oss tryggt över gatan. Ett annat 
förslag är att stänga av ena vägen så att det inte blir en genomfartsväg.  
Jag hoppas att ni kan hjälpa oss innan olyckan sker. 
 
Dagens datum: 
26/12-19 
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