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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 26 augusti 2020  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

Förslag: Stefan Skoglund (S) fredagen den 28 augusti kl. 08:30. 

 

2.  Information om säkerhetsföreskrifter i Uddevalla hamn 
Dnr KS 295843  

KL. 11:05-11:30 

Ulf Stenberg, 

Uddevalla Hamn 

3.  Information om större markaffär i Uddevalla centrum 
Dnr KS 288536  

 

Beredning inför kommunfullmäktige 

KL. 11:30-12:00 

Patrik Petré, 

kommunlednings-

kontoret 

4.  Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 

kooperativ hyresrättsförening  
Dnr KS 2019/00911  

 

5.  Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att införa 

ett digitalt verktyg för omröstning- och närvarohantering i 

kommunfullmäktige 
Dnr KS 2019/00470  

 

6.  Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin 

Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar 
Dnr KS 2019/00150  

 

7.  Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022 och 

revidering av nämndens styrkort 
Dnr KS 2019/00882  

 

8.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Dnr KS 2019/00634  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Avrapportering av uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 
Dnr KS 2020/00444  

 

10.  Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 

planbesked och markanvisningar 
Dnr KS 2020/00312  

 

11.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av antalet 

ledamöter i demokratiberedningen 
Dnr KS 2020/00507  

 

12.  Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 

Flaggbergsvägen, Lyckorna  
Dnr KS 2020/00384  

 

13.  Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 
Dnr KS 2020/00389  

 

14.  Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst 
Dnr KS 2020/00495  

 

15.  Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 

Källdalsskolan Projekt 60662 
Dnr KS 2020/00326  

 

16.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2020/00464  

 

17.  Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 
Dnr KS 2020/00454  

 

Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

18.  Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och 

digitala enheter på platser inom kommunen där barn vistas 
Dnr KS 2020/00395  

 

19.  Medborgarförslag från Marina Olsson om kommunen har porrfilter eller 

annan teknisk lösning på nätverk och digitala enheter 
Dnr KS 2019/00653  

 

20.  Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 2021-

2023 
Dnr KS 2020/00411  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 

2021 
Dnr KS 2020/00264  

 

22.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 

Dnr KS 2020/00463  
 

23.  Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda 
Dnr KS 2020/00324  

 

24.  Revidering av bestämmelser för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 
Dnr KS 2020/00503  

 

25.  Revidering av bestämmelser för jävsutskottet, ändring av antal 

ledamöter 
Dnr KS 2020/00504  

 

26.  Avskaffande av ekonomiutskottet samt upphävande av dess 

bestämmelser 
Dnr KS 2020/00506  

 

27.  Avskaffande av samhällsplaneringsutskottet samt upphävande av 

dess bestämmelser 
Dnr KS 2020/00505  

 

28.  Val av ledamöter och ersättare i råd och utskott samt 

kommunstyrelsens övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall delar 

av perioden, ny majoritet 
Dnr KS 2020/00434  

Valhandling skickas 

den 25 aug. 

29.  Firmatecknare för Uddevalla kommun samt återkallande av beslut 

2019-01-30 § 9 
Dnr KS 2020/00461  

 

30.  Granskningsyttrande rörande detaljplan för bostäder Utby 2:7 
Dnr KS 2020/00470  

 

31.  Beslut om avrop 1, förstudie om ny förskola, Hälle 2, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
Dnr KS 2020/00510  

 

32.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2020 
Dnr KS 2020/00005  
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Föredragningslista Föredragande 

33.  Information från kommundirektören 2020 
Dnr KS 2020/00004  

 

34.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/00002  

 

35.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 
Dnr KS 2020/00003  

 

 

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

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

 

Information för deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 

Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 

rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 

 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 

ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 

 

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 

kommunledningskontoret. 
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 

kooperativ hyresrättsförening  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda 

bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 

 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och 

kommunala rådet för äldre.  

 

Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har 

pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka 

motionen.  

 

Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar 

uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

 

Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre 

personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och 

dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.  

 

Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att 

motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15. 

Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.  

Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 
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Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 

Stefan Skoglund (S) 

Socialnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr SN 2019/00276  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 

Socialnämnden gällande; att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. 

  

Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.    

  

Nämnden godkänner, på Stefan Skoglund (S) initiativ, att till remissvaret bifoga Nässjö 

kommuns beskrivning av upphandling av kooperativ hyresrättsförening. 

   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 325 Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening, ankomstdatum 2019-12-17.   

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 

socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Anna-Lena Lundin 

 

Justerat 2020-04-22 

Ann-Charlott Gustafsson, Stefan Skoglund 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2020-04-23 

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Victoria Call 

Telefon 0522-69 79 63 
victoria.call@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 

Socialnämnden gällande; Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. 

 

Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-17. 

Motion från Stefan Skoglund 2019-12-17.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 

socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Kooperativ hyresrätt är en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina 

medlemmar upplåta lägenheter med hyresrätt  

Syftet med kooperativ hyresrätt är i grunden att hyresgäster ska få ökat inflytande över 

sitt boende med större boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt.  

Genom ökad boendedemokrati menades det att möjligheten att anpassa boendet efter 

egna önskemål samt bidra till en större social gemenskap. Med större påverkan 

menades det att en effektivare förvaltning kunde bedrivas och att genom ett ökat 

engagemang och omsorg över boendet leder det till minskat slitage och lägre 

kostnader. Den skulle inte kräva lika mycket ekonomiska insatser som en bostadsrätt 

kräver.  
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Skillnaden blir förenklat att bostadsrättshavarens chans till vinst i en kooperativ 

hyresrätt ersätts av en chans till lägre boendekostnader på längre sikt. 

En kooperativ hyresrätt ska avse en lägenhet som hyresrättsföreningen antingen äger 

(ägandemodellen) eller hyr (hyresmodellen) av fastighetsägaren.  

I hyresmodellen blockhyr föreningen huset av en annan hyresvärd. Föreningen tar över 

vissa beslut och ansvarsfunktioner. Föreningen betalar hyra till hyresvärden som ska 

spegla bruksvärdet för lägenheterna. Föreningen tecknar även ett förvaltningsavtal med 

hyresvärden som reglerar vilka poster som föreningen ska ansvara för vad gäller skötsel, 

drift, underhåll och förvaltning. De poster som föreningen och hyresvärden avtalar ska 

sedan reduceras från det bruksvärde som lägenheterna skulle haft om posterna var 

inkluderade i hyran. Föreningen har skyldighet att betala hyra till hyresvärden, trots att 

lägenheter kan vara vakanta.  

 

I ägandemodellen äger föreningen huset. Större möjligheter till att anpassa 

boendevillkor och kostnader ges, medan det ställs högre krav på kompetensen hos 

styrelsen i föreningen vad gäller ekonomi o dyl. Här beräknas hyran för varje lägenhet 

utifrån föreningens ekonomi. 

 

Samtliga medlemmar erlägger en medlemsinsats och föreningen har även rätt att ta ut en 

upplåtelseinsats i samband med att föreningen upplåter en lägenhet. Om man lämnar 

föreningen får man tillbaka sina insatser. Insatsen är dock inte indexreglerad. 

Föreningen har möjlighet att dela upp medlemsinsatsen och upplåtelseinsatsen så att den 

inbjuder till bostadskö. 

En kooperativ hyresrätt har ingen fast koppling till medlemmens andel och 

nyttjanderätten. En kooperativ hyresrätt kan därför inte marknads utsättas, den kan inte 

säljas eller köpas. Någon säkerhet för ett banklån finns därmed inte.  

Besittningsskydd och bytesrätt gäller vid kooperativ hyresrätt, medan vissa rättigheter, 

såsom hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete inte gäller. Föreningen 

bestämmer hyran utan krav på förhandlingar och den enskilde hyresgästen kan inte 

begära att få hyran prövad.  

Finns det ingen förvärvare av bostaden kan återbetalning av medlemsinsatsen dröja, 

eftersom lagreglerna följer bestämmelserna i föreningslagen. 

En hyresrättsförenings syfte är att hyra ut till sina medlemmar, det krävs att de boende 

som nyttjar en bostad har skjutit till kapital för att kunna bli medlem med andra ord 

kooperativ hyresrätt förbehålls de som kan skjuta till kapital. 

 

 

 

 

Roger Granat Victoria Call 

Socialchef Utvecklare 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige  



 

 

Bostäder för äldre! 
 
 
 
 
 

 
Andelen äldre med behov av anpassad bostad ökar. I Uddevalla finns ca 350 
trappuppgångar som saknar hiss och det räcker att man blir beroende utav en rullator så 
kommer man inte ut. Många äldre bor också kvar i sitt hus som heller inte är anpassade. 
Det är kö till anpassade boenden. 
 
Kommunens äldreplan berör denna problematik och strategin är: 

 Ta fram prognoser för framtida planering av boenden, inriktning på boenden samt 
fördelning av olika boendeformer 

 Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen 

 Omstrukturering av vissa befintliga vård-och omsorgsboende utifrån kommande 
behov 

 
Äldreplanen: https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-
socialnamnden.html 
 
Socialnämnden har en planering för detta och samverkar med flera aktörer som ni kan 
läsa om i äldreplanen samt i denna länk: https://www.uddevalla.se/omsorg-och-
hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-
olika-boendeformer-for-aldre.html 
 
Före majoritetesskiftet var socialnämnden långt framme med att upphandla en partner för 
att ta fram en kooperativ hyresrättsförening då det finns flaskhalsar inom egen 
lokalförsörjning samt att marknaden inte tillgodoser behovet utav attraktiva boende för alla 
äldre med behov. Om kommunen stiftar en sådan förening kan vi bättre få till anpassade 
bostäder för äldre utifrån behovet. Föreningen kan hantera/överta både befintlig bestånd 
samt skapa nyproduktion. Risken är annars att man får bistånd på fel nivå vilket varken är 
bra för kommunen eller den enskilde. Ett upphandlingsunderlag ifrån Nässjö kommun låg 
till grund för diskussionerna att få en partner så vi gemensamt kan utreda frågan. De som 
lämnar anbud och vill vara med och utveckla bostäder för äldre lämnar ofta ett så kallat 
noll kronors anbud och efter utredning kan kommunen ta ställning till om man vill gå vidare 
eller ej. 
 
Majoritetsskiftet i socialnämnden skedde vid årsskiftet och 3/1 skickade jag via E-post över 
frågan till nya ordförande Ann-Charlotte Gustavsson (UP) och vice Henrik Sundström (M) 
men har ännu inte fått något svar? 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening enligt 
motionens intentioner. 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             

https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-socialnamnden.html
https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-socialnamnden.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html


     

    Förmöte inför KRÄ 2020-03-19 kl. 09.
00         

    Pensionärsföreningarna  Uddevalla 

    Plats : Södertullskyrkan. 

 

 

6.   Dnr KS 2019/00911 

 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 

motionen till socialnämnden och kommunala rådet för äldre. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ 

hyresrättsförening. 

 

Beslut 

     Pensionärsföreningarna i Uddevalla beslutar  

 

     att tillstyrka motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en      

     kooperativ hyresrättsförening. 

                                                                                                                                                                                       

        

 

 

 



ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

1.0 ÄDMINISTRATIVA FÖREsKRIFTER 

1.1 INBJUDAN 

Nässjö kommun inbjuder er till att lämna anbud avseende en förstudie för en 
kooperativ hyresrättsförening . 

Upphandlande myndighet är Nässjö kommun. 

1.2 OMFATTNING 

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som sama rbetspartner som ligger 
till grund för ett kommande proj ekt om moderna och funktionella boenden för 
äldre i form av koopera t iv hy resrätt. 
Beslutunderlaget ska ligga ti ll grund för I<Ommunen att fatta beslut om projektet . 
Tanken är att den d~ nybildade kooperativa hyresrä ttföreningen övertar ägandet 
av <~nlägg n l ngar och sedan förval tar dessa i nära samarbete med kommunen . 
Projektet Inbegriper befintligt äldreboende s~väl som planerad utbyggnad av 
äldreboende. 
I uppdraget ingår att utarbeta en rapport samt att verka som samarbetspartner 
där kostnader och tidplan för genomförande av projektet ingår för ; 

• Planeringsstadiet 
• Föreningsbildning 
• Projektering 
• Upphandling 
• Byggnation 

Förvaltning 

2.0 ALLMÄNNA ANBUDSFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 ANBUDETS FORM 

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för en öppen upphandling enligt Lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Komplettering efter sista anbudsdag kan endast ske på begäran frSn upphandlande 
myndighet om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning . 

2. 2 ANBUOETS FORM OCH INNEHÄLL 

Anbudet ska vara på svenska språket. 

Upphandlande myndighet har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga 
obligatoriska krav i detta fö rfrågningsunderlag. 

Nässjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och 
använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandl ingsverktyget e-Avrop. 
Support för hant ering av upphandlingssystemet ges via info@e-avrop.com. 

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivare och kräver endast en enkel registrering 
pEI bttP...5-J.Lwww.~-avrQP-&Q.Ql[ (klicka på "Registrera konto") 
LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING 

www. e-avrop . com/lnformatlo.n.LlJ.Q.phand linq/anbuclsinlamnl ogL!:~Jstt·era konto. htm 
Endast anbud som inkommer via e-Avrop kommer att accepteras. 

2.3 UPPLVSNINGAR, FRÄGOR OCH SVAR 

FörfrSgningsunderlag hämtas frgn Nässjö kommuns webbplats 
lillR: //www.n assjo.se eller via https :/.Lwww.e-avrop.com/. 

Eventuella förtyd liganden och kompletteri ngar för annonserad upphandling kommer 
att Införas löpande på denna webbplats. OBSERVERA! Om ni erhålli t underlaget på 
annat sätt så måste ni sj älva bevaka eventuella förändringar. 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som otydligt eller om några av 
de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsd rivande eller 
konkurrensbegränsande l något avseende är det viktigt att Nässjö kommun 
kontaktas så att missförstånd kan undvikas. 
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~Mt" ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Frågor med anledning av denna upphandling kan under anbudstiden ställas med 
hjälp av funktionen "Ställ en fråga" i e~Avrop. 

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande 
myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfr3gningsunderlaget. 

Sista dag att ställa frågor är 2014-02-24 

2.4 ANBUDETS GILTIGHETSTID 

Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir 
föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal 
kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven giltighetstid. 

2. 5 TILLDELNINGSBESKED 

Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked. 

Tilldelningsbesked kommer att distribueras via e-Avrop efter avslutad 
anbudsutvärdering. 

Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtal tio (10) dagar efter det att 
tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan 
båda parter undertecknat upphandlingskontraktet. 

2.6 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 

Upphandlande myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. 

Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en 
uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i 
Offentlighets- och sekretesslag (2009 :400) (sekretesslagen). 

Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel 
offentliga. 

Av 31 kap. 16 § sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud 
som rör anbudsgivarens affärs- och drlftförhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. 

Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera 
vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida 
skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten 
som enligt sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbeläggs eller inte. 

Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att 
diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett 
sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. 

2. 7 EFTER ANBUDSTIDENS UTGANG 

Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens 
utgång. 

Däremot kan komplettering eller styrkande av uppgifter i kvalificering, enligt kap. 
10-11 LOU, avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar 
göras, om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning enligt 
kap. 9 § 8 LOU. 

2.8 AVBRYTANDE AV UPPHANDLING 

3.0 

3.1 

Nässjö kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som 
uppfyller kraven i anbudsspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller 
budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad 
anledning inte kan fullföljas. 

KVALIFICERING 

ANBUDsPRÖVNING 

Prövning av inkomna anbud sker i tre steg. 

l. Först summeras samtliga anbudspriser med belastningspriser enligt 
utvärderingsgruppens resultat. 
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NÄSSJÖ KOMMUN 

2. Nässjö kommun kommer sedan att utvärdera det anbud med lägst 
jämförelsetal 

3. Det anbud som har lägst jämförelsetal och uppfyller samtliga ställda krav 
kommer Nässjö kommun att anta. 

3,2 VISSA GRUNDER SOM KAN LEDA TILL UTESLUTNING 

Enligt 10 kap. 2 § LOU riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av 
nedanstående förutsä ttnir)gar föreligger: 

Leverantören 

l. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för 
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 
näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 
ackord eller annat liknande förfarande, 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 

5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 
skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 

6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar 
eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 § 
LOU. 

I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva 
in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. 

Vad ovan anges ska även gälla eventuella underleverantörer i alla led. 

Punkt 3 och 4 ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och 
med bestämmande inflytande över leverantören. 

3.3 EKONOMISK KAPACITET 

1. Skatter och socia la avgifter 
Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både 
hos skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande 
myndigheten samarbetar med skatteverket och kommer att kontrollera detta. 
Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under 
avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt 
överenskommelse finns med berörd myndighet. 

2. F-skatt 
Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den 
upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 

3 Finansiell och ekonomisk st.äll n 
Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. 

Anbudsgivaren ska ha minst riskklass 3 enligt UC eller på annat sätt styrka 
företagets finansiella och ekonomiska ställning. Om anbudsgivare har lägre 
riskklass än 3 hos UC finns möjlighet för anbudsgivare att p~ annat sätt styrka att 
företagets finansiella och ekonomiska ställning motsvarar ställt krav. 

Vid lägre riskklass än 3 kommer den upphandlande myndigheten att göra en 
individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifr3n uppställda krav och 
inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan 
anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Riskklass hos UC kontrolleras av 
den upphandlande myndigheten. 

Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte 
kan hämtas via UC kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga 
intyg från anbudsgivaren. 

Om för·etaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om 
denna lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande 
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NÄSSJÖ KOMMU.......,_ _________________ _ 

ekonomisk stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras av upphandlande 
myndighet. 

3.4 0BLIGATORISKA KRAV 

Efter att de formella kraven kontrollerats sker en prövning av att samtliga 
obligatoriska krav är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att 
anbudsgivarens anbud ska kunna utvärderas. 

4.0 TIDSPLAN 

4.1 SISTA ANBUDSDAG 

Sista anbudsdag är 2014-02-28 

4.2 ÄNBUDSÖPPNING 

Inkomna anbud öppnas 2014-03-03 

4.3 TILLDELNING 

Tilldelningsbeslut fattas preliminärt 2014-03-06 

4.4 AVTAL 

Avtal tecknas tidigast 2014-03-17 

5.0 UTVÄRDERING 

5.1 UTVÄRDERING 

Det anbud med totalt lägst jämförelsetal per timme kommer att antas. 
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AVTALSVILLKOR 

007-2014 

1.0 AVTALSVILLKOR 

1.1 PARTER 

Mellan Konsulten AB, org.nr. 55xxxx-xxxx, gatan xx, 111 11 x-stad, nedan kallad 
konsulten och Nässjö kommun, org.nr 212000-0548, 571 80 Nässjö, nedan kallad 
beställaren, har följande avtal träffats. 

1.2 KONTAKT 

Konsultens kontaktman: 
Tel. 
e-post. 
Beställarens kontaktman: 
Tel. 
e-post. 

Ova n angivna pe rsoner är pa rternas avtalsföret rädare i överg ripande fr3gor. 
Parterna kan där behovet så påka llar skriftl igen utse andra personer med uppgift 
att vara beställarens och konsultens företrädare vid genomförandet av delar av 
avtalat åtagande. 

1.3 UPPDRAGETs OMFATTNING 

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som samarbetspartner som ligger 
till grund för ett kommande projekt om moderna och funktionella boenden för 
äldre i form av kooperativ hyresrätt. 
Beslutunderlaget ska ligga till grLmd för kommunen att fatta beslut om projektet. 
Tanken är att den då nybildade kooperativa hyresrättföreningen övertar ägandet 
av anläggningar och sedan förva ltar dessa i nära samarbete med kommunen . 
Projektet inbegriper befintligt äldreboende såväl som planerad utbyggnad av 
äldreboende. 
I uppdraget ingår att utarbeta en rapport samt att verka som samarbetspartner 
där kostnader och tidplan för genomförande av projektet ingår för; 

• Planeringsstadiet 
• Föreningsbildning 
• Projektering 
• Upphandling 
• Byggnation 
• Förvaltning 

2.0 AVTALSTID 

Avtalst iden är från och med 2014-mars till och med 2014- enligt överenskommelse 
med beställaren. 

3.0 AVTALSHANDLINGAR 

Om l handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder t ill annat, inbördes i 
följande ordning. 

• skriftliga ändringar tillägg och ändringar till avtalet 
• Avtalet 
• Förfrågningsunderlaget 
• ABK 09 
• Anbud 
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4.0 SEKRETESS 

I de fall konsulten kommer att medverka i arbete med annat externt företag eller 
annan myndighet omfattas konsulten av samma sekretessbestämmelser som 
enligt gällande lagstiftning är tillämplig för beställaren. Även i övrigt ska konsulten 
iaktta den sekretess som betingas av beställarens affärsmässiga intressen 
beträffande uppdraget som konsulten kommer att delta i. 

5.0 UPPDRAGETs GENOMGÄNG 

Konsulten och beställare ska Innan uppdragets påbörjande ha ett protokollfört 
uppstartmöte där uppdragets totala omfattning ska klarläggas. 
Uppdragasbekräftelsen ska även förtydliga konsultens befogenheter och ansvar för 
detta uppdrag. 
Beställarens projektansvarige beställer därmed uppdraget genom att underteckna 
och returnera uppdragsbekräftelsen. 

6.0 MYNDIGHETsKONTAKTER 

Konsulten svarar i samråd med beställaren för myndighetskontakter om inte annat 
överenskommits. Ansvaret ska framgå av uppdragsbekräftelsen. 

7.0 EXTERN INFORMATION 

Beställaren ansvarar för all extern Information som rör det aktuella uppdraget. 
Konsulten ska vid behov delta i informationsmöten. 

8.0 DATORSTÖD 

Konsulten ska ha god allmän datorvana och behärska inom branschen vedertagna 
program samt övriga projektverktyg t.ex. CAD, Projektdatabas, Word o.d. 
Konsulten ska ha programvaror och applikationer som uppfyller de krav som 
framgår av uppdragets art. 

9.0 OMBUD 

10.0 

11.0 

Konsultföretagets ombud ska anges i anbudet och skrivas in i kontraktet. 
Namngivet ombud kan gentemot beställaren fungera som ombud under vissa 
omständ igheter. 

ÄNSVAR OCH FÖRSÄKRING 

fVled för tv..<;lligande ay ABK 09 l<a l!2;. 

Ansvarstiden börjar i och med att avtalet. 

Konsulten ska inneha en giltig ansvarsförsäkring som gäller för teknisk konsult. 
Försäkringen ska även inkludera garantitiden för besiktningsprotokollet. 

EKONOMI 

Kostnad per timme för konsult är: SEK 

Uppskattad totalkostand för uppdraget 
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Angivna timkostnader ska inkludera ingående kostnader så som exempelvis: 
arbetsgivaravgifter, skatter, eventuella hjälpmedel, utrustning och 
förbrukningsmateriel, resor, restid, bilkostnader samt övriga kostnader förenade 
med konsultens uppdrag hos beställaren. 

11.1 ERsÄTTNING VID FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN 

12.0 

13.0 

14.0 

Ersättning utgår för kostnader då konsulten anlitat externa företag för 
framtagande av speciella uppgifter för uppdraget vilka ska vara förankrade med 
beställaren 

Eventuella ändringar och tillägg i förhållande i förhållande till förutsättningarna för 
uppdraget ska sammanställas och redovisas för beställaren. 

Beställarens ombud i aktuellt uppdrag ska skriftligen godkänna dessa 
ändringar/tillägg för att kostnad ska utgå till konsulten. 

SÄRSKILD ERSÄTTNING 

Särskild ersättning för underkonsult enligt ABK 09 kap.6§5 utgår enligt följande: 

a) Instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning om så avtalats. 
b) Dator, och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete e.d. om så 

avtalats 
c) Kopiering. Ingen ersättning utgår. Beställarens kopieringsavtal ska 

användas. 
d) Modelltillverkning. Om så avtalas. 
e) Rese·· och traktamentes kostnader. Ingen ersättning 
f) Ersättning utgår för verifierade kostnader om så avtalats. 

Administrationspålägg för underkonsult och särskild ersättning enligt verifierade 
självkostnader utgår med högst 5 %. 

KOPIERINGSKOSTNADER 

Kostnader för konsultens arbetskopior, utskrifter ska ingå i avtalet. 

fAKTURERING 

Faktura adress: 

Nässjö kommun 
Fakturaservice 
Box 266 
571 23 Nässjö 

Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig faktureringsadress ~tersänds 
till konsulten. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat 
skick. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras inte. 

Fakturan ska innehålla uppgift om: 
• Referens nummer Z-nummer (zeta) 
• Namn på beställaren 
• Namnet på uppdraget 

Specifikation av nedlagd tid för uppdraget summerat per dag, konsulternas 
namn, datum samt genomförda aktiviteter etc. 
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15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

19.0 

20.0 

BETALNINGSVILLKOR 

Fakturor förfaller 30 dagar efter erhållen faktura samt fullgjord och godkänd 
leverans. 

Vid försenad betalning äger konsultenen rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelag 
(1975:635). Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor 
är inte bindande för Nässjö kommun. 

Fakturering sker månadsvis i efterskott. 

AVTALSBROTT 

Skulle någon av parterna uppenbart brista i sina åttaganden enligt avtalet, kan 
avtalet, med omedelbar verkan, sägas upp av part. Part har rätt att häva avtalet om 
motpart trots upprepade skriftliga klagomål, inte rättar orsaken till klagomålet. 

Beställaren äger dessutom rätt att, utan ersättningsskyldighet, häva avtalet om 
konsulten Inte uppfyller sina givna åtagande vad avser leverans och kvalitet. 

Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet. 

HÄVNING 

Om ena parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den 
skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets Ingående eller på annat sätt 
brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande ska motparten 
tillskrivas. Om ena parten därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte 
visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på 
annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger 
parten rätt att omedelbart häva avtalet helt eller delvis. 

Hävning av avtalet ska ske skriftligen. 

sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger 
den andra parten rätt till ersättning för den skada part har drabbats av. 

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Tecknat avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan 
beställarens skriftliga medgivande. 

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en gemensam skriftlig 
överenskommelse mellan parterna. 

AVTALSEXEMPLAR 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. 

2014-
Nässjö kommun 

2014-
Konsult AB 
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FöRsTUDIE 
PROJEKTPLAN, BILAGA 1 Till AVTAl 007-2014 

NÄSSJÖ KOMMUN 

Projektansvarig: 

Projektsamordnare: 

Byggansvarig: 

styrgrupp: 

Projektgrupp: 

Referensgrupp: 

Projektets syfte: 

styrgruppen 

Ulrika Gustafsson 

lena Fakt, Riksbyggen 

Anna-Karin Magnusson 
Anders Karlsson 
Sylve Jergefelt 
Sven Enar Johansson 
Jan Sundman 
Ulrika Gustafsson 
Pernilla lorentzon, Riksbyggen 

Ulrika Gustafsson 
Malin Johansson 
Ingegerd Biomen 
Katrin Ftritz 
John Pettersson 
Fredrik Lindgren 
lena Fakt, Riksbyggen 
Tommy Prissberg, Riksbyggen 
Jesper Svensson, Riksbyggen 
Johanna Severed, Riksbyggen 
Tore Johansson, Riksbyggen 

Utses av projektgruppen och ska bestå av 
Fackliga företrädare från samtliga berörda fackförbund 
Representanter för kommunens pensionärsföreningar 

Projektet syftar till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. En för ändamålet 
nybildad kooperativ hyresrättsförening planeras äga och förvalta anläggningarna Parkgården m fl, 
samt omvandla de till moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun. 

Projektet ska ta fram ett beslutsunderlag till kommunen som redovisar ekonomiska och 
verksamhetsmässigEl effekter för såväl boende som för kommunen. Beslutsunderlaget innehåller 
förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftskalkyler, långtidsbudget 
och stadgar mm för den kooperativa föreningen. Inriktningen är att den kooperativa 
hyresrättsföreningen övertar ägandet av anläggningarna och sedan genomför redovisade ny- och 
ombyggnader, samt sedan förvaltar fastigheterna i nära samarbete med kommunen enligt 
självkostnadsprincipen. Kommunen behöver inte satsa kapital i processen utan säkerställer 
projektets finansiering genom kommunal borgen. 

Tidsplan 

Åtgärdsförslag, ritningar o programinnehåll 
Kalkyler, finansiering, hyressättning 
Beslutsunderlag till kommunen 
Beslutsprocess i kommunen 
Upphandling projektörer 
Föreningsbildning 
Detaljprojektering o förfrågningsunderlag 
Bygglov 
Upphandling entreprenör och finansiering 
Fastighetsförvärv 
Beslut i föreningen om avtal, finansiering mm 
Byggstart 

April - oktober 2014 
November 2014 
December 2014 
Januari- mars 2015 
April 2015 
Maj 2015 
Augusti 2015 
Augusti 2015 
September 2015 
Oktober 2015 
Oktober 2015 
November 2015 
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NÄSSJÖ KOMMUN 

Färdigt projekt etappvis 

Projektekonomi: 

FÖRSTUDIE 
PROJEKTPLAN, BILAGA 1 TILL AVTAL 007-2014 

Februari- april 2017 och fram~t 

Respektive part (kommunen och Riksbyggen) tar sina egna kostnader för deltagande i projektet 
fram till dess att ett ekonomiskt beslutsunderlag har tagits fram. 

Riksbyggen åtar sig att finansiera, det av projektgruppen beställda konsultuppdragen enligt avtalet 
punkt 11.1, som projektet kräver, fram till samma tidpunkt som ovan. 

När projektet kommer tillstånd överförs upparbetade kostnader till projektet. Skulle projektet inte 
kunna genomföras av olika anledningar, debiteras Nässjö kommun de kostnader som uppkommit 
för beställda konsultuppdrag enligt avtal punkt 11.1. Konsultuppdragen avser oftast skisser och 
illustrationsmaterial upprättade av till projektet kopplad arkitekt. 

Projektgenomförand e: 

Projektgruppen arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga lösningar och utformning av aktuella 
fastigheter som moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun. 

Gruppens förslag förankras fortlöpande i styrgruppen för beslut och direktiv om fortsatt inriktning. 
styrgruppen ger fortlöpande anvisningar under löpande projekt för att säkerställa att projektet 
utvecklas i linje med kommunens l~ngsikta planläggning. 

Referensgruppen informeras fortlöpande hur projektet fortskrider och om vilken inriktning projektet 
har l olika frågor. 

Syftet med projektgenomförandet är att förankra ideer och förslag fortlöpande och att berörda 
parter skall kunna lämna förslag på olika frågor under pågående projektarbete. M~lsättningen med 
arbetssättet är att uppnå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de åtgärder 
som sedan kommer att genomföras och de kostnader som åtgärderna innebär. 

När beslut har fattas om projektets genomförande av kommunen, bildas den kooperativa 
hyresrättsföreningen som därefter tar över det fortsatta verkställandet av projektet. 
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NASSJO KOMMUN 

Utvärderingsmodell 

Utveckling av äldreboende (007 -2014) 

Nässjö kommun Avtalsform Diarie 
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp 007-2014 

Utvärdering Namn Upphandlare 
Ekonomiskt mest fördelaktigt Utveckling av äldreboende Hans Barkman 
Helt anbud 

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret 
ska 
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen 
eller inbjudan på www.e-avrop.com. 

Att lämna anbud 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger 

angivet antal. Om O kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. 

Om något pris lämnas blankt är anbudet inte giltigt. 

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett 

jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas 

vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal 

är bäst. 

1.0 Utveckling av äldreboende 

Utvärderingsmetoden bygger på en monetär utvärdering med prissatta referenser. Detta innebär att lämnat 

timpris belastas med kostnad enligt nedan. Detta utgör det totala jämförelse priset. Lägst jämförelsepris 

vinner. 

Inkomna anbud kommer att bedömas av en utvärderingsgrupp. Gruppens deltagare kommer oberoende av 

varandra att bedöma anbuden. Varje deltagare poängsätter anbuden i enlighet med denna bilaga. Efter den 

enskilida bedömningen kommer gruppen att samlas och göra en sammanvägd bedömning som som sedan 

kommer att ligga till grund för anbuden. 

Utvärderingskriterierna och belastningspris på timpris är följande: 

4 poäng = O kr i belastningspris per timme = Överstämmer mycket väl med krav 

3 poäng = 100 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer bra med krav 

2 poäng = 200 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer med krav 

1 poäng = 300 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer mindre bra med krav 

O poäng = 400 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer ej med krav 

Den anbudsgivare som tilldelas lägst pris per timme kommer att tilldelas kontraktet. 

Bedömning 1.0.1 
Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av sin kapacitet för att uppfylla de krav som är ställda i 

förfrågningsunderlaget 

Definition 
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00. 

Poäng Beskrivning Påslag 1/2 
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o 
1 

2 

3 

4 

Bedömning 1.0.2 

400 

300 

200 

100 

o 

400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

Utvärderingsmodell 

Utveckling av äldreboende (007 -2014) 

Anbudsgivaren ska styrka sin erfarenhet med tv relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem 

åren 

Definition 
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00. 

Poäng Beskrivning 

o 400 

1 300 

2 200 

3 100 

4 o 

Prisfråga 1.1 
Annge pris per timme enligt specificerat i underlaget 

Definition 

Påslag 
400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post. Om O (noll) levereras varan l 

tjänsten utan kostnad. 
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NASSJO KOMMUN 

Skallkrav 

Utveckling av äldreboende (007-2014) 

Nässjö kommun Avtalsform Diarie 
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp 007-2014 
Namn Upphandlare 
Utvecklinq av äldreboende Hans Berkman 

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. skallkravsformuläret ska 
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen 
eller inbjudan på www.e-avrop.com. 

1.0 Anbudets form och innehåll 

Krav 1.1 
Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud, på svenska, via e-Avrop accepteras. 

2.0 Anbudets giltighetstid 

Krav 2.1 
Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning 

förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven 

giltighetstid. Verifiera att kravet uppfylls. 

3.0 Offentlighet och sekretess 

Krav 3.1 
Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Vilket innebär att efter en upphandling 

avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. 

Av 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud 

som rör anbudsgivarens affärs- och driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att 

anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. 

Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt 

lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut i svarsfältet nedan. 

4.0 Kontaktuppgifter 

Krav4.1 
Ange kontaktperson under upphandlingen (inklusive e-postadress samt telefonnummer) i svarsfältet nedan. 

5.0 Vissa grunder som kan leda till uteslutning 

Krav 5.1 
Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges 

i 10 kap. 2 § LOU. 

6.0 Finansiell och ekonomisk ställning 

Krav 6.1 
1/2 



NÄS SJÖ KOMMUN 

Uppfyller anbudsgivaren minst riskklass 3 enligt UC? 

7.0 Teknisk förmåga och kapacitet 

Krav 7.1 

Skallkrav 

Utveckling av äldreboende (007-2014) 

Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose Nässjö kommuns behov 

under de förusättningar som framgår av förfrågningsunderlaget i svarsfältet nedan. 

8.0 Erfarenhet 

Krav 8.1 
För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem 

åren anges i svarsfältet nedan. 

Beskrivningen ska innehålla information om uppdragsgivare, namn på kontaktperson, e-postadress samt 

telefonnummer. 

Samt omfatta följande rubriker: 

• Planeringsstadiet 

• Föreningsbildning 

• Projektering 

• Upphandling 

• Byggnation 

• Förvaltning 

9.0 Miljökrav 

Krav 9.1 
Anbudsgivaren ska ha en nedskriven miljöstrategi 

1 0.0 Kooperativa bostadsrätter 

Krav 10.1 
Anbudsgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet/kunskap gällande koopertiva bostadsrätter 

11.0 Kommersiella villkor 

Krav 11.1 
De kommersiella kraven (avtalet) accepteras i sin helhet. 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att 

införa digital omröstning 

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i en motion att ett digitalt 

mötessystem innehållandes funktioner för omröstning, yrkande, anmälan av jäv samt 

närvarohantering för kommunfullmäktige ska införas. Motionen har remitterats till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att ett mötessystem kommer öka 

kommunfullmäktiges kostnader på kort sikt, men kan ur ett längre perspektiv 

effektivisera sammanträdena samt i övrigt följer kommunens digitala agenda. Frågan 

har diskuterats under kommunfullmäktiges presidiums överläggningar med 

gruppledarna där det har framkommit en gemensam syn på att mötessystem i enlighet 

med motionen bör införas. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att bifalla motionen samt att uppdra åt 

kommunstyrelsen att upphandla ett mötessystem innehållandes funktioner för 

omröstning och närvaro i förening med ett nytt avtal för webbsändning av 

kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-28 

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-04-12 § 97       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen och därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- 

och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast 

i januari 2022. 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 97.     

Ärendebeskrivning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i sin motion att införa digitalt 

omröstningssystem som även ska innehålla funktioner för närvarohantering och 
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yrkanden med mera. Förslaget motiveras med att åtgärden skulle spara både tid och 

pengar. 

 

En liknande motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) behandlades av 

kommunfullmäktige 2017. Kommunfullmäktige beslutade då att anse motionen 

besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen skulle bevaka möjligheten att införa 

ett digitalt mötessystem i kommande upphandling av ett dokument-och 

ärendehanteringssystem. Nuvarande avtal för dokument-och ärendehanteringssystem 

(Ciceron) löper ut 2023-03-31. 

 

Ärendets beredning 

Frågan om närvaro- och omröstningssystem har diskuterats på kommunfullmäktiges 

presidiums överläggningar med gruppledarna och en visning från en extern leverantör 

har genomförts. Ett ställningstagande gjordes att det mest lämpliga vore att utnyttja 

möjligheten att förlänga befintligt avtal med leverantör för webbsändning till och med 

december 2021 och att ett närvaro-och voteringssystem bör upphandlas tillsammans 

med en tjänst för webbsändning.  

 

Kommunledningskontoret har under våren 2021 genomfört en mindre 

omvärldsbevakning och varit i kontakt med kommuner i närheten som använder sig av 

närvaro- och omröstningssystem i kommunfullmäktige samt fått visningar av dessa 

typer av tjänster från externa leverantörer. Vidtalade tjänstemän och förtroendevalda i 

de kontaktade kommunerna upplever överlag införandet av ett digitalt mötessystem som 

en förbättring av kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 

Kommunledningskontoret har via dess IT-avdelningen diskuterat huruvida de önskade 

mötestjänsterna redan kan tillhandahållas via befintliga IT-tjänster inom kommunen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett närvaro- och omröstningssystem kommer öka kommunfullmäktiges kostnader men 

kommunledningskontoret kan i dagsläget inte exakt beräkna dessa kostnader. 

Trollhättan stad tecknade i början av 2020 avtal med en leverantör av mötessystem och 

webbsändning till en årlig kostnad på drygt 180 000 kr samt engångsavgifter för 

utbildningsinsatser och installation. Uddevalla betalar idag drygt  

75 000 kr/år för endast webbsändning med nuvarande leverantör. 

 

Den tillkommande kostnaden för ny upphandling av webbsändning och närvaro-och 

omröstningssystem är omnämnd i kommunfullmäktiges underlag inför budget 2021–

2023. 
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Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret konstaterar att den föreslagna åtgärden kommer öka 

kommunfullmäktiges kostnader och administrativa insatser på kort sikt, men att en ökad 

digitalisering av kommunfullmäktiges arbete ur ett längre perspektiv kan minska 

kostnaderna. Förslaget följer därutöver Uddevalla kommuns digitala agenda om att 

digitalisera kommunens arbete. 

 

Kommunledningskontoret framhåller vidare att den tekniska utvecklingen inom 

området går extremt snabbt, inte minst som en följd av coronapandemins framfart och 

krav på möten på distans. Utbudet av digitala tjänster för möteshantering bedöms därför 

öka under 2020-2021. Kommunledningskontoret kan också konstatera att befintliga IT-

tjänster inte uppfyller de önskemål som har framförts av kommunfullmäktiges 

presidium och som föreslås i motionen. 

 

Följaktligen föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls och att 

kommunstyrelsen genom dess förvaltning och i samråd med kommunfullmäktiges 

presidium tar fram underlag och upphandlar ett närvaro-och omröstningssystem i 

förening med en tjänst för webbsändning som kan vara i bruk inför år 2022.  

 

Kommunledningskontoret anser utifrån gjorda omvärldsbevakningar, att ett närvaro- 

och omröstningssystem enklast förenas med en tjänst för webbsändning och föreslår 

därför att kommunfullmäktiges tidigare beslut 2017-04-12 § 97 upphävs.  

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Motionärerna 

Avdelningschef juridik och administration 

Upphandlingschef 

Avdelningschef IT 



 

 

Digital omröstning! 
 
 
 
 
 

 
Ett trettiotal kommuner i Sverige har infört digital omröstning för att effektivisera. Det blir 
även mer rättssäkert när omröstning kan ske digitalt. 
Vi har sedan länge våra handlingar på läsplattor och där man har digital omröstning sköts 
uppropet/närvarohanteringen, yrkande, anmälan om jäv samt omröstningar digitalt och 
visas på storskärm i salen. 
Det är dax att även vår kommun tar detta steg då systemen nu prövats runt om i Sverige 
och är tillförlitliga. Det effektiviserar och sparar tid/arvodes kostnader mm vilket är positivt 
då vi har stora behov i andra delar utav kommunens verksamheter.  
 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att införa ett digitalt omröstningssystem enligt motionens intentioner. 
 
Louise Åsenfors (S) 
2e vice ordförande 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2016/00545  

Motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) om att 
införa applikation för utökad och förbättrad digital 
möteshantering 

Sammanfattning 

Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) har inkommit med en motion om att införa 

applikation för utökad och förbättrad digital möteshantering. Som bakgrund till 

förslaget hänvisas till att kommunfullmäktiges ledamöter har försetts med surfplattor 

där sammanträdeshandlingar kan läsas digitalt. Genom att införa applikation för 

hantering av votering, närvarokontroll, begärande av ord och replik etc. skulle 

mötesformer kunna säkerställas och effektiviseras. Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium och till kommunstyrelsen. 

  

Uddevalla kommun har idag dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron som ägs 

av Visma. Förtroendevalda med surfplatta läser sammanträdeshandlingar digitalt i 

Ciceron Assistent. I dagsläget finns ingen färdig lösning i Ciceron Assistent för 

applikation för till exempel votering, närvarokontroll och begärande av ord som 

efterfrågas. 

  

Visma har gjort en förstudie som berörde en voteringsdel till assistenten. Förstudien 

visade att det krävdes en ganska komplicerad lösning och då man inte var säker på hur 

eftertraktad en sådan lösning var eller om den skulle fungera i praktiken avaktade man. 

Eftersom efterfrågan på liknande applikationer börjat öka, har Visma börjat överväga att 

eventuellt börja i en mindre skala och lansera en lösning för voteringsdelen.   

  

Kommunfullmäktiges presidium tycker att det i grunden är ett bra förslag, men att det 

saknas vissa förutsättningar för genomförande. Det finns i dagsläget inte finns någon 

färdig applikation för Ciceron Assistent och det som eventuellt kan komma att erbjudas 

inom avtalsperioden är endast en voteringsdel. Några ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige dessutom fortfarande får en tryckt papperskallelse eftersom 

möjligheten att låna en surfplatta för att läsa handlingarna digitalt är ett erbjudande och 

inget krav.   

  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka 

möjligheten att införa föreslagna applikationer för möteshantering i kommande 

upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Kommunfullmäktige bör i 

samband med det ta ställning till om eventuellt krav på digitala mötehandlingar för 

samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.    

 

Rolf Carlson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 63. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-16. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14 § 313. 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 97 
 

Motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD), 2016-11-17.      

Yrkanden 

Rolf Carlson (SD): bifall till motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna mot Rolf 

Carlsons (SD) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag i handlingarna.            

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att bevaka möjligheten att införa föreslagna 

applikationer för utökad och förbättrad digital möteshantering i kommande upphandling 

av kommunens dokument och ärendehanteringssystem, samt 

  

att med ovan anse motionen besvarad.     

   

  

Reservation 

Ledamöterna från (SD)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.       
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-04-20 

Alf Gillberg, Tobias Andersson, Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-04-20  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-04-21 

Bo Antonsson 

Rolf Carlson 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00150 

  

 

Handläggare 

Förhandlingschef Yvonne Strid 

Telefon 0522-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 

Kerstin Jelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 

anställningar 

Sammanfattning 

Enligt huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) så gäller anställningen tills 

vidare (tillsvidareanställning) om inte annat avtalats. Formerna för detta regleras i 

huvudsak i lag och kollektivavtal. Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om 

anställning för begränsad tid (tidsbegränsad anställning) under vissa förutsättningar. 

Exempel på tidsbegränsade anställningar är allmän visstidsanställning som efter mer än 

två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning. Ett annat exempel är vikariat då arbetstagare anställs för att arbeta 

i någon annans ställe, vikariat som pågått mer än två år under en femårsperiod övergår 

till en tillsvidareanställning. Inom ramen för kollektivavtalet AB (allmänna 

bestämmelser) finns en regel som kompletterar bestämmelsen i LAS och innebär att en 

tidsbegränsad anställning övergår (konvertering) till tillsvidareanställning när 

arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år 

under en femårsperiod. Sammantaget syftar reglerna till att huvudregeln att 

anställningen tillsvidare upprätthålls. Många tjänster inom kommunen regleras via 

speciallagstiftning såsom krav på legitimation, behörighet, viss utbildning eller 

liknande. I dessa fall är arbetsgivaren hindrad att anställa tillsvidare och endast 

visstidsanställning är möjligt för att klara bemanningsbehovet. Mot bakgrund av detta är 

kommunen förhindrad att avskaffa visstidsanställningar i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 beträffande anställningsformer inom kommunen enligt 

lagen om anställningsskydd (1982:80) samt kollektivavtalet AB (allmänna 

bestämmelser). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-

Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar är besvarad 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00150 

  

 

 

 

Peter Larsson Yvonne Strid 

Kommundirektör Förhandlingschef 

Skickas till 

Personalavdelningen, Socialtjänsten 
 



 
 
 
Fasta anställningar! 
 
Idag har många av vår personal i kommunen otrygga anställningar. Vi politiker 
har ett arbetsgivaransvar. Vi borde bygga ett tryggt arbetsliv för alla anställda. Ett 
arbetsliv där personalen vet sitt schema i god tid och inte tvingas vänta vid 
telefonen för tillfälliga inhopp. 
Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan planera vår framtid och har 
svårt att få en bostad. Vänsterpartiet tycker att heltid borde vara en rättighet och 
deltid en möjlighet. 
Den kommunala verksamheten är i behov av mer personal och fler 
tillsvidareanställningar. Det största behovet finns i vård, skola och omsorg. Vi ser 
en allt skarpare uppdelning av människor som arbetar för mycket och människor 
som arbetar så lite att de knappt kan försörja sig eller alls får jobb.  
 
Med stöd av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsvidareanställningar blir norm i Uddevalla kommun 
 
Att anställningsformerna tillsvidare och vikariat skall vara de som gäller i 
kommunen. 
 
Att visstidsanställningar avskaffas i Uddevalla kommun. 
 
 
Vänsterpartiet Uddevallas kommunfullmäktigegrupp 
 
David Höglund Velasquez 
Jaana Järvitalo 
Kerstin Joelsson-Wallsby 
Ilir Kastrati 
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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 2021-2022 

och revidering av nämndens styrkort 

Sammanfattning 

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

utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-

2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 

att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 

integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-06-11 § 98  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av följande 

uppdrag:  

 

- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek 

och skolbibliotek i Källdal. 

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

Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 

kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 

utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 

nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med 

företagens och kommunenskompetensförsörjning. 

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

satsa på fler kommunala dagbarnvårdare.  

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

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

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
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Ärendebeskrivning 

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

utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-

2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 

att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 

integrerade i det redan befintliga arbetet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 

Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete”. 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur och 

fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 

förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan. 

 

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

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 

kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 

utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå 

i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske 

med företagens och kommunenskompetensförsörjning 

Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 

utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler kommer 

successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 

vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att uppdraget är 

genomfört. 

 

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

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare 

En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 

syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 

Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 

pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 

uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en  

dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre nuvarande 

grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
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att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 

Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. Aktivt 

arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre barngrupper är väl 

implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på statsbidraget. 

 

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

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 

heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden arbetar vidare med: 

- 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). 

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

tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 

alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att rekrytera fler lärarassistenter. 

 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 2020/00709  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 
slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 
andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag:  
 

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

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 
närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetens-
försörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

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

  
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 98 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-06-17 
Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-18 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-06-18 
Kommunfullmäktige 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig  
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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 2020-2022  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 

slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 

andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

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

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 

närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 

Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 

kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 

näringslivet, och matchning ska ske med företagens och 

kommunenskompetensförsörjning. 

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

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

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

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2020-05-20 Dnr BUN 2020/00709 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 

slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 

andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

 

Uppdragen som föreslås avslutas redovisas nedan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 

Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete”. 

 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur- 

och fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 

förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan.  

 

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

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 

kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 

utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå 

i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske 

med företagens och kommunenskompetensförsörjning 

Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 

utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler kommer 

successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 

vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att uppdraget är 

genomfört.   

 

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

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare 

En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 

syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 

Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 

pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 

uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en 
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dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre nuvarande 

grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 

Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. Aktivt 

arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre barngrupper är väl 

implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på statsbidraget.  

 

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

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 

heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

Uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden arbetar vidare med: 

 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). 

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

tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 

alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att rekrytera fler lärarassistenter. 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
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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 och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

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

presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 

fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: ”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” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-18 § 311 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget från 

flerårsplan 2019-2021 och förklara det som avslutat. 

- 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 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

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

presidium. Följande 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 

ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv 

och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 

samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
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konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 

avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 

2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr SBN 2020/00369  

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

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

presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 

fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 

”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 fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 

samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 

avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 

2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 

”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.” 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-06-24 

Mikael Staxäng 

Mattias Forseng 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2020-06-30 till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-05-26 Dnr SBN 2020/00369 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon  
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

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

presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 

fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 

”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 fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 

samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 

avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 

2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 

”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.” 

 

 

 

Aya Norvell Malin Witt 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00444 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet, samt att utredning, med 

förslag, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2019. 

 

Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris som 

diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande 

ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur kultur- och 

fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var 

överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet 

samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 

ge ekonomiskt stöd.  

 

Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och nämnden begärde därför ett 

uppdrag om detta från kommunfullmäktige. Utredningen behandlades av kultur- och 

fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras bl.a. att begränsningen för ekonomiskt 

stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi 

och verksamhet och att kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som 

behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 

problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på ekonomisk 

insyn. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som grund att omfördela medel 

som idag omfattas av regelverket för föreningsbidrag för att även kunna användas till 

stöd för museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 

regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 

delegation av nämnden. 

 

Med detta föreslår nämnden att uppdraget ska avslutas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 91. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-055-29. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-08-13 Dnr KS 2020/00444 

  

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om Uddevalla kommuns relation till och 

möjlighet att ge stöd till kommunens stiftelsemuséer. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-08 § 120. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förklara uppdraget avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2018/00855  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna 

bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att 

verksamheten skulle tvingas avvecklas.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle 

bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge 

nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta 

med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig 

kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara 

intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.  

  

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som 

kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och 

kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av 

stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen 

hanterar.  

  

De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och 

fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla 

sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt 

eventuellt ekonomiskt stöd.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av 

de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av 

verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om 

mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör 

även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog 

ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan 

nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon 

gång under hösten 2019.   

 

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-24 § 104 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06. 

Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.      



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 120 

 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.      

            

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige hösten 2019.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-05-13 

Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-05-14 

Kultur och fritidsnämnden 

Bohusläns försvarsmuseum 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2019/00083  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  

Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 

sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 

lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 

Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 

verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 

stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 

uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 

Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 

förhållandena.  

I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 

- Något om Regeringens hållning till kulturarv 

- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  

- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  

- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  

- Det ekonomiska läget för stiftelserna   

- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

- Förvaltningens bedömning  

- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 

  

Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 

att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 

användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 

enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 

krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 

Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 

tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 

föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 

detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 

nämnden.  

  

Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 

ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 

stiftelsemuseer 2020-05-27 

Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

  

Förslag till beslut på mötet  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att lägga till följande beslut: 

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 

till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 

under 2020.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut samt det 

föreslagna tilläggsbeslutet och finner att nämnden godkänner dessa.  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 

till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 

under 2020.  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-06-17  

Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-17 intygar Josefin Florell  

 

Skickat 2020-06-18 till  

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-05-29 Dnr KFN 2019/00083 

  

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  

Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 

sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 

lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 

Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 

verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 

stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 

uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 

Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 

förhållandena.  

I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 

- Något om Regeringens hållning till kulturarv 

- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  

- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  

- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  

- Det ekonomiska läget för stiftelserna   

- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

- Förvaltningens bedömning  

- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 

 

Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 

att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 

användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 

enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 

krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 

Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 

tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 

föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 

detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 

nämnden.  
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Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 

ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 

stiftelsemuseer 2020-05-27 

Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av utredningen Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge 

stöd till kommunens stiftelsemuseer: 

 

De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla kommun.  

De hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor på ser ut som 

den gör. Ibland behöver också kommunen den expertkunskap som stiftelserna har. 

  

I denna redogörelse utelämnas i de flesta fall Bohusläns museum vars 

verksamhetsberättelse årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden. 

 

Det kommunen kan begära av stiftelserna är att bevara, vårda och utveckla våra 

kulturmiljöer och vårt kulturarv. Hur man gör vår historia känd är viktigt - t.ex. vilka 

öppettider och vilken tillgänglighet man erbjuder. De stiftelsedrivna museerna spelar 

också stor roll för andra organisationer och privatpersoner, inte minst för släktforskare.  

  

Sjömanshusmuseet 

Bildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim Uddevalla, 

Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift, Stiftelsen 

Sveriges sjömanshus, Bohuslandstinget, Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla 

kommun.   
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Stiftelsen verkar i den egna fastigheten som är landets enda bevarade mönstringshus för 

sjöfolk med ett tidstypiskt inrett mönstringskontor. I utställningar berättas om hur man 

sökte arbete till sjöss och om livet ombord i äldre tid samt om krigsseglare. Här finns 

även ett forskningsarkiv med referensbibliotek.  

 

En av museets större utmaningar är att öka öppethållandet för allmänheten.  

  

Bohusläns Försvarsmuseum 

Bohusläns Regementes Kamratförening är stiftare av Bohusläns Försvarsmuseum. 

Föreningen förvaltar och sköter också Regementsparken som kan hyras av föreningar 

och enskilda. Sedan 2019 är även Källvikenstiftelsen stiftelsebildare. 

 

Stiftelsen arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och dokumenterar 

försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad och i Regementsparken med 

utomhusscen och torp, visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Ett stort antal 

böcker med egen forskningsverksamhet har publicerats.  

 

I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 

filmer. Man vill utveckla utställningar och historiska vandringar, öka antalet besökare 

samt ha mer utbyte med grundskolan.  

 

Stiftelsen vill utöka uthyrningen av lokalerna och öka öppethållandet för allmänheten.  

  

Backamo lägerplats  

Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, Hemvärnet och Bohusläns 

Regementes Kamratförening och sedan 2018 även Kulturföreningen Bondens dag. 

Sedan 2019 har man en arbetande styrelse. Stiftelsen arrenderar området av Uddevalla 

kommun. 

Stiftelsen arbetar i nära samarbete med Kulturföreningen Bondens Dag samt Backamo 

vänner.  

 

Stiftelsen förvaltar Backamo lägerplats och har som uppgift är att bevara områdets 

byggnader som har ett betydande kulturhistoriskt värde.    

 

Verksamheten består, förutom underhåll av miljö och byggnader, av omfattande 

uthyrningsverksamhet. Här hålls flera stora årliga evenemang, t.ex. Bondens dag. Här 

finns också vandrarhem, konferenslokaler, ställplatser för husbilar, badplats, 

fiskevatten, träningsanläggning m.m. Backamo har även använts flitigt av 

förskolebussarna.  

 

Flera projekt är påbörjade, t.ex. tömningsstation för husbilar, renovering av badplats 

med handikappanpassning och utveckling av träningsanläggningen. 
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En grupp har bildats med målsättning att bygga upp en permanent utställning om  

lägerplatsens historia. En hel del material behöver restaureras och konservator är 

vidtalad om detta. Stiftelsen fortsätter utveckla Backamo till ett självklart utflyktsmål. 

  

Det ekonomiska läget för stiftelserna   

För Stiftelsen Bohusläns museum delas finansieringsansvaret mellan Uddevalla 

kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är Bohusläns 

hembygdsförbund som dock inte bidrar finansiellt. Kommunen skriver i uppdrag till 

museet vad den vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 

uppdrag. Ekonomin redovisas årligen för kommunen. 

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som löstes i och 

med att man 2019 fick in Källvikenstiftelsen som finansiär.   

 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum har mycket stora ekonomiska problem då en av 

stiftelsebildarna har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 

man kan göra åt situationen.  

  

Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger intäkter. 

  

Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

Enligt gällande lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till 

stiftelser. Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd.  

 

Skälet att inte tillåta stöd till stiftelser är att stiftelserna inte är skyldiga att vara öppna 

för ekonomisk granskning. I stiftelserna Bohusläns museum och Sveriges 

Sjömanshusmuseum är kommunen en av flera stiftelsebildare och har därmed insyn i 

ekonomin. För Backamos del äger kommunen marken och byggnaderna som stiftelsen 

arbetar för att bevara, varigenom samhället slipper dessa kostnader. 

 

Förvaltningens bedömning  

Kultur och fritids bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort värde. Vilja till stöd 

finns därför från förvaltningen, men möjligheterna begränsas av brist på tillgängliga 

medel och nuvarande lokala regler. 

 

Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 

stiftelsemuseerna. Förvaltningen har även i uppdrag att se över gällande bidragssystem, 

i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett omfattande arbete som kommer pågå 

under en relativt lång tid framöver.  

Kultur och fritid bedömer att Uddevalla kommun bör göra det möjligt att ge 

stiftelsemuseerna ekonomiskt stöd under förutsättning att stiftelsernas ekonomi 

redovisas för kommunen och att stiftelsernas arbeten är demokratiska och gagnar 

befolkningen i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att 

stiftelser ska redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge 

ekonomiskt stöd.   
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Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse. 

 

Kultur och fritid anser att ekonomiskt stöd till stiftelserna kan ges för: 

• vård av vårt gemensamma kulturarv  

• pedagogisk verksamhet, särskilt för barn 

• att de utgör en resurs för forskningsverksamhet  

• att öka tillgängligheten, fysiskt och/eller digitalt  

• verksamhetens betydelse som besöksmål 

 

Vården av vårt kulturarv är viktigt och i detta arbete kan även människor som åsidosatts 

arbetsmarknaden delta.  

 

Förvaltningen kan även stödja stiftelserna på andra sätt, t.ex. att i samarbete med 

skolförvaltningen hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete.  

Därutöver kan Kultur och fritid också delta i samtal rörande behovet av stöd från andra 

kulturarvsaktörer och andra finansiärer.   

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 

carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd 

till kommunens stiftelsemuseer  
Bakgrund  
Kultur och fritidsförvaltningen har ett Kommunfullmäktigeuppdrag ”att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”. 

Uppdraget avser de stiftelsedrivna museerna, Sjömanshusmuseet och 

Försvarsmuseet. Förvaltningen inkluderar även Backamo i denna utredning då 

dessa har gemensamma förutsättningar. Bohusläns museum är inte inkluderat i 

aktuell utredning, men nämns här och var i detta sammanhang då de också är en 

stiftelsedriven museiverksamhet. Syftet är att beskriva museernas verksamhet och 

samhällsvärde i dagsläget samt deras framtida potential. Förvaltningen avser även 

utreda på vilka sätt Uddevalla kommun skulle kunna stötta museernas 

verksamheter framåt. Alla kommunens förvaltningar har i uppdrag att samverka 

med och stötta civilsamhället och denna utredning är en del i Kultur och fritids 

arbete med det uppdraget.  

 

I Uddevalla kommun finns fyra stiftelsedrivna museiverksamheter  

- Stiftelsen Bohusläns museum  

- Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum   

- Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum   

- Stiftelsen Backamo lägerplats  

 

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag 

varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger sig själv, brukar man säga. 

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, 

till exempel pengar eller fastigheter och ett särskilt långsiktigt ändamål.  

Skälen till att dessa fyra ovanstående valt stiftelsen som organisationsform är 

avsikten att skapa en organisation som är långsiktigt bestående över tid och där 

arbetet inte ska riskera att utsättas för tillfälliga omständigheter. En stiftelses 

statuter, dvs det man bestämt att man ska göra, är svåra att ändra och kräver ofta 

permutation godkänd av Länsstyrelsen. Men en stiftelse kan sättas i konkurs av 

domstol om den förlorat sin ekonomiska bärkraft. 

 

Kultur och fritidsförvaltningens nuvarande regler för bidrag kan ej utges till 

stiftelser och undantag har därför varje år fått göras av Kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 



 Utredning 2 (9) 

 2019-05-27 Dnr: 2019/00083   

 

 

Relation till styrande dokument  
Något om Regeringens hållning till kulturarv 

När vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av, är det en 

grundläggande mänsklig drivkraft att utgå ifrån det som har varit. Detta är den 

svenska regeringens hållning till kulturarvspolitiken; kulturarvet är en 

angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den kunskap den 

rymmer. Kulturarvet består av värden i form av kollektiva minnen, bildning, 

kunskap och konstnärliga upplevelse, där bredden av kulturuttryck är centralt. 

Likaså fyller kulturarv en viktig funktion i identitetsskapande och 

gruppgemenskaper, likväl som möjlighet till individuell frigörelse och kritik mot 

rådande system.  

 

Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan 2019-2022 – Riktningar  

 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region  

“I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av 

regionens fyra delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en 

tillväxtmotor är kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för 

handel och kultur”…  

Värdeord: mötesplats för handel och kultur  

 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans   

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och 

näringsliv. Detta skapas i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett 

hållbart samhälle.   

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

aktivitetscentra och idéburet offentligt partnerskap (IOP).  

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle 

och får en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.   

Värdeord: ett rikt föreningsliv  

 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden   

... “Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till 

högre studier, företagande eller anställning.”  

Värdeord: en livslång lust att lära  

  

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla 

och nya miljöer möts och samspelar   

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

har utvecklats genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och 

utbildning”... ”i tilltalande miljöer där vi värnar, vårdar och utvecklar kultur- och 

boendemiljöer.” … “Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens 

livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår 

fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer.”  

Värdeord: Uddevalla har en lång historia som präglar invånarnas liv. 
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Ur Strategisk plan - övergripande strategier  

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala 

kulturfastigheter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke 

med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda landmärken, ska utvecklas och 

stärkas för att synliggöra våra besöksmål.  

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social 

delaktighet har bättre hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma 

integration, inkludering och delaktighet. Vi gör detta genom 

arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men även genom att 

stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete 

som gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare. 

  

Uddevalla kommun har alltså i Strategisk plan tydligt tagit fasta på värdet av 

kulturarv. Det beskrivs som en viktig kugge i utvecklingen av Uddevalla med 

kulturella mötesplatser och som en självklar och för besöksnäringen viktig 

tillväxtmotor i regionen. Kulturarvet beskrivs också som en utgångspunkt i 

samhällsplaneringen för att kulturarvet ska säkras till kommande generationer. 

 

Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet  

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck  

Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande  

 

Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

§ 2 Särskilda uppgifter 

I kultur och fritidsnämndens uppgifter ingår bl.a. att  

- sätta barns och ungdomars rätt till kultur och fritid främst, genom att de får 

delta, uppleva, påverka och skapa utifrån sina egna förutsättningar 

- aktivt stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom kultur-, 

idrotts-, och fritidsområdet 

- verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden 

karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas och används 

- bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning 

- fastställa normer och regler och fördela kommunens anslag och bidrag till 

föreningsverksamhet, studieförbund, invandrar-, handikapp- och m.fl. 

organisationer samt ansvara för kommunens totala bidragsstatistik 

 

Kultur och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden  

- bidrag till föreningar, organisationer och enskilda i enlighet med de riktlinjer 

fullmäktige föreskrivit 
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Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla 

kommun  
De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla 

kommun, kommunens invånare, kommande befolkning, samt tillresande. 

Stiftelserna hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor 

på ser ut som den gör. 

 

Ibland har också kommunen behov av experthjälp, det kan gälla äldre 

förhållanden som påverkar oss i nutid och framtid, stöd vid framtagande av 

planeringsunderlag, namnsättning av platser, bakgrunder till vår kollektiva 

identitet, etc. Här spelar stiftelserna, liksom våra kulturarvsföreningar, ofta en stor 

och viktig roll.   

  

Det kommunen kan begära av dessa stiftelser handlar oftast om att bevara, vårda 

och utveckla, att på något sätt arbeta med kulturmiljöer och kulturarv, vår 

gemensamma historia. Men också om sättet man gör det på. Hur man arbetar för 

att göra vår historia känd och tillgänglig är viktigt och t ex handlar det om vilka 

öppettider och vilken tillgänglighet man kan erbjuda.  

 

Kulturarven är flera och de olika stiftelsemuseernas specialiseringar kan ge 

särskilt djup och rikt innehåll. Kommunen önskar också att kulturarvet sätts i 

olika sammanhang, inte minst i relation till vår samtid.   

 

De stiftelsedrivna museerna spelar också stor roll för andra organisationer och 

privatpersoner, inte minst viktigt för t ex släktforskare.  

  

I denna redogörelse utelämnas Bohusläns museum vars verksamhetsberättelse 

årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden vilka också utser två av 

ledamöterna till stiftelsestyrelsen.  

 

Sjömanshusmuseet   www.sjomanshusmuseum.se  

Stiftelsen Sveriges sjömanshusmuseum verkar utifrån och i den egna fastigheten i 

Uddevalla. Denna byggnad är ett mycket viktigt kulturarv i sig, då det är landets 

enda bevarade mönstringshus för sjöfolk, med dessutom ett tidstypiskt inrett 

mönstringskontor.   

 

I utställningar berättas historien om hur man sökte arbete till sjöss och om livet 

ombord i äldre tid, samt om krigsseglare. Man vill levandegöra sjöfolkets 

betingelser och sjömanshusens verksamhet från deras tillkomst 1748 till 

avvecklingen 1969. Här finns även ett forskningsarkiv med referensbibliotek. 

Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor, inskrivningshandlingar och 

fartygsregister, vilket är av stor betydelse för släktforskare och fartygshistoriker. 

Viss försäljning av framför allt sjöfartslitteratur förekommer. Lokalerna uthyrs då 

och då, vilket kan utökas. Stiftelsen har en vänförening:  Vänkretsen Sveriges 

sjömanshusmuseum.  
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Stiftelsebildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim 

Uddevalla, Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs 

Stift, Stiftelsen Sveriges sjömanshus (med säte i Stockholm), Bohuslandstinget, 

Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla kommun.   

 

Ett skolsamarbete om sjöfartsrekrytering planeras tillsammans med 

Transportstyrelsen. Museet funderar också i denna stund på hur ett firande av 

museets 25-årsjubileum skulle kunna arrangeras, kanske med besök av 

stockholmstiftelsens styrelse på ett möte med någon slags aktivitet.  

 

En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 

för allmänheten.  

  

Bohusläns försvarsmuseum   www.bohuslans-forsvarsmuseum.se  

Denna stiftelse arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och 

dokumenterar försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad, uppförd 

för ändamålet, plus Regementsparken med tillhörande utomhusscen och torp, 

visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Här finns dessutom en unik samling 

dokument, bilder och filmer.  

 

Man bedriver även forskning och registrering av soldater, båtsmän och torpställen, 

vilket är av stor betydelse för släktforskare. Museibyggnaden i Regementsparken 

har utställningar och berättar på flera sätt om Bohusläns omfattande 

försvarshistoria, bl.a. har ett stort antal böcker med egen forskningsverksamhet 

publicerats, vilka försäljs tillsammans med andra föremål.  

 

Lokalerna uthyrs då och då, något man planerar för att utöka.  

 

Bohusläns Regementes Kamratförening bildades 1936. Kamratföreningen är 

stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum. Kamratföreningen 

förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda 

för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. Sedan 2019 är 

också Källvikenstiftelsen stiftelsebildare till Stiftelsen Bohusläns 

försvarsmuseum. 

 

I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 

filmer med hjälp av Bohusläns museum. Man vill utveckla utställningar och öka 

antalet besökare både digitala och fysiska, samt verka för mera utbyte med skolan 

riktat mot grundskolan, samt utveckla historiska vandringar, skyltar, QR-koder, 

genom bl a Natur och kulturguiden.  

 

En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 

för allmänheten.  
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Backamo lägerplats    www.backamolagerplats.se  

Stiftelsen förvaltar området Backamo lägerplats. Från och med år 1724 blir 

Backamo ordinarie mötesplats för Riksänkedrottningens livregemente till häst 

södra bataljon. Mycket talar för att man nyttjat Backamo sedan slutet av 1600-

talet. I området finns ett stort antal byggnader med betydande kulturhistoriskt 

värde från framför allt 1800-talet.   

 

När I 17 lades ner 1992 såldes området av staten till Uddevalla kommun för en 

krona. Området arrenderas sedan av stiftelsen.   

Stiftelsens uppgift är att bevara områdets kulturella byggnader och flera miljoner 

har investerats under de senaste 20 åren. Stiftelsen arbetar i nära samarbete med 

Kulurföreningen Bondens Dag samt Backamo vänner, båda en sorts stödförening 

vars ändamål är att ” …i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja 

verksamheten vid Backamo lägerplats…”  

 

Verksamheten består förutom underhåll av miljö och byggnader av omfattande 

uthyrningsverksamhet till föreningar mfl. Här hålls flera stora årliga evenemang 

som Bondens dag, som är ett av Bohusläns största besöksevent A-Bombers Old 

Style Weekend, Backamo Bakluckeloppis, marknader, auktioner, musik, 

kulturarrangemang, djur och motorträffar. Här finns också vandrarhem, lokaler för 

konferens, ställplatser för husbilar, badplats, fiskevatten, träningsanläggning m.m.   

Området är öppet för allmänheten och har en tid använts flitigt av 

förskolebussarna från omgivningarna.  

 

Stiftelsen har ett antal projekt påbörjade som t ex tömningstation för husbilar, 

renovering av badplats med handikappanpassning, utveckling av 

träningsanläggningen m m 

 

Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, hemvärnet och Kungl. 

Bohusläns Regementes Kamratförening och sedan 2018 Kulturföreningen 

Bondens dag. Sedan 2019 har man en arbetande styrelse.  

 

En utställargrupp har bildats för att berätta mer om platsens och dess historia. 

Målsättningen är att kunna bygga upp en permanent utställning som beskriver 

lägerplatsens historia. Från interneringstiden 1945 finns en hel del material som 

behöver restaureras och konservator är vidtalad och kommer att påbörja arbetet i 

begränsad omfattning beroende av ekonomi.  

 

Stiftelsen fortsätter att utveckla så att Backamo är ett självklart utflyktsmål, en 

plats för stora och små event och där intressant historia berättas.  
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Det ekonomiska läget för stiftelserna   
Bidragen till stiftelserna har varit mycket olika och det ekonomiska läget för de 

fyra stiftelserna har varit och är även i nuläget varierat.   

 

Stiftelsen Bohusläns museum är när det gäller finansieringen hälftenägd mellan 

Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är 

Bohusläns hembygdsförbund som dock inte kan bidra finansiellt. Ekonomin har 

varje år redovisats för kommunen. Kommunen skriver i uppdrag till museet vad 

kommunen vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 

uppdrag. 

 

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som dock 

löstes i början av 2019 i och med att man fick in en ny finansiär, 

Källvikenstiftelsen.   

 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla har mycket stora ekonomiska 

problem då en av stiftelsebildarna, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus med säte i 

Stockholm, har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 

man kan göra åt situationen. Förnärvarande verkar mycket av diskussionen handla 

mer om hur man kan minska sina utgifter än att öka sitt engagemang.  

  

Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger 

intäkter och har i dagsläget endast ställt frågan om ersättning för de kommunala 

verksamheter som nyttjar området, huvudsakligen förskolor, samt om hjälp till 

parkering vid flygfältet som är en fastighetsrättslig fråga relativt kommunen som 

äger ifrågavarande mark.  

  

Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
Vissa delar av verksamheterna är beroende av ekonomiskt stöd. Enligt gällande 

lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till stiftelser. 

Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd. Skälet att inte 

tillåta stöd till stiftelser är att stiftelseformen inte är skyldig att vara öppen för 

ekonomisk granskning.  

 

I två av stiftelserna är kommunen dock en av flera stiftelsebildare, det gäller 

Bohusläns museum där kommunen utser två ledamöter till stiftelsestyrelsen och 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla där kommunen har en 

adjungerad post i stiftelsestyrelsen. För Backamos del äger kommunen marken 

och byggnaderna som stiftelsen arbetar för att bevara, varigenom samhället 

slipper dessa kostnader. 

 

Kultur och fritidsförvaltningens bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort 

värde för kommunen och att de uträttar mycket såväl för Uddevallas befolkning 

som för tillresta. Vilja till stöd finns därför från förvaltningen, men möjligheterna 

är begränsade i och med nuvarande lokala regler som nämns ovan samt 

tillgängliga medel.  
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Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 

stiftelsemuseerna och utformningen av befintliga regler omfattar heller inte 

stiftelsemuseernas värde för samhället. Förvaltningen har ytterligare ett uppdrag, 

att se över gällande bidragssystem, i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett 

mycket omfattande arbete som kommer pågå under en relativt lång tid framöver.  

 

Förvaltningens bedömning  
Kultur och fritidsförvaltningen bedömer att Uddevalla kommun bör göra det 

möjligt att ge stiftelsemuseerna någon form av ekonomiskt stöd. Förutsättningen 

för stöd måste då vara att stiftelsernas ekonomi redovisas för kommunen och att 

stiftelsernas arbeten är demokratiska och fortsatt gagnar befolkningen i Uddevalla 

kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att stiftelser ska 

redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge ekonomiskt 

stöd.   

 

Är det så att stiftelsens verksamhet svarar mot behov som kommunen har, eller 

löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar det verksamhetens berättigande 

ur kommunalt perspektiv.   

Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse 

och storleken på stödet bör ges i dialogbaserad form utifrån den givna ekonomiska 

ramen.   

 

Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 
Även om Kultur och fritidsförvaltningens resurser är begränsade kan Kultur och 

fritid tydligare visa vad man anser gynnar befolkningen och där skattemedel, i 

mån av möjlighet, skulle kunna användas. Svarar stiftelsens verksamhet mot 

behov som kommunen har, eller löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar 

det verksamhetens berättigande ur kommunalt perspektiv. 

 

Arbete med vårt gemensamma kulturarv, kan utgöra en grund för stöd. Att vårda 

och bruka platser, samlingar och berättelser med särskilt kulturhistoriskt värde är 

en angelägen uppgift. Här handlar det om att förvalta och utveckla berättandet om 

viktiga delar av Uddevallas kulturarv och bebyggelsehistoria, samt att arbeta med 

delar av det lokala kollektiva minnet, dvs det som finns här och ingen annanstans. 

Däri ingår att tillhandahålla och underhålla en fysisk plats för dessa minnen, 

liksom att vårda och bruka samlingar. 

 

Prioriterade när Uddevalla kommun ska ge stöd är alltid Barn och ungdom, 

liksom att de verksamheter som utförs ska vara tillgängliga för alla och möjligt att 

delta i för alla. Utgångspunkten är alltså en demokratisk syn, med betoning på de 

unga i samhället.  

 

För många kulturarvsföreningar är det inte tydligt hur stor del av verksamheten 

som vänder sig till barn och ungdom och man har heller inte barn som 

medlemmar som räknas för sig. Det som utförs görs ofta för alla, alltså även för 
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barn och inte ens bara för oss som lever nu. Kommande generationer är viktiga i 

allt kulturarvsarbete. Några verksamheter har därutöver särskilt bjudit skolgrupper 

till visningar och samarbeten, vilket naturligtvis extra uppskattas av kommunen 

och kommunens skolor.  

 

- Att samverka med andra kulturarvsaktörer ger ofta positiva effekter.  

- Pedagogisk verksamhet uppskattas, särskilt till barn.  

- Att utgöra en resurs för forskningsverksamhet är av betydelse.  

- Kulturarv som sätts i relation till vår samtid kan förhöja kunskap och förståelse 

på ett positivt sätt.   

- Tillgänglighet är en prioriterad fråga generellt för kommunen. Det kan såväl 

handla om att människor fysiskt ska kunna närma sig, som att verksamheten ska 

ha bra öppettider och/eller möjligheter att delta digitalt.  

- Verksamhetens besöksantal och betydelse som besöksmål för turismen är en 

värdefull sak för kommunen även om det inte ingår i Kultur och fritids 

verksamhetsmål. 

- Arbete med kulturarv är meningsfullt, inte minst för människor med 

funktionshinder. Med god arbetsledning kan även människor som åsidosatts 

arbetsmarknaden utföra nyttiga arbetsuppgifter och känna sig behövda. Att 

erbjuda meningsfull sysselsättning för människor med problem på ordinarie 

arbetsmarknad är inte en sak som Kultur och fritid ska sätta pris på, men det är 

naturligtvis till gagn för kommunen i stort. 

 

Förvaltningen kan även vara behjälplig på annat sätt än med rent ekonomiskt stöd. 

Det kan t ex handla om att hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete riktat 

direkt till ortens skolbarn och i samarbete med skolförvaltningen.  

 

Ett första möte mellan Kultur och fritid, Barn och utbildningsförvaltningen, samt 

de kulturarvsstiftelser som här diskuteras, har planerats men inte varit möjligt att 

genomföra under våren 2020, utan får skjutas på framtiden. En förhoppning är att 

det ska bli möjligt till hösten. Därutöver kan Kultur och fritidsförvaltningen också 

delta i samtal rörande behovet av stöd från andra kulturarvsaktörer och andra 

finansiärer.   

 

 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av 

riktlinjer för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för 

museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 

regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 

delegation av nämnden. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar 

uppdraget. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(6) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00312 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 

planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 

förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 

planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 

historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  

 

Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 

kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 

översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 

avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 

kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 

energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 

verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 

helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 

 

Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 

av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 

också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 

största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 

Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 

kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 

som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 

Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 

respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 

göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 

och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 

respektive styrelse eller nämnd besitter.  

 

För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 

remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 

om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 
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Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 

samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 

avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 

som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 

annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag 

ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 

samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag. 

Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 

eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 

och markanvisningar utan åtgärd,  

 

att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 

om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 

 

att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 

förändringar som förtydligar och stärker kommunstyrelsens ledande roll i frågor inom 

samhällsplaneringsområdet.     

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 

förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 

planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 

historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  

Planbesked och markanvisning 

Planbesked och markanvisning är reglerat i plan och bygglagen. Planbesked innebär att 

kommunen beslutar huruvida ett detaljplanearbete ska påbörjas eller ej. Markanvisning 

innebär att en överenskommelse träffas mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
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kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde 

för bebyggande. 

Planbesked och beslut om markanvisning kan ge stora ekonomiska och 
strategiska konsekvenser för många kommunala områden 

Processer som kommit en bit på väg är i praktiken svåra att ändra eller att dra tillbaka. 

Exploatören kan ha lagt ner stora utredningskostnader och ett ifrågasättande av 

pågående projekt i efterhand kan därför sätta beslutsfattare i etiska dilemman genom att 

man en gång tillåtit processen att starta. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken 

samhällsutvecklingens riktning.   

 

Som exempel kan lyftas fram ett nytt, eller utökat område för bostäder. Till 

bostadsområdet krävs vägar som innebär både investeringar och årliga driftkostnader. 

Området måste troligen försörjas med kommunalt vatten och avlopp. Barnen i områden 

behöver förskola och skola och eventuellt skolskjuts, och människor som arbetar 

behöver ta sig dit med hjälp av kollektivtrafik. Äldre personer kan behöva stöd av t.ex. 

hemtjänst. Allt ovan nämnt har en miljöpåverkan. Samtidigt ska bostädernas kvaliteter 

gärna locka till inflyttning, men får inte heller motverka värden som bidrar till turism 

och näringsliv och rörligt friluftsliv. Saknas förutsättningar att till en acceptabel insats 

tillgodose dessa krav medför det stora konsekvenser under lång tid.  

 

Det är således en stor mängd strategiska överväganden som bör göras innan ett 

ställningstagande sker.  

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt styrelsens reglemente verksamhetsansvar för bland annat: 

- översiktlig planering av användning av mark och vatten  

- kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi med tillhörande verksamhetsplan  

- vatten och avloppsnätsverksamheten 

- bostadsförsörjning 

- övergripande transportinfrastruktur  

- kollektivtrafik 

- lokalförsörjningsplan  

 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bland annat  

- energiplaneringen samt främja energihushållningen 

- miljöledningssystemet 

 

Grunden för kommunens samhällsutveckling med avseende på användning av mark- 

och vattenresurser återfinns i översiktsplanen. Kommunen har också antagit en 

samhällsbyggnadsstrategi vilken konkretiserar översiktsplanen genom ett antal 

planeringsprinciper för utveckling av framför allt bostäder under den närmaste tio-

årsperioden. Till samhällsbyggnadsstrategin upprättas årligen en genomförandeplan 

som konkret pekar ut aktuella bostadsområden/bostadsexploateringar som kommunen 
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ska utveckla i närtid (1–3 år med 10-årsperspektiv). Genomförandeplanen är därmed en 

beställning till övriga nämnder och bolag om åtgärder som ska planeras in i nämndernas 

arbete och budget. 

 

Kommunledningskontoret har knutit strategiska planeringsresurser till sin förvaltning 

för att bereda denna typ av ärenden inför styrelsens beslut. I nuläget är det avdelningen 

för hållbar tillväxt som svarar för arbetet. Kommunledningskontoret kan göra ändringar 

i sin egen organisation över tid. 

Strategiska beslut i tidiga skeden - förprövning som metod 

Samhällsplanering måste ske med utgångspunkt från det kommunen vill uppnå, vilket 

formuleras i politiskt antagna mål- och styrdokument. Strategiska beslut måste därför 

fattas i tidiga skeden av varje process. Planbesked och markanvisningar är exempel på 

sådana beslut. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken i vilken riktning 

samhällsplaneringen ska följa.  

 

I samband med att ansvaret för planbesked och markanvisningar genom 

kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 flyttades till kommunstyrelsen infördes också 

metoden ”förprövning” vilken visas i sitt sammanhang i figuren nedan. 

 

 
Modellen innehåller rutiner och kriterier för hur processen och besluten i denna typ av 

ärenden ska fattas. Kriterierna är framtagna mot bakgrund av kommunstyrelsens 

övergripande ansvar för kommunens utveckling. Arbetet är organiserad genom en så 

kallad förprövningsgrupp som är sammansatt av representanter från samtliga 

förvaltningar och berörda bolag. Varje deltagande funktion ansvarar för att belysa frågor 

ur ett visst perspektiv. Kommunen ska alltså redan innan ett projekt får tillstånd att 

komma igång få en uppfattning om vilka större konsekvenser som kan förväntas uppstå 

på olika områden. Konsekvensbeskrivningen ska ge en bild av om projektet bidrar till 

önskad samhällsutveckling.  

 

Genom förprövningen i kombination med styrande dokument och genomförandeplaner 

har kommunen verktyg för att aktivt styra samhällsplaneringen. Kommunstyrelsen får 

på detta sätt ett väl underbyggt beslutsunderlag från kommunledningskontoret för att 

kunna fatta för kommunen viktiga samhällsutvecklingsbeslut. 
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Kommunledningskontorets bedömning 

Samhällsplanering måste ske med utgångspunkt från det kommunen vill uppnå, vilket 

formuleras i politiskt antagna mål- och styrdokument. Strategiska beslut måste därför 

fattas i tidiga skeden av varje process. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken i 

vilken riktning samhällsplaneringen ska följa. Ett påbörjat planarbete år svårt att stoppa.  

 

Fler dimensioner än sådana som en enskild nämnd eller ett enskilt bolag har kompetens 

att bedöma måste vägas in för att leda kommunens utveckling i önskad riktning. 

Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 

respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och inte heller åläggas att göra 

bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar och 

rollfördelning för olika beslut ska återspegla det kompetensområde styrelse eller nämnd 

besitter. Ansvar kan då utkrävas av beslutsfattare som haft möjlighet att bedöma 

frågorna utifrån sitt ansvarsområde med dess olika perspektiv. 

 

Frågan om ansvar för planbesked och markanvisningar måste därför förstås i ett större 

sammanhang vilket förklarar varför kommunstyrelsen som har det övergripande 

ansvaret för helhet och riktningen för kommunens utveckling också är den instans som 

har att ta ansvar för och besluta i frågor av avgörande betydelse för kommunens 

utveckling.  

 

Genom att samla verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans, 

kommunstyrelsen, tillförsäkras en helhetssyn på flera viktiga perspektiv i 

samhällsplaneringen. Kommunstyrelsen är genom sitt ansvar för övergripande, 

samhällsstrukturerande frågor därför den instans som kan sätta frågor om planbesked, 

markanvisningar och större exploateringar i ett sammanhang och ska därför och vara 

den politiska nivå som tar ansvar för och beslutar i dessa frågor.   

 

För att ge processen en bredare politisk förankring kan det dock vara motiverat att 

införa ett remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i 

ärenden om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen.  

Områden som behöver utredas ytterligare 

Ytterligare frågor med strategisk betydelse inom samhällsplaneringen kan behöva 

tydliggöras och knytas närmre kommunstyrelsens ansvar. Exempel på sådana frågor är 

förhandsbesked och bygglov på mark utanför detaljplanelagda områden (företrädesvis 

landsbygd). Dessa ärenden ingår inte i förprövningen då de enligt Plan- och bygglagen 

(PBL) inte erfordrar plantillstånd. Här fattar för närvarande kommunens handläggare 

vid samhällsbyggnadsförvaltningen vanligen beslut på delegation. Då även 

tillkommande bebyggelse på landsbygd får konsekvenser för kommunen – ibland stora 

sådana – är det av stor vikt att också förhandsbesked bedöms utifrån så många 

perspektiv som möjligt. Effekter som nya verksamhetsområden för vatten och avlopp, 

behov av nya gc-vägar, skolskjutsar osv bör finas med vid bedömningen i dessa 
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ärenden. Kommunledningskontoret anser att det bör utredas om det också ska tas fram 

kriterier för bedömning av förhandsbesked.  

 

Markanvisningar är liksom planbesked en del av samhällsbyggnadsprocessen och ingår 

i kommunstyrelsens ansvar. Markförvärvsfrågan är därför ytterligare exempel på ett 

område där kommunstyrelsen roll kan behöva tydliggöras. Förvärv och försäljning av 

mark för bl.a. bostads- och verksamhetsändamål är av avgörande betydelse för att 

kommunen utvecklas i önskad riktning. I dagsläget kan det uppfattas som oklart hur 

beredning och ansvar för köp och försäljning av mark är kopplad till den strategiska 

samhällsplaneringen. Även ekonomin kring exploateringsprojekt bör utredas vidare, i 

syfte att ge en rättvisande bild av ett projekt över tid med både intäkter, driftkostnader 

och investeringar. 

 

Konsultföretaget Public Partner genomförde i april 2016, en studie om ansvar och roller 

inom plan- och exploateringsprocessen. Studiens resultat visar på att nu gällande ansvar 

för kommunstyrelsen avseende planbesked, markanvisningar och exploatering bör 

bestå. Public Partner rekommenderade att den övergripande styrningen av 

samhällsbyggnadsprocessen stärks ytterligare genom att kommunstyrelsen ges ett 

tydligare ansvar för mark och exploatering samt förvärv, överlåtelse samt upplåtelse av 

fastigheter, mark mm. I studien ges också några exempel på hur andra expansiva 

kommuner organiserat bl.a. mark- och exploateringsverksamheten. Även detta talar för 

att frågor gällande beredning och ansvar av ärenden inom strategisk samhällsplanering 

bör aktualiseras. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende 

planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett underlag som 

stödjer ett förslag till förändring av reglementet för nämnderna som syftar till ett 

återförande av ansvaret för beredning och beslut av markanvisningar och planbesked. 

Ansvaret för att bereda planbesked och markanvisningar har sedan 

kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 legat på kommunledningskontoret och 

avdelningen för strategisk samhällsplanering. Avdelningen för strategisk 

samhällsplanering är sedan årsskiftet 2019/20 lagts ned. Ansvaret för frågorna har förts 

över till tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret. 

 

I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 

samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 

ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 

och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Planeringsavdelningen har historiskt sett alltid tagit fram material som berör 

markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar och markanvisningstävlingar. 

Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det inkomna materialet, 

urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. Planeringsavdelningen är även den 

avdelning som upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt genomför 

kommunens inköp av mark.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 

kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30      

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige förändra reglementet och återföra delegationen av 

planbesked och markanvisningar till samhällsbyggnadsnämnden   



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2020-03-30 Dnr SBN 2020/00123 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 

samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 

ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 

och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen till avdelningen för strategisk samhällsplanering, och 

därefter Tillväxtavdelningen, för att hålla samman beredningsprocessen. Arbetet innebär 

att samordningsfunktionen blir ansvarig handläggare på den nya planansökan. 

Handläggaren går sedan igenom det inkomna materialet för att se så att ansökan är 

komplett och i de fall den inte är det begära in kompletteringar från sökanden. När 

ansökan är komplett sammanställer handläggaren det inkomna materialet samt tar fram 

övrig relevant information till ärendet. Materialet skickas sedan ut till medlemmar i 

kommunens förprövningsgrupp så att medlemmarna kan gå igenom ärendet och fylla i 

sina berörda kriterier för bedömning av planansökan.  

 

En gång i månaden hålls ett förprövningsmöte där månadens ärenden redovisas och 

diskuteras. Efter mötet sammanställer handläggaren alla inkomna kriterier samt 

upprättar en tjänsteskrivelse för beslut i kommunstyrelsen. 

Handläggaren har, tillsammans med kollegor och/eller chef, i princip all kontakt med 

den sökande samt ansvarar för att sammanställa all information från kommunens 

förprövningsgrupp och för att upprätta tjänsteskrivelsen. 

 

Planeringsavdelningen som alla planarkitekter tillhör och som tillika handlägger alla 

detaljplaner och lägger de förslag till beslut som ligger till grund för ett fastställande av 

detaljplanen. Planarkitekterna har därför god koll på vilken handläggningstid de olika 

planerna kan ha, vilka utredningar de kräver och vilka eventuella utmaningar en viss 

detaljplan kan stå inför. Planavdelningen ansvarar även för vilka planuppdrag som 

behöver prioriteras och omprioriteras samt hur många planer som det finns uppdrag på 

och viken kapacitet vad gäller handläggare som finns att tillgå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdragsgivare är, i huvudsak, 

samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut fattas av nämnden, i de 

allra flesta fall. De detaljplaner som kan beslutas och fastställas av nämnden är de som 

ligger i linje med kommunens översiktsplan och som inte är av stor betydelse eller 

principiell beskaffenhet. Sådana planer ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Vad gäller markanvisningar har Samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning 

tagit fram material som berör markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar som 

markanvisningstävlingar. Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det 

inkomna materialet, urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. 

Planeringsavdelningen är även den avdelning som upprättar markanvisningsavtal, 

exploateringsavtal samt genomför kommunens inköp av mark.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 
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kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal. 

 

Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen bistår vid beredning av planbesked, 

handlägger detaljplaner, upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt 

genomför större delen av kommunens inköp av mark och utöver det även huvudsakligen 

tagit fram kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för 

markanvisningsavtal samt exploateringsavtal så skulle det vara naturligt att 

samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som beslutar i frågorna berörande planbesked 

och markanvisningar. I och med att Samhällsbyggnadsnämnden därtill har ansvaret för 

en god bebyggd miljö finns det en tydlig koppling till både planbesked och 

markanvisningar.  

 

Stycket nedan förslås därför flyttas från kommunstyrelsens ansvarområde till 

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i kommunfullmäktiges reglemente över 

nämnderna. 

 

Kommunstyrelsen 

 
§ 8 Delegering från kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden  

- (…) 

- planbesked,  

- markanvisning. 

 

 

 

 

 

Aya Norvell Martin Hellström 

Tf. förvaltningschef Enhetschef Planering 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr SBN 2020/00123  

Ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett underlag som 

stödjer ett förslag till förändring av reglementet för nämnderna som syftar till ett 

återförande av ansvaret för beredning och beslut av markanvisningar och planbesked. 

Ansvaret för att bereda planbesked och markanvisningar har sedan 

kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 legat på kommunledningskontoret och 

avdelningen för strategisk samhällsplanering. Avdelningen för strategisk 

samhällsplanering är sedan årsskiftet 2019/20 lagts ned. Ansvaret för frågorna har förts 

över till tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret. 

  

I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 

samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 

ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 

och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Planeringsavdelningen har historiskt sett alltid tagit fram material som berör 

markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar och markanvisningstävlingar. 

Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det inkomna materialet, 

urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. Planeringsavdelningen är även den 

avdelning som upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt genomför 

kommunens inköp av mark.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 

kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Martin 

Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 

 

Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 

 

Ajournering begärd och verkställd 14:17-14:22 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent 

Andreassons (UP) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

yrkandet. Votering begärs. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 202  
 

Omröstningsresultat 

Beslutar nämnden i enlighet med förslaget i handlingarna? 

 

   Votering   

Namn  Ersättare Ja Nej Avstår 

Roger 

Ekeroos M 

M Torun 

Elgebäck (C) 

X   

Stig Olsson C  X   

Roger 

Johansson 

L  X   

Maria 

Johansson 

L  X   

Jerker Lundin KD Ole Borch 

(MP) 

X   

Kenneth 

Engelbreakss

on 

S    X 

Karin 

Engdahl 

S    X 

Per-Arne 

Andersson 

S Anna-Lena 

Heydar (S) 

  X 

Susanne 

Börjesson 

S Marie 

Lundström 

(V) 

  X 

Martin 

Petersson 

SD  X   

Mattias 

Forseng 

SD  X   

Kent 

Andreasson 

UP   X  

Mikael 

Staxäng 

M  X   

Summa 

röstutfall 

  8 1 4 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunfullmäktige förändra reglementet och återföra delegationen av 

planbesked och markanvisningar till samhällsbyggnadsnämnden  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 202  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: De 

ekonomiska och strategiska konsekvenserna är inte belysta samt att förslaget inte är 

förankrat i kommunstyrelsen. 

 

 
Vid protokollet  

Aya Norvell  

  

Justerat 2020-04-21 av  

Mikael Staxäng  

Roger Johansson  
  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21  

Ola Löfgren   

  

Skickat 2020-04-24 till  

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-08-13 Dnr KS 2020/00507 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av 

antalet ledamöter i demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande föreslår att antalet 

ledamöter i demokratiberedningen utökas från nuvarande sju till nio. 

 

Syftet med förslaget är att möjliggöra att samtliga partier i kommunfullmäktige 

representeras i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, § 45, 

demokratiberedningen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, i enlighet med upprättat förslag. 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

 

 

Skickas till 

Författningssamlingen 



UaFS 

 

 

 

 

Förslag 

Färgmarkerad text är tillkommande 

Genomstruken text föreslås utgå 

 

 
 

§ 45 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 

löpande mandatperioden en demokratiberedning. Valen förrättas på det sammanträde 

vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

 
Beredningen ska bestå av nio sju ledamöter. Bland ledamöterna väljer 

fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid de valts till 

ledamöter. 

 
Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och 

samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande 

samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för 

Uddevalla kommuns demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. Beredningens 

ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt. I övrigt bereder 

beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess 

uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 
påkallade. 

 
Beredningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar 

och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
Beredningen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

 

För beredningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 

om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-06-26 Dnr KS 2020/00384 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 

Flaggbergsvägen, Lyckorna  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2020-05-27 § 20 kommunfullmäktige att 

anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten för sammanlagt 13 fastigheter i de västra 

delarna av området Lyckorna, Ljungskile. Fastigheterna som föreslås ingå i 

verksamhetsområdet för dagvatten utgörs av ett sammanhängande område bestående av 

fastigheter som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Anslutningen görs som ett led i att jämställa anslutningen till verksamhetsområden inom 

Uddevalla kommunen. Beslut om antagande av allmänt verksamhetsområde krävs för 

att berörda fastigheter ska bli avgiftsskylda enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2020-05-27 

Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med bilagor; karta, samt fastighetsförteckning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten enligt bilagd karta och förteckning 

inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Västvatten AB 

Samhällsbyggnadsnämnden, avdelningarna Myndighet och Planering. 

Vik. Översiktsplanerare 















 

Handläggare: 

Martin West 

Telefon: 0522-63 88 44 

martin.west@vastvatten.se 

 

 

 
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsområde för dagvatten på 
Flaggbergsvägen, Lyckorna 

 

Sammanfattning 
Området är beläget i västra delen av Lyckorna. Fastigheterna som 
föreslås ingå i verksamhetsområde för dagvatten utgörs av ett 
sammanhängande område bestående av tretton befintliga fastigheter 
som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Beslutsunderlag 

- Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna 
verksamhetsområdet 

- Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2020-05-04. 
 

Förslag till beslut 
Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB:s styrelse 
 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
verksamhetsområde för dagvatten enligt bifogad karta och förteckning 
inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 
 
Ärendebeskrivning 
Området består av totalt tretton fastigheter som i dagsläget inte tillhör 
verksamhetsområde för dagvatten. 
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led i att jämställa 
anslutningen till verksamhetsområden inom Uddevalla kommun.  
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter 
ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). I detta fall för Dagvattengata. 
 
Med vänlig hälsning 
 
VÄSTVATTEN AB 
 
 
 
Martin West 
Handläggare 
 
Bilagor 
 
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet. 
2. En karta över föreslaget verksamhetsområde. 
3. Översiktskarta över områdets lokalisering. 



Sida 1 av 1 
 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kanslibacken 9 Kanslibacken 9 0522-63 88 00 556901-9622 

  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 

 
 

 
 
 
HANDLÄGGARE:  
Martin West  
TELEFON 0522-63 88 44  
martin.west@vastvatten.se 
 

 
 

Flaggbergsvägen, Lyckorna verksamhetsområde dagvatten 
 

Totalt 13 stycken fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för dagvatten. 

 

 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 

LYCKORNA 2:7 Båda delarna 1 

LYCKORNA 2:71  2 

LYCKORNA 2:83  3 

LYCKORNA 2:132  4 

LYCKORNA 2:170  5 

LYCKORNA 2:175  6 

LYCKORNA 2:179 Del av Flaggbergsvägen 7 

LYCKORNA 2:187  8 

LYCKORNA 2:198  9 

LYCKORNA 2:218  10 

LYCKORNA 2:237  11 

LYCKORNA 5:1  12 

LYCKORNA 5:2  13 

 

mailto:martin.west@vastvatten.se


Föreslaget verksamhetsområde 2020-05-04
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 Tjänsteskrivelse  
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2020-06-26 Dnr KS 2020/00389 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa för vatten och avlopp den 11 december 

2019 och gäller från den 1 januari 2020. Uddevalla Vatten AB har funnit fel i taxan som 

föreslås korrigeras. Felen avser dagenvattenavgifter och finns markerade i förslaget till 

korrigerad taxa på sidan 8. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-26 

Uddevalla Vattens styrelsemötesprotokoll, 2020-05-27 § 21 

Förslag till korrigerad VA-taxa 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta korrigerad VA-taxa för Uddevalla kommun, 

 

att den korrigerade VA-taxan ersätter VA-taxa daterad 2019-12-11 § 307 samt 

 

att taxan börjar gälla från och med den 1 oktober 2020. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Uddevalla Vatten AB 

Författningssamlingen 
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  Dnr 2019/214 
 

1 
 

VA-TAXA 

för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-11, § 307. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten AB. 

Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 

och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger  

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 

med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är 

avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  
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För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 

300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. Hela byggnaden 

eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av 

dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken 

är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken 

hör och kategorierna definieras på följande sätt: 

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av 

ytan är hårdgjord. 

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög 

genomsläpplighet. 

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av 

ytan är hårdgjord. 

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av brukningsavgifter för dagvatten. 

Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i 

kategorier enligt ovan.  

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 

 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 

läge, även innan inkoppling skett. 

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldigheten inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift 

betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms. 

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

55 865 kr 

(44 692 kr) 

 

 

67 835 kr 

(54 268 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg  

b) Förbindelsepunktsavgift  
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

28 730 kr 

(22 984 kr) 

 

 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

95 770 kr 

(76 616 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

17,64 kr 

(14,11 kr) 

29,39 kr 

(23,51 kr) 

 

 

11,75 kr 

(9,40 kr) 

58,78 kr 

(47,02 kr) 

d) 
Lägenhetsavgift  

en avgift per lägenhet 

14 365 kr 

(11 492 kr) 

23 945 kr 

(19 156 kr) 

 

 

9 575 kr 

(7 660 kr) 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

e) Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) 

lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per annan fastighet enligt 

nedan.  

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

55 865 kr 

(44 692 kr) 

 

 

67 835 kr 

(54 268 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg VSDfDg 

b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

28 730 kr 

(22 984 kr) 

 

 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

95 770 kr 

(76 616 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 

26,74 kr 

(21,39 kr) 

44,56kr 

(35,65 kr) 

 

 

17,83 kr 

(14,26 kr) 

89,13 kr 

(71,30 kr) 

d) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas 

avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 

enligt nedanstående.  

  Småhusfastighet, 

Bostadsfastighet 

  

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 

inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.  

 

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 

föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 

respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) 

och b) eller 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall 

avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 

etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 

av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per m2 för anordnande av dagvattenbortledning för:   

Väghållare 164,75 kr (131,80 kr) 

Övriga 46,10 kr (36,88 kr) 

 

§ 10 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till 

exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande 

lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

FASTA AVGIFTER     

a) Fast avgift Mätarstorlek Avgift per V S 
 

TOTALT 

 Småhusfastigheter Qn2,5x1 år 
1 760 kr 

(1 408 kr) 
1 760 kr 

(1 408 kr) 
3 520 kr 

(2 816 kr) 

 Övriga fastigheter Qn2,5x1 år 
2 775 kr 

(2 220 kr) 
2 775 kr 

(2 220 kr) 
5 550 kr 

(4 440 kr) 

  Qn2,5x2 år 
6 695 kr 
(5 356kr) 

6 695 kr 
(5 356kr) 

13 390 kr 
(10 712 kr) 

  Qn2,5x3 år 
15 630 kr 

(12 504 kr) 
15 630 kr 

(12 504 kr) 
31 260 kr 

(25 008 kr) 

  Qn2,5x4 år 
25 940 kr 

(20 752 kr) 
25 940 kr 

(20 752 kr) 
51 880 kr 

(41 504 kr) 

  Qn6x1 år 
8 415 kr 

(6 732 kr) 
8 415 kr 

(6 732 kr) 
16 830 kr 

(13 464 kr) 

  Qn6x2 år 
34 535 kr 

(27 628 kr) 
34 535 kr 

(27 628 kr) 
69 070 kr 

(55 256 kr) 

  Qn6x3 år 
53 430 kr 

(42 744 kr) 
53 430 kr 

(42 744 kr) 
106 860 kr 
(85 488 kr) 

  Qn6x4 år 
82 575 kr 

(66 060 kr) 
82 575 kr 

(66 060 kr) 
165 150 kr 

(132 120 kr) 

  Qn10x1 år 
22 505 kr 

(18 004 kr) 
22 505 kr 

(18 004 kr) 
45 010 kr 

(36 008 kr) 

  Qn10x2 år 
53 425 kr 

(42 740 kr) 
53 425 kr 

(42 740 kr) 
106 850 kr 
(85 480 kr) 

  Qn10x3 år 
113 560 kr 
(90 848 kr) 

113 560 kr 
(90 848 kr) 

227 120 kr 
(181 696 kr) 

  Qn10x4 år 
158 245 kr 

(126 596 kr) 
158 245 kr 

(126 596 kr) 
316 490 kr 

(253 192 kr) 

 

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt 

följande: 

b) Fast avgift  Avgift per V S TOTALT 

 Småhusfastigheter  år 1 760 kr 
(1 408 kr) 

1 760 kr 
(1 408 kr) 

3 520 kr 
(2 816 kr) 

 Övriga fastigheter  år 2 775 kr 
(2 220 kr) 

2 775 kr 
(2 220 kr) 

5 550 kr 
(4 440 kr) 

 

c) Dagvattenavgift Kategori# Avgift per Df Dg TOTALT 

 
Småhusfastigheter Småhus år 

735 kr 
(588 kr) 

100 kr 
(80 kr) 

835 kr 
(668 kr) 

 
Övriga fastigheter Kategori 1 m2/år 

0,59 0,52 kr 
0,47 (0,41 kr) 

0,07 kr 
(0,06 kr) 

0,59 kr 
(0,47 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år 

1,05 kr 
(0,84 kr) 

0,14 kr 
(0,11 kr) 

1,19 kr 
(0,95 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år 

1,42 kr 
(1,14 kr) 

0,19 kr 
(0,15 kr) 

1,61 kr 
(1,29 kr) 

 
Allmän platsmark Kategori 1 m2/år  

0,79 kr 
(0,63 kr) 

15,84 0,79 kr 
12,67 (0,63 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år  

1,33 kr 
(1,06 kr) 

15,84 1,33 kr 
12,67 (1,06 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år  

2,13 kr 
(1,70 kr) 

15,84 2,13 kr 
12,67 (1,70 kr) 
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RÖRLIGA AVGIFTER 

 

d) Förbrukning Avgift per V S TOTALT 

 
Uppmätt/beräknad mängd m3 

15,84 kr 
(12,67 kr) 

15,84 kr 
(12,67 kr) 

31,68 kr 
(25,34 kr) 

 

#För definition av 14.1 c) Kategori 1-3, samt Småhus, se § 3. 

Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där 

hänsyn tas till behovet av hushållsvatten. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 

betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga 

för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för 

den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten. 

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den 

rörliga avgiften ut. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 150 m3 

per år och folkbokförd person. Fast avgift debiteras enligt 14.1 b). 

14.4 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning 

inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 

avgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 d). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift enligt 14.1 c). 
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§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande 

fast avgift för småhus enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c). Alla andra obebyggda 

fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 

14.1 c).  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 b) och 

c) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 d).  

Bebyggs bostadsfastighet eller annan fastighet skall avgifter enligt 14.1 a), b), c) och d) betalas, 

där storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens 

hårdgjordhet. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per åtgärd och tillfälle*:   

Nedtagning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Uppsättning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 400 kr (1 120 kr) 

Påsläpp av vattentillförsel 700 kr (560 kr) 

Montering av strypbricka 1 400 kr (1 120 kr) 

Demontering av strypbricka 700 kr (560kr) 

Undersökning av vattenmätare 1 431 kr (1 145 kr) 

Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr (560 kr) 

Förgävesbesök 875 kr (700 kr) 

 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs 

endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan 

debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 

anges i §§ 14 och 16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på 

obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.  

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, 

som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 

53 § vattentjänstlagen. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
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markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för 2019. 

 

Årets resultat är -555 871 kr. Revisorerna skriver bl.a. att. årets budgeterade 

verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under 

verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att 

rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken 

med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och 

numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att 

kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser. 

 

Revisorerna skriver också att trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 

tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet 

väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock 

använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella 

rekommendationerna. 

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 

redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Väst, med bilaga 1 och 2. 

Revisionsberättelse för 2019. 

Tidplan för redovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst. 

Sammanträdesprotokoll nr 1 2020-03-20, Samordningsförbundet Väst. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Väst. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 
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Samordningsförbundet Väst 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal. Målet var 200 samverkansparter under 

2019. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

493 samverkansparter har haft 

erfarenhetsutbyte via 

utbildningsinsatser, Arenadagar och 

Förbundet Dag och Finsamkonferensen 

eller fått information om förbundet och 

insatserna vid olika möten eller ”Öppet 

Hus”.  

Flera av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

På AME/ALE/AMA i alla kommuner, 

förutom i Färgelanda, finns avtal om 

arbetsträningsplats inkl. på Dingle 

Hundcentrum. 24 deltagare har varit på 

någon dessa platser.  

Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 

för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019  
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 200 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma.  
 

Kommentar:  

Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade 

hela året. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 

var under 30 år.  

21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt 

kommit i egen försörjning. 
 

Kommentar:  

Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit 

till egen försörjning än föregående år. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller 

studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier 

eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år. 

 
Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018-01-

01 och tom 2019-06-30 

158 deltagare avslutades under 

denna period, 147 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 125 eller 85 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

158 som avslutades under perioden, dvs. samma 

grupp deltagare. 

38 % (22 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (35 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2017 

120 deltagare avslutades och 64 

personer svarade eller 53 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp 

deltagare. 

55 % (18 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

67 % (33 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut.  
Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden. 
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Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 

Att utreda en 

individs 

förutsättningar 

för 

arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 deltagare under 

året. 

133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl.3 individuella utredningar. 
 

Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades.  
 
Kommentar:  

125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de 
senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade 
remitterats 2018. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. 
 

Kommentar:  

Det är något flera än föregående år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. 
 

Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa 

och därmed får ökad 

arbetsförmåga och ökade 

förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen 

försörjning.  

Personer över 25 år, med eller 

utan erfarenhet av arbetslivet 

6 grupper och minst 50 nya deltagare under året  

 

 
 

 

HOV:en har under 2019 haft 6 

grupper och 57 deltagare. 
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Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga 

och bättre hälsa och därmed öka deras 

förutsättningar för arbete och/eller 

studier och möjlighet till egen försörjning. 

Utrikes födda 

personer som inte 

har etablerat sig på 

arbetsmarknaden. 

6 grupper och minst 60 nya deltagare. 

Grupperna kunde genomföras i samtliga 

kommuner om det fanns efterfråga. 

MIHA hade under januari – juli  3 

grupper och 27 deltagare.  

En av grupperna genomfördes på 

Orust och de andra två i Uddevalla.  

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades. 
 

Fysioterapeut 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att göra deltagarna medvetna om sina 

fysiska förutsättningar och eventuella 

begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som 

Sof Väst finansierar, dock 

individuellt i första hand de 

som deltar i Utredningen och 

HOV:en. 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning, HOV:en och 

MIHA. 

 

Genomfört 26 föreläsning under 

året. 10 i Utredningen, 13 i 

HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 

Uddevalla. 

Att vara en del i uppdraget att utreda 

deltagarens förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge råd till 

deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 87 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.    
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Steg1 Uddevalla 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull 

aktivitet till ungdomar som hoppat av 

skolan, eller är på väg att hoppa av 

skolan. 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Att avsluta pågående grupp och de som hade 

individuellt stöd i mars. 

Steg1 Uddevalla hade under 

januari – mars 12 deltagare som 

avslutades.  

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från 

Uddevalla kommun upphörde. 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull  

aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan,  

är på väg att hoppa av skolan, att reducera  

utanförskap hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitetshöjande samt  

arbets- eller studieförberedande 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med 

eller utan diagnos som står 

långt från arbetsmarknaden 

Insatsen skulle finnas i Strömstad, 

Orust, Munkedal/Färgelanda och 

from 20 mars i Uddevalla (för 

deltagare från Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum). 

Minst 40 nya deltagare under 2019.  

Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola 

för alla) och därav var 62 nya 2019. 

Strömstad 15 och därav 8 nya. 

Orust 21 och därav 12 nya. 

Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. 

Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya. 

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare inom 
Sof´s Västs område. 
 

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

50 samverkansparter/år 
 

Delprojektledaren leder de 

kommunvisa styrgrupperna, 

samt sprider information om 

projektet. 

61 medarbetare har medverkat runt projektet.  

6 styrgruppsmöten har genomförts. 

Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 

4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar 

med målgruppen. Totalt 155 personer. 

Delta i  

ledningen av 

projektet.  

Huvudprojektets  projektledare, 

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den 

standard som ESF kräves.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat 

in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger 

långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av 

inkommit material. 
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ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Ska sprida kunskap om och vara 

stöd för utvecklingen av ASF i vårt 

område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
105 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren var samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Ska vara stöd och 

kontaktperson för och  

mellan befintliga 

Arbetsintegrerande sociala 

företag inom förbundets 

område och 

myndigheterna.  

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Stöttat befintliga ASF i vårt 

område, Dingle Hundcentrum, 

Vägen Ut! Branneby, Café Svea och 

Cykelbruket i Uddevalla samt 

Orustmodellen i Svanesund. Stöttat 

dem framför allt i personalärenden 

och i kontakten med 

Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 
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Bilaga 2 med:  

 

Statistik tillhörande förvaltingsberättelse 2019 
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Statistik 
 

Tre Strukturövergripande insatser finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-

projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit 753 medarbetare, 

flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång 

per aktivitet. 

 
Sof Väst individinriktade insatser har under 2019 haft 544 deltagare,  289 kvinnor och 248 män, samt ytterligare 

7 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 420 unika deltagare, d.v.s 117 deltagare har deltagit i 

mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit 401 nya deltagare, varav 223 

kvinnor och 178 män. 398 avslutade sin insats 2019, varav 201 kvinnor och 197 män. Den 31 december 2019 

deltog 141 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 89 kvinnor och 52 män. Under 2019 var som 

2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till 

unga och där finns det flera män än kvinnor. 

___________________________________________________________________________________________ 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen 

av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.  

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

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

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

 

Statistik för rehabvägledarna för 2019.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 222 deltagare, 133 kvinnor och 89 män. Därav 122 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män. 122 deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, 63 kvinnor och 59 män. 

  

122 (+2 anonym) nya deltagare 2019                                   122 avslutade deltagare 2019      

Därav 79 kvinnor och 43 män                                                 Därav 63 kvinnor och 59 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
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Avslutningsorsak för de 122 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2019. 
  

    
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 122 som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
  

          
43 av de 122 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 35 %.  

För kvinnorna är det 39 % och för männen är det 31 %  

_________________________________________________________________ 

Försörjning vid start och avslut för de 122 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2019. 

     
 

Totalt 25 av 122 avslutade deltagare, vilket är 20,5 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 21 % och för männen 20 %.  

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

med något annat.  
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Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att 

färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.  

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket ”förrehab”. 
 

 

Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
 

 
Genomsnittsåldern var 41,3 år, för kvinnor 39,9 år och för män 42,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller 25% av deltagarna som avslutades 2019. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.   

  
80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

75 % av kvinnorna och 85 % av männen.  

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019. 

                             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,9 år, för kvinnorna var det 4,2 år och för männen 3,6 år.  
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Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019. 

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.  
 
 

Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.  

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 9,7 månader.  För kvinnorna 9,9 månader och för män, 9,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcetrum (ASF). 

 
Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda. 

Av de 3 kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom 2 från Munkedal och 1 från Orust. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30. 

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom 11, dvs. 147 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 125, dvs. 85 % av dem som avslutades under perioden. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som svarade   

  
 

 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som avslutades under tiden 2018-
01-01 tom 2019-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning 
som inte kan kombineras med något annat.  
Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och 
studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30. 

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom 7, dvs. 113 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 

och av dem svarade 64, dvs. 53 % av dem som avslutades under perioden. 
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48 av 125  som deltog i uppföljningen hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut, dvs. 38 %.  

 

Jämförelse: 37 av 158 dvs 23 % som avslutades 

under denna period hade hel egen försörjning vid 

avslut. 

 

 

48 av 125, dvs. 38% av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter 

avslut. 

Jämförelse: 56 av 158 dvs 35% som avslutades under 

denna period arbetar eller studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 64 deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 
tom 2017-12-30 och svarade.   

 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats 
jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

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

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

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle 

utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal 

individuella utredningar lokalt i kommunerna.  

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två grupptillfällen då 

har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra 

Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året. 
 

Statistik för utredningsenheten 2019 
 

Kommunvis fördelning av de 133 (75 kvinnor och 58 män) som har deltagit i utredning under 2019. 

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken. 
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43 av 64, dvs. 67 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar 2 år efter avslut. 
 
Jämförelse: 39 av 120 dvs. 33 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller studerar vid 
avslut. 

35 av 64 som deltog i uppföljningen hade 

hel egen försörjning 2 år efter avslut, dvs. 

55 %.  

Jämförelse: 22 av 120 dvs. 18 % som 

avslutades under denna period hade hel 

egen försörjning vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  133 deltagare som deltog i utredningen under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med  

andra. 

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

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

Åldersfördelning för de 133 deltagarna (75 kvinnor och 58 män) som deltog i utredningen under 2019.  

  
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 45,1 år och för män 39,6 år.  
Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17% 
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Utbildningsbakgrund för de 133 personer (75 kvinnor och 58män) som deltog i utredningen under 2019.  

       
71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

61 % av kvinnorna och 85 % av männen. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 133 personer som deltog i utredningen 2019.  

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,5 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 4,4 år 
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 133 personer som deltog i utredningen under 2019. 

   

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

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

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet. 

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

Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år 

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

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

aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. 

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

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 
 

Statistik för HOV:en  2019 

Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 

 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.  
 

 

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.  

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

andra. 

    
37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med 
målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 57 deltagarna (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 
Genomsnittsåldern var 36,2 år, för kvinnor 35,3 år och för män 37,8 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 57 personer (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019. 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 57 personer som deltog i HOV:en 2019. 

                            
 

Inremittent för de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.         

      
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela 

området.  

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare. 

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  Kurserna erbjöds i hela 

Sof Västs området. 

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst 60 nya deltagare/år.  

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

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa 

för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till 

egen försörjning. 
 

Statistik för MIHA 2019 

Kommunvis fördelning av de 27  (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.  

 

 
 

Försörjning vid start för de 27 deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.  

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

andra. 

     
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning. 
 

 

Åldersfördelning för de 27 deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019. 

                                   
Genomsnitt var 37,3 år, för kvinnor 40,3 år och för männen 33,4 år. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 27 personer som deltog i MIHA 2019. 

                                           
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars 

enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.   

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på 
väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.   
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019  
12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av 4 kvinnor och 8 män. 

Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare. 

 

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 

  
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2019  i Steg1 Uddevalla. 

   
Genomsnittsåldern var 23,2 år för kvinnor 23,2 år och för män 23,1 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 
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ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och 

Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, 
Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden. 
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på 
väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med 
föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. 
Efter kursdelen kan deltagarana få individuellt stöd. 
 

Målet var minst 40 nya deltagare. 
Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” 2019, där av 26 kvinnor och 59 män.  

 

  
Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun. 

 

Statistik för Steg1 Strömstad 2019 

15 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

 
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad. 
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Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,0 år och för män 21,9 år.  
 

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.   

 
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019  

30 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män. 

Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. Färgelanda 17 ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                   
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                                                                                  
Genomsnittsåldern i Munkedal var 21,6 år för kvinnor 21,8 år och för män 21,5 år, 
genomsnittsåldern i Färgelanda var 21,2 år för kvinnor 20,3 år och för män 21,5 år.   
 

 

Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  
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Statistik för Steg1 Orust 2019 

21 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust. 

   
Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,3 år och för män 22,0 år  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum) 
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20 ungdomar har har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män. 

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.  

 
 

 

 

 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

    

Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST. 

 
 
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

 
 

 

Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna. 
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Fallbeskrivningar  
 

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatrin som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik 
har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetsersättning sedan skolan 
slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetsersättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett 
flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes 
med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatrin om Eriks psykiska problem. 
Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med 
inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma 
överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir 
utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i 
samråd med inremittenter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 
veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården. 
 

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatrin. Hon har inte slutfört gymnasiet och 

har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes 

dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga 

kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin 

syster. Hon har varit aktuell hos psykiatrin under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia 

kommer på studiebesök tillsammans med inremittenter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 

har Emilia kontakt med psykiatrin där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna 

och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm 

i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt 

och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett 

bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta 

vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta 

och slutföra sina gymnasiestudier. 

 

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft 

försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem 

som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket 

aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas.  Redan under kursens gång påbörjas letande av 

arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva 

fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter 
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arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon 

arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån. 

 

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har 

aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några 

sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV,en så det 

krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil 

personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i 

lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar 

eller varför han behöver delta i HOV,en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och 

får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte 

att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga 

arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV,en en 

Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV,ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt 

utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 

6 månader. 
 

 

Sammanfattning från Indikatorerna 2019 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september. 

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade) 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 

arbetsinsatserna? 

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 

 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar) 
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Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 

gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 
 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.   

  

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar) 

Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
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insatsen? 

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 

november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor. 

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.  

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön) 

Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 

 
 

Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 
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Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 

 
 

 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2019 Samordningsförbunden i Västra Götaland    (2020-01-16) 
  

Årsredovisning Datum Sändes till 

Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av 
hela verksamhetsåret 2019, inklusive det ekonomiska utfallet 

2020-01-11 
2020-01-22 

Verksamhet         
Ekonomi  

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2019 

Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) 
 
 
 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för  
årsredovisningen (se separat utskick) 

2020-01-15 

2020-01-25 
 

Enl. särskild 
tidplan 1) 

2020-02-05 

Göteborgs kommun 

Gäller enbart de som tillhör bidragsgivande HSN Väster, skickas till 
Processansvarig. 
Respektive kommun 
 

Annika Andersson, Ekonom (annika.b.andersson@vgregion.se ) 
• Totala intäkter/omsättning,  

• Årets resultat,  

• Utgående eget kapital 

• Balansomslutning (summa tillgångar enligt 
balansräkningen),  

• Antal anställda, 

• Västra Götalandsregionens bidrag 2017, 

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent 

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  
  

                                                

När beslut 
finns eller 

senast 
2020-03-31 

 

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2)   

Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 

Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

 samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 

1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.  
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare. 

2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun.  
Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  

mailto:annika.b.andersson@vgregion.se
mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


 

 

TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING januari – augusti 2020 Samordningsförbunden i Västra Götaland   (2019-11-07) 
   

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter Datum Sändes till 
 

Delårsrapport 
 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos   
 
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
2020-09-17 

 
2020-10-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Göteborgs kommun 
 
Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna  
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 
Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 
samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 
 

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. 
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  
 

mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-07-03 Dnr KS 2020/00326 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader 

utanför Källdalsskolan Projekt 60662 

Sammanfattning 

 Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 

infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 

gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. Syftet med byggnationerna är att möta 

de behov som uppstår till följd av den nya skolan. Åtgärderna beskrivs i nämndens 

underlag. 
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 

prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 

riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 

lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning och 

prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsutgifter i 

relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens totala investeringsbudget 

kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt kan således hanteras inom 

ramen för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-03 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera projektets budget till totalt 9,6 mkr 

 

att utökning ska hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 

investeringsbudget för 2020  

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-03-26 Dnr SBN 2020/00258 

  

 

Handläggare 

Projektledare Cecilia Wahlskog 

Telefon 0522-69 73 18 
cecilia.wahlskog@uddevalla.se 

 

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader 

utanför Källdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 

infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 

gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. 

Syftet med byggnationerna är att möta de behov som uppstår till följd av den nya 

skolan. Nedan listas några av åtgärderna: 

Lingatan 

 Området har idag saknat en gång- och cykelväg på delar av sträckan mellan 

Norgårdenskolan samt handelsområdet kring Undavägen där många ungdomar 

har gått ute i gatan.  

 Nya skolbusshållplatser anordnas i anslutning till säkra skolvägar.  

Undavägen 

 Ny gång- och cykelpassage 

 Fastdämpande åtgärd i form av gupp 

 Tillgänglighetsanpassa busshållplatser 

 Vänstersvängfält mot Almåsvägen för att begränsa köbildning 

 

 

Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 

prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 

riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 

lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning 

och prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala 

investeringsutgifter i relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens 

totala investeringsbudget kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt 

kan således hanteras inom ramen för investeringsbudgeten. 

 

Nedlagda kostnader tom 20-02-29 4 500 000 kr 

    

Projektering 1 150 000 kr 

Entreprenad 8 000 000 kr 

Byggherrekostnader 450 000 kr 

    

Ursprunglig budget beräknad 2017 5 500 000 kr 

Prognosticerade totala kostnader för projektet 200327 9 600 000 kr 
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Anledningen till den ökande kostnaden är bland annat: 

 Indexuppräkning, tre år från då budgeten sattes 

 Utökade åtgärder på Undavägen som inte var kalkylerade för i den första 

budgeten 

 Höjdsättningen av skolan har legat för högt vilket har resulterat i större 

anpassningar mot befintlig mark 

 Trädallé kunde inte tas ned enligt tidplan pga. dröjsmål med beslut från 

länsstyrelsen 

 Budget är för lågt satt från början 

 Avstängningar är dyrare än vad som brukar vara medräknat i budget, ibland är 

detta ej ens med 

   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26.      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att  föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera projektets budget till 9,6 mkr. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Aya Norvell Cecilia Wahlskog 

Tf. förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr SBN 2020/00258  

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 
Källdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 

infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 

gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. 

Syftet med byggnationerna är att möta de behov som uppstår till följd av den nya 

skolan. Nedan listas några av åtgärderna: 

Lingatan 

 Området har idag saknat en gång- och cykelväg på delar av sträckan mellan 

Norgårdenskolan samt handelsområdet kring Undavägen där många ungdomar 

har gått ute i gatan.  

 Nya skolbusshållplatser anordnas i anslutning till säkra skolvägar.  

Undavägen 

  Ny gång- och cykelpassage  

  Fastdämpande åtgärd i form av gupp  

  Tillgänglighetsanpassa busshållplatser  

  Vänstersvängfält mot Almåsvägen för att begränsa köbildning  

  

  

Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 

prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 

riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 

lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning 

och prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala 

investeringsutgifter i relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens 

totala investeringsbudget kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt 

kan således hanteras inom ramen för investeringsbudgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26.     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att  föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera projektets budget till 9,6 mkr. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 212 

 
Vid protokollet  

Aya Norvell  

  

Justerat 2020-04-21 av  

Mikael Staxäng  

Roger Johansson  
  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21  

Ola Löfgren   

  

Skickat 2020-04-29 till  

Kommunstyrelsen  
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2020-07-27 Dnr KS 2020/00464 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021. 

Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje 

kalendermånad undantaget i juni där kommunfullmäktige föreslås att sammanträda den 

andra torsdagen i juni med hänsyn till årets skolavslutning den 9 juni. Juli och augusti 

föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.  

 

Kommunfullmäktige föreslås att fortsatt sammanträda med start kl. 17:30 undantaget 

kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni som föreslås börja kl. 09:00. 

 

Följande dagar föreslås: den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 

september, 13 oktober, 10 november och 8 december. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2021 till följande dagar: 

den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 september, 13 oktober, 

10 november och den 8 december samt, 

 

 att sammanträdena ska börja kl. 17:30 undantaget den 10 juni som ska börja kl. 09:00. 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen 

Samtliga nämnder 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nya vägnamn i området 

Rörbäck. 

 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då denne upplevde att  

flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 

Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att  

den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få  

vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet.  

 

Ägaren efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns 

flera vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av 

kommunens namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för 

Lycke-Rörbäck samfällighetsförening.  

 

I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de fastighetsägare som kunde vara berörda 

av en adressändring. Samråd har även skett i olika frågor med Lantmäteriets 

ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås samfällighetsförening samt 

Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan konstateras att det finns behov av att 

ändra adress för boende med adresser på Bokenäs Kärr men att kommunen inte ska 

ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 279. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 

Kart tillhörande förslag till nya vägnamn i Rörbäcksområdet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29, 

 

att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som startar vid väg 791 och leder ner 

till havet vid Rörbäck, 

 

att upphäva namnet Godovägen samt fastställa vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma 

sträckning, 
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att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 

och 1:31.  

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr SBN 2020/00371  

Nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då han upplevde att 

flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 

Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att 

den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få 

vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet. Han 

efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns flera 

vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av kommunens 

namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för Lycke- 

Rörbäck samfällighetsförening. I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de 

fastighetsägare som kunde vara berörda av en adressändring. Samråd har även skett i 

olika frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 

samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 

konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 

Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Karta 2020-05-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid 

Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som 

startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva namnet Godovägen samt fastställa 

vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma sträckning. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för 

fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 och 1:31. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-06-24 

Mikael Staxäng 

Mattias Forseng 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2020-06-25 till 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström 

Telefon 0522-69 73 41 
karin.ahlstrom@uddevalla.se 

 

Nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då han upplevde att 

flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 

Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att 

den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få 

vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet. Han 

efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns flera 

vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av kommunens 

namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för Lycke-

Rörbäck samfällighetsförening. I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de 

fastighetsägare som kunde vara berörda av en adressändring. Samråd har även skett i 

olika frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 

samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 

konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 

Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Karta 2020-05-27 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid 

Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som 

startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck. 

att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva namnet Godovägen samt fastställa 

vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma sträckning. 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för 

fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 och 1:31. 

Ärendebeskrivning 

Flera fastigheter i området som har adresser på Bokenäs Kärr har upplevt problem med 

sina adresser. Leveranser, besökande och blåljus hamnar återkommande på Bokenäs 

Kärrs väg istället för på Bokenäs Kärr. Därför anser namnberedningen att det är viktigt 

att få till adresser i området som fungerar. För att få en helhetssyn på problemen 

skickades en förfrågan ut till berörda fastighetsägare i början av 2020. Många 
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synpunkter, både positiva och negativa har inkommit. Samråd har även skett i olika 

frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 

samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 

konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 

Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

 

Det behövs ett vägnamn för vägen till Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. Båda 

fastighetsägarna föreslår ”Lunnens väg”. Namnet ska komma av att boklunden bakom 

fastigheterna i folkmun kallas ”Lunnen”. Detta har även bekräftats av andra boende i 

området som bott länge på platsen. Namnberedningen har inte hittat något annat lokalt 

namn som kan tänkas vara lämpligare och föreslår därför Lunnens väg i enlighet med 

deras önskemål.  

 

De två fastigheterna Bokenäs Kärr 1:4 och 1:31 önskade båda att få gårdsnamnet Stora 

Kärr som adress. Då vägnamnet Stora Kärrs väg beslutades på annan plats 1993, trots 

att själva gården vid Stora Kärr verkar ha legat just där Bokenäs Kärr 1:4 och 1:31 

ligger idag, föreslår namnberedningen att de får tillägget ”Stora Kärr” i sina adresser för 

att bevara historian på platsen. 

 

Den långa vägen som leder ner till Rörbäcks brygga kallas i folkmun Rörbäcksvägen. 

Detta namn var med som samfällighetsföreningens förslag på namn för vägen redan då 

många av de andra vägnamnen i området beslutades 1993. Varför det inte blev beslutat 

då är oklart. Däremot beslutades vägnamnen Norra Rörbäcksvägen och Södra 

Rörbäcksvägen. Dessa används idag för adresser. Lantmäteriets ortnamnsgrupp såg inga 

problem med att ha namnet Rörbäcksvägen samtidigt som Norra och Södra 

Rörbäcksvägen finns. Vid en framtida adressnumrering kan man undvika en eventuell 

risk för sammanblandning med dessa båda vägar också genom att ha högre 

adressnummer på Rörbäcksvägen än vad som idag finns på Norra och Södra 

Rörbäcksvägen. Eftersom vägen kallas Rörbäcksvägen och den leder ner till Rörbäck 

anser namnberedningen att det är lämpligt att vägen får namnet Rörbäcksvägen. 

 

Godovägen beslutades 1993 men har aldrig adresserats efter. De boende tycker inte 

namnet är lämpligt då vägen leder till Lilla Bräcke. Därför det känns mer naturligt att ha 

med Lilla Bräcke i vägnamnet. Även Lilla Bräckes väg var med som förslag från 

samfällighetsföreningen 1993. Av det som framkommit i svaren på förfrågan som 

skickades ut så kan kommunen ha ansett att namnet kunde sammanblandas med 

Lillbräckegatan som ligger på Dalaberg. Dessa båda vägnamn anser namnberedningen 

inte vara så lika att det skulle kunna bli ett problem och föreslår därför att vägnamnet 

Godovägen ändras till Lilla Bräckes väg. 

 

Flera andra fastighetsägare i området har påtalat problem med leveranser etc. till sina 

fastigheter då de också har adress Bokenäs Kärr. Till exempel längs med Kvarnvägen 

som beslutades 1993 men aldrig togs i bruk för adressering. Det kommer därför att 

göras en översyn efter sommaren på samtliga fastigheter i området där det finns ett 
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vägnamn som idag inte används för adressering. Dessa är: Stamtorpsvägen, Stora Kärrs 

väg, Kvarnvägen, Östra och Västra Lingällsvägen samt Klangens väg. Där det finns 

problem med nuvarande adresser kommer fastigheterna att adresseras om så de får 

adresser på den väg där de ligger, istället för den byadress de har idag. 

En del fastighetsägare som idag inte har problem med sina adresser har ändå inkommit 

med förslag på att olika vägnamn på delar av vägar. Då Postnord genom åren sett att det 

funnits en del problem med adresserna i området så bedömer inte namnberedningen att 

det är lämpligt att ”ändra för ändrandets skull” utan bara där det är nödvändigt för att få 

till en väl fungerande postgång samt göra det enkelt för besökande, transporter och 

blåljus att hitta fram till rätt adress. 

 

Namnberedningen föreslår därför de nya vägnamnen Lunnens väg, Rörbäcksvägen samt 

ändring av vägnamnet Godovägen till Lilla Bräckes väg. Vi föreslår också att två 

fastigheter får gårdsadress. 

 

 

 

 

Aya Norvell Karin Ahlström 

Tf förvaltningschef Fastighetsregistrerare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

It-chef Britt-Inger Berntsson 

Telefon 0522-69 60 00 
Britt-inger.berntsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk 

och digitala enheter på platser inom kommunen där barn 

vistas 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 

ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 

policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 

dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 

huvudman. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-10 § 156 att överlåta till kommunstyrelsen att 

fatta beslut i ärendet. 

 

Uddevalla kommun använder idag ett så kallat dns-filter som internetleverantören Telia 

tillhandahåller för kommuner. Det baseras på av polisen kända svartlistade sajter.  

Det finns flera olika alternativ av webbfiltret men oavsett lösning så är webbens 

innehåll tillgängligt på privata mobiler och datorer såväl på fritid som på skoltid.  Barn 

och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att ge barn och ungdomar färdigheter i 

att kritiskt navigera och förhålla sig till innehållet på nätet.  

 

Olika kommuner har valt olika lösningar runt om i Sverige och åsikterna kring de olika 

lösningar är många. SKR, Sveriges kommuner och Landsting har därför beslutat att man 

ska ta fram en vägledning för kommunerna.  

 

Uddevalla kommun kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa de 

rekommendationer som lämnas när vägledningen är klar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-03 

Medborgarförslag, 2020-06-02 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 

medborgarförslaget besvarat. 
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Peter Larsson Britt-Inger Berntsson 

Kommundirektör Avdelningschef, IT-avdelningen 

Skickas till 

Förslagsställaren 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Porrfilter i skolorna/ förskolorna 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för 
där barn vistas? 
 
På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. 
Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland 
annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. 
 
Enligt forskning innehåller cirka 90%* av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har 
pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. 
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete 
med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn.  
 
Polisen, NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella 
trakasserier utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga 
exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar 
dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med 
referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer. 
 
 
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i 
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För 
porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen: 
 
● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-
nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman. 
 
● Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på 
kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på 
de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, 
bibiliotek. 
 
Ovan följer: 
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning 2. Det är olagligt att exponera barn för porr 3. Myter om 
porrfilter/teknisk lösning Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de 
allmänna platser som kommunen ansvarar för till porrfria zoner. 
Jag ser fram emot ert svar! 
 
Vänligen, 
Kommuninvånare 
 
Dagens datum: 
2 juni 
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Handläggare 

It-chef Britt-Inger Berntsson 

Telefon 0522-69 60 00 
Britt-inger.berntsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Marina Olsson om kommunen har 

porrfilter eller annan teknisk lösning på nätverk och digitala 

enheter 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 

ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 

policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 

dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 

huvudman. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-11 § 219 att överlåta till kommunstyrelsen att 

fatta beslut i ärendet. 

 

Uddevalla kommun använder idag ett så kallat dns-filter som internetleverantören Telia 

tillhandahåller för kommuner. Det baseras på av polisen kända svartlistade sajter.  

Det finns flera olika alternativ av webbfiltret men oavsett lösning så är webbens 

innehåll tillgängligt på privata mobiler och datorer såväl på fritid som på skoltid.  Barn 

och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att ge barn och ungdomar färdigh i att 

kritiskt navigera och förhålla sig till innehållet på nätet.  

 

Olika kommuner har valt olika lösningar runt om i Sverige och åsikterna kring de olika 

lösningar är många. SKR, Sveriges kommuner och Landsting har därför beslutat att man 

ska ta fram en vägledning för kommunerna.  

 

Uddevalla kommun kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa de 

rekommendationer som lämnas när vägledningen är klar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-03 

Medborgarförslag från Marina Olsson, 2019-09-10 

Bilaga till medborgarförslaget, 2019-09-10 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 

medborgarförslaget besvarat. 
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Peter Larsson Britt-Inger Berntsson 

Kommundirektör Avdelningschef, IT-avdelningen 

Skickas till 

Förslagsställaren 



Hej, 
 
Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för 
där barn vistas? 
 
På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. 
Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland 
annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* av 
alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals 
pedofila porrfilmer.  
 
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete 
med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen, 
NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier 
utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en 
utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot 
deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med referenser från sexuella 
övergrepp i porrfilmer.  
 
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i 
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För porrfria 
zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen: 
 

● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna 
wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  
 

● Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på 
kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på 
de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, 
fritids, bibiliotek. 

 
Nedan följer:  
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning 
2. Det är olagligt att exponera barn för porr 
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning  
 
 
 
Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen 
ansvarar för till porrfria zoner. 
 
Jag ser fram emot ert svar! 
 
Vänligen,  
Kommuninvånare 



 
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer 
 

● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - 
porrens raka motsats på alla punkter. 

● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en 
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen 
samt åldersgräns på alkohol och tobak. 

● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor som stryptag, 
slag, "gagging" och “ass to mouth”.* 
 

2. Det är olagligt att exponera barn för våld 
 

● Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det 
finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. 
”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda 
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande 
av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e)  
 
Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av 
information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren. 
(unicef.se/barnkonventionen) 

 
● Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller 

väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän 
ordning, kapitel 16 paragraf 11) 
 
Digitala bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder med porr. 

 
● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag 

(2010:696), kapitel 5 paragraf 2) 
 
Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta 
om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och 
mobiltelefon.  
 

● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller 
gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som 
barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 
10) 
 
Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade 
sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele- och 
internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på 
leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet 
och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i porrfilmer är 
offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i 



porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas 
i miljöer som ser ut som barnrum.  

 
● Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar 

att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c) 
 
Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som 
bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga vittnesmål från 
lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och 
förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog 
Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.” En it-miljö som 
saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda.  

 
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning 
 
Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.  
Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag. 
 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.  
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om 
porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar 
samtalen. 
 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte 
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt 
ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten. 
 
 
Källor: 
*http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-po
rr-och  
  
** https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf 
 
 
 
Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018.  
 
För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns porrkonsumtion och dess 
hälsokonsekvenser för barn samt referenser till informationen ovan vänligen besök: 
https://www.porrfribarndom.se/ 
 
 
 
 
 

http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf
https://www.porrfribarndom.se/
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1 Sammanfattning

Grupper av män utsatte under nyårsnatten 2015-2016 unga kvinnor för sexuella 
ofredanden på flera håll i Europa. I Sverige har det uppmärksammats att ett sådant 
beteende har förekommit under bland annat ungdomsfestivalen We are Stockholm
sommaren 2014 och 2015.

Med anledning av detta beslutade rikspolischefen att utsattheten för sexuella ofredanden 
bland ungdomar skulle undersökas. Uppdraget avgränsades till att fokusera på sexuella 
ofredanden på platser där folkmassor bildas, samt att kartlägga var i övrigt brotten begås 
för att polisen, direkt och indirekt, ska kunna medverka till att förebygga brott.

Uppdraget har genomförts i tre delar varav en del är en analys av anmälda brott som 
fokuserar på olika miljöer för sexuella ofredanden. Den andra delen genomfördes 
genom att lokalpolisen på olika sätt förde samtal med ungdomar i skolor om deras 
upplevelser av utsatthet för brottet. I den tredje delen av uppdraget har en grupp med 
olika erfarenheter inom Polisen fokuserat på att använda en modell som redan finns för 
samverkan med andra aktörer i samhället för att förebygga brott, och att applicera den 
modellen där det är möjligt för polisen att ta initiativ. 

Kartläggningen av anmälda brott har inriktats på att undersöka olika modus som kan ha 
betydelse för att förebygga sexuella ofredanden mot barn och unga. Kartläggningen 
omfattar perioden 2011 till 2016 och rör drygt tio tusen anmälda brott avseende sexuella 
ofredanden. Av dessa har knappt två tusen anmälningar under 2015 och 2016
fritextgranskats. 

Den övervägande delen av de utsatta är flickor som är yngre än femton år, men det 
förekommer brott även mot unga pojkar. Brott begångna på offentlig plats, till exempel 
i folksamlingar och på festivalområden, är förhållandevis få och utgör endast en dryg 
procent av det totala antalet brott. De allra flesta gärningsmän agerar ensamma och 
utsätter unga flickor vanligen för fysiska beröringar som upplevs som obehagliga. 
Antalet anmälda brott där gärningsmännen är fler än en är få.

Även brott som skett på gator, gångvägar och allmänna transportmedel är till antalet få. 
Där är den typiske gärningsmannen en medelålders man som agerat ensam genom 
blottning, kränkande förslag eller ytlig beröring. Det har dock förekommit ett fåtal 
gruppövergrepp i parkområden, vid busshållplatser samt på bussar och tåg. I simhallar 
har övergreppen vanligtvis genomförts av tre eller flera pojkar mot ett flertal flickor. 

De ensamma gärningsmännen har oftast inte kunnat identifieras men 
signalementsuppgifterna talar för att de inte utgör någon homogen grupp. I de fall där 
brotten utförts av gärningsmän i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har 
gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige. 

De vanligaste sexuella ofredandena är de som begås via sociala medier och drabbar
även små barn. En del rör brottet kontakt med barn i sexuellt syfte1 s.k. grooming vilka 

  
1 6 kap. 10a § BrB
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kan övergå till fysiska kontakter. Skolan är den offentliga miljö i vilken de flesta fysiska 
sexuella ofredandena äger rum och sker då främst mellan elever.

Polisens uppdrag är att förebygga, förhindra och utreda brottslighet. Sexuella 
ofredanden är ett komplext område som handlar mycket om attityder och normer i 
samhället. Brottet är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten och kan sätta 
djupa spår i brottsoffret. 

Polisen kan inte på egen hand komma till rätta med orsakerna till sexuella ofredanden. 
Hela rättsväsendet och samhället i stort måste agera mot attityder och beteenden som 
normaliserar olika former av sexuella ofredanden. Det handlar dels om att på längre sikt 
påverka gärningsmännens brottsbenägenhet och dels att vid specifika händelser försvåra 
att brott kan uppstå. 

Det är angeläget att Polismyndigheten tidigt tar initiativ till samverkan och koncenterar 
sig på åtgärder som ligger inom myndighetens ansvarsområde. Polisen kan agera 
”motor” i arbetet med att få andra samverkansaktörer att vidta adekvata åtgärder inom 
sina ansvarsområden.

Den Samverkansmodell som tagits fram av Brå bör användas för lokalpolisområdets 
långsiktiga och övergripande samverkan med kommunen likväl som vid en akut 
uppkommen eller i förväg känd händelse. I det övergripande arbetet ger modellen en 
strategisk problembild med en åtgärdsplan och medborgarlöften. Modellen tjänar även
som en kontinuerligt uppdaterad händelsestyrd problembild och åtgärdsplan. 

Sexuella ofredanden bland unga i offentliga miljöer och på publika platser är svåra att 
utreda eftersom det oftast sker i trängsel med stora folkmassor. Uppmärksamheten och 
fokus hos brottsoffer och vittnen ligger av förklarliga skäl på annat. Brottsoffret tvekar 
också att anmäla brott eftersom det för många är jobbigt att prata om händelsen. Det 
finns också en upplevd känsla av att en anmälan inte leder någonstans.  Precis som för 
annan brottslighet är det förstahandsåtgärder som behöver förbättras för att en 
förundersökning ska ge resultat. 

Polisen kan bidra till kunskapshöjande åtgärder som syftar till att få igång 
opinionsbildning om problembilden kring sexuella ofredanden bland unga i offentlig 
miljö och publika platser, för att påverka attityder och beteenden om vad som är tillåtet 
och inte tillåtet. 
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2 Uppdraget

Regionpolischefen i Stockholm fick i januari 2016 i uppdrag av rikspolischefen att gå 

igenom alla anmälningar rörande sexuellt ofredande som inträffat under festivalen We 

are Stockholm under 2014 och 2015. Åtgärden ska ske i syfte att utröna om ytterligare 

åtgärder är nödvändiga.

Vidare har chefen för Nationella operativa avdelningen (Noa), fått i uppdrag att göra en 

landsomfattande kartläggning för att undersöka sexuella ofredanden bland ungdomar.

Undersökningen ska beskriva hur utvecklingen ser ut och ge förslag till åtgärder och att

få en ökad kunskap om ungdomars (upp till 18 år) utsatthet för sexuella ofredanden i 

folksamlingar på offentlig plats eller i övrigt där allmänheten har tillträde. Det ska även 

ligga till grund för ett operativt inriktningsbeslut.  

Kartläggningen ska visa följande:

• En statistisk bild utifrån befintliga uppgifter i brottsanmälningar och annan 

kvantitativ information.

• En kvalitativ bedömning genom de möten som lokalpolisområdena ska hålla 

med ungdomar i syfte att bl. a undersöka mörkertalet.

• En internationell utblick.

Kartläggningen fokuserar på sexuella ofredanden mot ungdomar, vilka begåtts i 

folksamlingar mellan åren 2011 och 2015. Den ska även ge en bild av sexuella 

ofredanden på andra platser dit allmänheten har tillträde, till exempel i badhus och på 

publika transportmedel, där ungdomar har blivit utsatta för sexuella ofredanden.

Vidare har samtliga regionpolischefer fått i uppdrag att anordna möten mellan polisen 

och ungdomar i varje lokalpolisområde för att inhämta deras synpunkter kring

förekomsten av sexuella trakasserier bland unga och hur brotten kan förebyggas och 

utredas. 

2.1 Uppdragets redovisning

Kartläggningen består av tre delar: 
1. en analys av anmälda brott, 
2. en sammanfattning av regionala lägesbilder byggda på samtal med ungdomar

och en 
3. åtgärdsdel.
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3 Del 1: Analys av anmälda brott

3.1 Syfte med analysen

Analysens syfte är att skapa underlag för polisiära åtgärder. Den fokuserar därför på 

omfattningen och karaktären på anmälda sexuella ofredanden i olika miljöer. Miljön för 

brottet har hög relevans för direkt respektive indirekt brottsförebyggande arbete och är 

avgörande för vem som har möjligheter att initiera åtgärder. Den har också stor 

betydelse för att lämpliga strategier för att påverka gärningsmännens motivation och 

möjligheter ska kunna tas fram. Miljön har därför relevans för både polisens arbete med 

att förhindra och utreda brotten samt andra myndigheters metodutveckling beträffande 

risker för utsatthet. Följaktligen är miljön i fokus för den här kartläggningen. 

Inledningen beskriver brottet samt metod och material för undersökningen. För att ge en 

bakgrundsbild och visa utvecklingen av anmälda brott över tid finns den officiella 

statistiken med. Brottsförebyggande rådets statistik av egenrapporterad utsatthet för 

sexualbrott finns med av samma skäl. En kort sammanfattning över axplock från 

internationell rapportering om sexuellt ofredande i grupp avslutar bakgrundsbilden. I 

bilaga 1 finns exempel på forskning på området är listad för att visa olika infallsvinklar 

på problemet

3.2 Vad är sexuellt ofredande?

Enligt brottsbalkens 6 kapitel om sexualbrott avses följande som sexuellt ofredande:

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller 

förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt 

ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller 

annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens 

sexuella integritet. Lag (2005:90).

3.3 Metod och material 

Urvalet i karläggningen har gjorts från polisens geografiska informationssystem, Hobit. 

Systemet uppdateras dagligen med uppgifter om plats och tid från anmälda brott som 

registrerats i RAR. Urvalet har gjorts på brottstid från den 1 januari 2011- 29 februari 

2016. Dessutom kompletterades statistiken med uppgifter om målsäganden och 

misstänkta, samt fritext om brott anmälda under 2015. Denna metod fokuserar mer på 

utsatthet i olika miljöer och mindre på exakt antal utsatta personer. För att ge en 

uppfattning av antalet brottsutsatta visas inledningsvis den offentliga statistiken från 

Brottsförebyggande rådet2 om sexuella ofredanden samt den årligen genomförda 

trygghetsmätningens statistik om egenrapporterad utsatthet för sexualbrott.

  
2 http://www.bra.se
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Brottsförebyggande rådets statistik är den officiella statistiken som används för att 

bedöma utvecklingen över tid. 

3.4 Tillförlitlighet i undersökningen

Miljöuppgifterna i anmälningarna från 2011-2014 är uteslutande tagna från uppgifter i 

Hobit. Ett betydande antal anmälningar saknar uppgifter om miljö men i alla brott 

anmälda under 2015 har fritexten granskats och givit ytterligare information. 

Beträffande de brott som har skett under evenemang och på offentliga platser, samt på

transportmedel och på badhus har uppgifter om tillvägagångssätt, antal gärningsmän 

och signalement granskats. De anmälningar som har haft uppgifter om skäligen 

misstänkta personer, till exempel om medborgarskap och ålder har också undersökts 

och uppgifterna har använts i relation till respektive sådan anmälan och kategori. 

Uppgifter har sedan använts för att undersöka om det finns särskilda modus och 

gärningsmannatyper likt de händelser som skedde i Köln, Helsingfors och bland annat3 i 

Kalmar under nyårsnatten, av media benämnt ” Taharrush gamea”4.  

Uppgifterna om antal brott i respektive miljö, om gärningsmän och utsatta personer 

syftar till att på ett rimligt sätt generalisera och kvantifiera de olika företeelser och ge 

ungefärliga mått i relation till sammanhanget i vilket brotten begås. De ska inte tas för 

absoluta tal eftersom det saknas uppgifter i anmälningarna och för att 

anmälningsbenägenhet är låg5.

3.5 Officiell statistik

Brå gör årligen analyser som presenteras på deras hemsida. Diagram 1 visar anmälda 

sexuella ofredanden under åren 2005 till 2015 där den största ökningen kan ses under 

2014. Det bör beaktas att anmälningar kan innehålla fler antal brott vilket kan ge 

upphov till årliga variationer i statistiken.6

  
3 En anmälning har skett i Karlstad, två i Lidköping. 
4 Enligt Senni Jyrkiäinen, forskare vid Helsingfors universitet och studerar könsrelationer i Egypten, är 
Taharrush arabiska för trakasserier. Om man lägger till "el-ginsy" (eller bara ginsy) så blir det sexuella 
trakasserier och ordet "gamea" betyder "grupp".
5 Detta vittnas om i samtliga regioners redovisningar.
6 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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Diagram 1.

Anmälningar om sexuella ofredanden mot personer under 18 år 2005-2015 (Bra.se)

3.6 Egenrapporterad utsatthet 

Brottsförebyggande rådet gör även årliga trygghetsmätningar där bland annat utsatthet 

för sexualbrott ingår. Den senaste mätningen visade en nedåtgående trend under 2014 

jämfört med en relativt kraftig uppgång av utsatthet mot kvinnor 2013. Den 

nedåtgående trenden år 2014 går således tvärt emot den officiella statistiken. Det är 

dock svårt att tolka utvecklingen. Trygghetsmätningar innefattar en rad 

osäkerhetsfaktorer och Brå uppger att det till följd av frågans känsliga art är sannolikt 

att de händelser som man avser att mäta inte fångas upp7. Trygghetsmätningen 

genomförs bland personer mellan 16 och 79 år. 

Diagram 2

Källa: Nationella trygghetsundersökning, Brå

  
7 Nationella trygghetsundersökningen 2015 - Teknisk rapport, Brå, 2016:3
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3.7 Internationellt

Organiserade sexuella ofredanden och övergrepp förekommer på många håll i världen. 

Under senare år har gruppvåldtäkter mot kvinnor i Indien lett till uppror mot 

rättsväsendet för att man inte tar problemet på allvar. I Egypten har det rapporterats på 

öppna källor om sexuella övergrepp i grupp - ”Taharrus gamea” – mot både kvinnor och 

homosexuella män. 

Efter nyårsnatten 2015 och 2016 anmäldes i Tyskland drygt 1500 brott av sexuella 

ofredanden eller en kombination av stöld och sexuella övergrepp. Övergreppen skedde i 

flera tyska delstater och de flesta misstänkta beskrevs som utländska män som agerade i 

grupp.

Fransk polis har uppgett att det i Paris skedde brott natten mellan den 2015 och 2016 

som kan ha likheter med nämnda företeelser i Tyskland. Även i Finland och Norge finns 

information om ofredanden begångna av unga utländska män i grupp ska ägt rum under 

nyårsnatten.

Det finns uppgifter om att ett tågbolag i Tyskland kommer att införa särskilda tågvagnar 

för kvinnor med anledning av det ökade antalet sexuella trakasserier ombord. Samma 

överväganden finns i Storbritannien. 

3.8 Undersökningen 

3.3.1  Hur miljöerna kategoriserats

Med utgångspunkt från de statistiska uppgifterna i Hobit skapades följande kategorier:

• evenemangsområde

• gata, väg, park

• allmänna transportmedel - buss, tåg, tunnelbana, hållplatser och vänthallar. 

• café, restaurang och nöje

• badanläggningar

• butiker och varuhus

• Skolor, fritids, förskolor och idrottsanläggningar

• sociala media - internettjänster och telefon 

• privata/avskilda miljöer- privata hem, institutioner, sjukhus, kontor, bibliotek, 

kyrkor, bilar, garage, hissar, trapphus, etc. 

Det är inte tvingande att ange miljön i RAR vilket innebär att åtskilliga anmälningar 

saknar uppgiften. Uppgifterna i anmälningarna från 2015 och 2016 som saknade 

miljöangivelse har korrigerats efter genomgång vilket gav att många av brottsplatserna 

var i privata hem eller på annan enskild plats. Likaså var brott via sociala medier också 

bland den stora andel anmälningar där uppgift om miljö saknades.
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Tabell 1. Övergripande bild över miljöer där det begås sexuella ofredanden.

Avsnitt 2011 2012 2013 2014 2015

2016 

(feb) Totalt

6.2 Evenemang 23 9 13 24 40 10 119

6.3 Gata, väg, park 102 95 129 82 319 34 761

6.4 Buss, tåg, tunnelbana, 

hållplats

127 107 119 129 231 41 754

6.5 Café, rest, nöje 28 22 28 39 44 10 171

6.6 Badanläggning 56 56 50 38 123 56 379

6.7 Butik, varuhus& intill. 42 50 39 25 74 14 244

6.8 Skola, fritids, 

idrottsanläggning.

200 190 189 197 256 49 1081

6.9 Sociala media, telefon 68 216 702 535 632 71 2224

6.10 Privat/avskild 73 74 87 238 490 69 1031

Uppgift saknas 1036 1057 1111 737 3941

Totalsumma 1755 1876 2467 2044 2209 354 10705

Den procentuella ökningen som totalt sett framgår av tabell 1 var drygt 25 procent

mellan 2011 och 2015. Ökningen av anmälningar om brott via sociala medier visar en 

ökning men de osäkra uppgifterna från 2011 gör att det är högst möjligt att brotten via 

sociala media var många redan 2011. Även den stora skillnaden beträffande brott på 

privata/avskilda platser kan ha sin förklaring i att uppgifter saknas i anmälningarna och 

att bara anmälningarna från 2015 är korrigerade. Bättre uppgifter i anmälningarna skulle 

ge bättre möjligheter till en mer tillförlitlig analys och därmed bättre beslutsunderlag 

om åtgärder och prioriteringar.

3.8.1.1 Evenemangsområde

Till kategorin evenemang har brottsplatser där det pågått någon form av offentlig 

tillställning räknats. Det har varit ungdomsfestivaler med musik, andra gatufester och 

nyårsfirande. Även enstaka brott på permanenta nöjesfält och arenor för 

idrottsevenemang har räknats dit. 

Hälften av brotten skedde i Stockholm (62 av 119 anmälningar) följt av Västra 

Götalands och Kalmar län där 10-15 anmälningar upprättats. I övriga län har ett till fem

brott anmälts. Till antalet utgör denna typ av anmälningar 2 procent av de anmälda 

brotten 2015 och 2016. De flesta gruppövergreppen har skett i Stockholm, Kalmar och 

Lidköping.

De anmälningar som inkommit under 2015 och 2016 visade att flickor 14-15 år gamla 

varit mest utsatta. Angreppen har uppfattats olika beroende på tillvägagångssättet men 

det framgår av uppgifter i samtliga anmälningar att flera av de ofredade flickorna 

chockats till gråt och varit ” väldigt skakiga efter händelsen”. Av samtliga anmälningar 

förstås att angreppen varit mycket obehagliga. Särskilt chockerande och skrämmande 
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var de angrepp som utförts i grupp där den utsatta flickan inte bara hållits fast och blivit 

”tafsad på” utan där även försök att ta av kläderna påbörjats innan flickan fått hjälp.

Flertalet angrepp har skett av enskilda gärningsmän. I flertalet fall har ofredandet skett i 

trängsel, bakifrån genom att gärningsmannen fört in händerna innanför byxor eller 

under blus/tröja och dessutom kysst och hållit fast flickan. I kampen om att komma loss 

från fasthållning eller genom att angreppet skett bakifrån har det varit svårt att uppge 

utseende på gärningsmännen tillräckligt bra för att identifiera någon senare. Inte sällan 

har de ofredade flickorna stått i publiken vid en scen, varit i vimlet på väg till kamrater

eller stående med en eller flera kamrater när de angripits.

3.8.1.1.1 Sexuella ofredanden av grupp

I minst tio fall har en ensam flicka omringats av ett flertal män (från 5-6 stycken upp till 

ett stort antal8) som ibland uppskattats vara 14-16 år och ibland 25-30 år. Vid dessa 

tillfällen har några hållit fast medan andra tagit på bröst och kropp och i ett fall 

fotograferade några i gruppen övergreppet. I några fall har gärningsmännen knäppt upp

byxorna på flickan och försökt, i vissa fall även lyckats, dra ner dem innan undsättning 

kommit. Likaså har det förekommit att flera flickor i ett kamratgäng har utsatts 

samtidigt av ett stort gäng. 

Ett fåtal misstänkta gärningsmän har identifierats. De som har identifierats är 

medborgare i Afghanistan, Eritrea och Somalia. Samtliga utredningar i Stockholm och 

Kalmar från 2014 och 2015 har lagts ned på grund av svårigheter med identifiering eller 

bristande bevis. 

3.8.1.2 Gata, väg, park

Till kategorin gata, väg, park hör även gång- och cykelvägar samt andra stråk som 

används av promenerande. Även brott på lekparker, i skogspartier på parkeringsplatser, 

har räknats dit. Till antalet utgör dessa anmälningar 13,8 procent av de anmälda brotten

2015 och 2016. De flesta händelserna har inträffat i kommunerna Stockholm, Malmö, 

Göteborg, Örebro och Eskilstuna.9

Under 2015 var nästan 60 procent (av 319) brott mot flickor under 15 år. Den yngsta 

sex år gammal men de flesta 10-13 år. Ca 26 procent var mot flickor mellan 15-17 år 

och ca 10 procent var mot pojkar under 15 år. I knappt två procent var målsäganden en 

pojke mellan 15-17 år. 

I de flesta fallen har det rört sig om ensamma män som ofredat flickor genom att blotta 

sig eller genom att visa pornografiska fotografier i sina telefoner. I flera fall har 

  
8 Uppgifter finns om ”20 stycken”, ”ett 50-tal”
9 Gäller 2015 då alla brott är kodade.
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gärningsmannen färdats på cykel. I liknande situationer har gärningsmannen tagit tag i 

flickan och ”tafsat”.  I andra fall har flickor stoppats av gående och mot sin vilja blivit 

kyssta och tagna på brösten och fasthållna. En del ofredanden har bestått i att männen 

har närmat sig genom att först ställa en fråga och sedan ge obscena förslag.

Av signalementsuppgifter kan konstateras att gärningsmännen inte har någon specifik 

profil och åldrar varierar från unga pojkar till män i 50-60 årsåldern. I anmälningarna 

från 2015 har endast sjutton misstänkta gärningsmän kunnat identifierades och

medborgarskapsuppgiften visar att fyra är svenska medborgare och resterande är 

utländska. Ytterligare sjutton var gripna men identiteten har inte kunnat fastställas.

3.8.1.2.1 Sexuella ofredanden av grupp

I elva anmälningar finns uppgifter om att flera unga killar tillsammans angripit en eller 

två flickor. Bland anmälningarna fanns några som beskrev försök till våldtäkt när 

målsäganden har kämpat sig fri. Två av dem var fullbordade våldtäkter.

Nedan ges några exempel beskrivs här för att visa hur denna typ av ofredande kan gå 

till.

En sextonårig flicka blev angripen av ett stort antal pojkar som ”var utländska och 

talade dålig svenska” som försökte slita av henne kläderna. Några fotograferade 

händelsen. Flickan var på väg hem tillsammans med sin pojkvän från en fest då hon 

blev överfallen. Pojkvännen blev vittne till händelsen. 

I en liknande situation överfölls två flickor av ett gäng om 10-20 killar med ”afrikanskt 

ursprung” som var 15-20 år gamla.

Vid ett överfall mot en flicka i en park ledde ett sexuellt ofredande till en fullbordad

våldtäkt av flera killar i grupp. De hade tidigare varit på samma fest och såg henne 

lämna stället. 

Vid ett överfall mot en 12-årig flicka uppgavs följande signalement; ” fyra män i 20-25 

års ålder som såg ut att vara araber och talade utländska, möjligen arabiska dem 

emellan”. En förbipasserande ung man gick emellan och blev misshandlad.

En flicka uppgav att hon skulle kissa i en buske då tolv gärningsmän kom fram till 

henne och ofredade henne sexuellt. I samband med detta hade gärningsmännen

tillgripit målsägandes plånbok. ”Det sexuella ofredandet bestod bland annat i att okänd 

gärningsman tog målsägande på rumpan”10.

  
10 Citat från RAR-anmälan
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En flicka på 17 år, vilken gick från ett köpcentrum, blev förföljd och stoppad av tre 

”afrikanska killar” som angrep henne genom att klämma hennes rumpa så hårt att 

hennes byxor gick sönder.

En flicka på 13 år som går i särskola blev närmad av ”4-5 utländska killar” som talade 

svenska med brytning. De tog på henne, en i taget ”på ställen som hon inte tyckte om,

bland annat på hennes stjärt och på brösten.

3.8.1.3 Allmänna transportmedel eller hållplatser

Båda åldersgrupperna av flickor är lika utsatta för sexuella ofredanden på bussar, tåg, 

tunnelbana och på hållplatser och i vänthallar. I knappt 3 procent av anmälningar har 

pojkar varit målsäganden. Det är främst flickor i de mer folktäta kommunerna som råkat 

ut för denna typ av brott. Anmälningarna under 2015 till och med februari 2016 utgör 

nästan lika många som anmälningar på gata, väg, park, ca 10,6 procent.

Av de 195 brott som anmälts under 2015 kunde gärningsmannens medborgarskap 

styrkas i 46 fall. Tjugosex av dem var svenskar och övriga var av sexton olika 

nationaliteter. Det fanns ytterligare 35 gripna personer som inte kunnat identifieras. De 

ofredade flickorna hade i dessa fall oftast tillkallat ordningsvakter som gripit 

gärningsmannen. Även busschaufförer och andra tjänstemän eller andra resenärer har 

hjälpt till att tillkalla polis.

Blottare förkommer i många anmälningar ombord på bussar och tåg och framför allt vid 

hållplatser. Många flickor har också anmält att de i trängsel ombord på bussar och 

tunnelbana blivit utsatta av män som tryckt sig emot dem.  Det finns också många 

anmälningar om att både unga och vuxna har satt sig på sätet bredvid en ensam flicka 

även om det finns gott om säten. Antingen har männen tagit dem på lår och bröst, eller 

kommit med obscena förslag. 

3.8.1.3.1 Sexuella ofredanden av grupp

I femton anmälningar finns uppgifter om att flera unga killar tillsammans angripit en 

eller två flickor. Några exempel har likhet med övergreppen under evenemang och 

tidigare exempel från gata, väg och park.

Nedan beskrivs exempel på hur sexuella ofredanden under denna kategori kan se ut.

Då en flicka väntade på ett tåg blev hon omringad av sex ynglingar i 15-17 årsåldern 

”med utländsk härkomst”. De petade på henne och pratade obscent och hotade henne 

på svenska. När tåget kom avbröt de ofredandet.
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I ett annat fall uppgav en flicka att hon mött ett gäng om ca 10 killar i 18-20 årsåldern. 

Fyra av killarna i gänget tog tag i hennes tröja och höll fast henne i armen medan tre 

av de andra killarna tog på hennes kropp och bröst. Hon skrek på hjälp, försökte göra 

motstånd och bad dem att sluta men utan framgång. Till slut lyckades hon slita sig loss. 

En flicka blev på ett tåg antastad med obscena åthävor av ett gäng på nio killar i 25-

årsåldern, och de försökte blockera vägen när hon skulle gå av. Ingen av killarna 

talade svenska och målsägaren uppgav i anmälan att ”de kan vara från Afghanistan”.

En flicka omringades på ett tåg av åtta män som klev ombord samtidigt. Två av männen 

började ta på hennes lår och upp mot hennes underliv. Hon tog till slut fram en 

pepparspray och samtliga flyttar på sig. Alla män var över 25 år och hade utländskt 

ursprung. 

Ytterligare liknande berättelser om händelser ombord på tåg eller bussar finns i 

anmälningarna. I ett fall övergick det sexuella ofredandet i våldtäkt och i ett fall blev 

målsäganden även misshandlad.

3.8.1.4 Café, restauranger, nöjesställen

Till kategorin café, restauranger, nöjesställen hör även hotell och ungdomsgårdar.  

Anmälningar i den här kategorin utgör 2,1 procent av de anmälda brotten 2015 och 

2016. De inträffade händelserna är spridda över landet. Under 2015 var drygt hälften av 

brotten mot flickor under 15 år. Dessa brott rörde sig mest om blottning eller obscena 

förslag. Av de brott som begåtts mot flickor mellan 15-17 år var några misstänkta 

anställda på restaurangen där flickorna praktiserade. Sju brott utfördes på hotell mot 

pojkar under 15 år av en ensam gärningsman. 

Flertalet av gärningsmännen har identifierats och medborgarskapsuppgifterna visar att 

det övervägande rör sig om gärningspersoner med svenskt medborgarskap.  

3.8.1.4.1 Sexuella ofredanden av grupp

Vid ett tillfälle utsattes en flicka av ett gäng på sex pojkar på en ungdomsgård. De 

identifierades men uppgifterna om tillvägagångssätt och signalement lades i en separat

promemoria vilket gör att uppgifter saknas i anmälan. 

Vid ett ungdomsdisco 2015 blev två flickor fasthållna av flera killar på dansgolvet varav 

en eller flera tog på flickorna under tröjan. Flickorna har uppgivit att de upplevde 

mycket starkt obehag av händelsen. Gärningsmännen kom från ett flyktingboende. En 

liknande händelse inträffade på samma typ av tillställning under 2014.
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3.8.1.5 Badanläggningar

Under 2015 anmäldes brottet sexuellt ofredande på badanläggningar vid 123 olika 

brottstillfällen. I de fall pojkar varit utsatta för ofredandet skedde det i omklädningsrum 

eller i bastu/duschrum och har rört sig i huvudsak om att äldre män onanerat eller 

liknande medan de tittat på pojkarna. Ofredandena var i 112 fall riktade mot flickor. Ca 

30 av dessa rörde sig om anmälningar vid utomhusbad och då var det uteslutande fråga 

om blottning.

Det fanns skäligen misstänkta personer i ca 55 procent av anmälningarna. Av dessa var 

86 procent yngre än 20 år, och merparten av dem ca 15-16 år. De senare var 

övervägande misstänkta för brott mot flickor som inte fyllt 15 år.

I 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller 

fastställd utländsk härkomst. De flesta saknade svenskt personnummer och i 

anmälningarna framgick det att de tillhörde grupper av asylsökande pojkar.

3.8.1.5.1 Sexuella ofredanden av grupp

Majoriteten av anmälningar har skett i grupp och i ett flertal fall har tre eller flera 

gärningsmän agerat i samverkan. En tredjedel av anmälningarna hade fler än en 

målsägande. I fem anmälningar fanns fem gärningsmän som uppgavs ha ofredat flera 

flickor tillsammans, ibland genom att ett par personer höll i en flicka i taget.  

Tillvägagångssätten har varit olika men ett ofta förekommande modus har varit att hålla 

fast flickor som passerat i rutschkanor eller andra strömfåror medan andra har tagit på 

dem på bröst, rumpor, ben och i skrev.  

3.8.1.6 Butik, varuhus och närliggande platser

Denna kategori inkluderar även platser som angränsar till butiker. Till antalet utgör 

dessa anmälningar 3,3 procent av de anmälda brotten 2015 och 2016. De inträffade 

händelserna är spridda över landet. Vid granskning av anmälningar från 2015 visade det 

sig att de flesta var begångna utanför butik eller varuhus på gatan nära entrén. De rörde 

sig mest om blottning eller obscena förslag och det fanns uppgifter i flera av 

anmälningarna som tyder på att många av gärningsmännen var missbrukare.

3.8.1.6.1 Sexuella ofredanden av grupp

Under denna kategori finns inga anmälda brott under 2015-2016.

3.8.1.7 Skola, fritids, idrottsanläggningar

Till kategorin hör även platser som är strax intill skolgårdar där brottet har varit riktat 

mot en elev. Dessa anmälningar utgör cirka 12 procent av sexuella ofredanden under

2015-2016 och anmälningar har gjorts i 199 av landets 290 kommuner.
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Anmälningar om brott i skolor inkommer i en del fall som skrivelser och i dessa fall 

upprättas en kortfattad anmälan medan detaljerna bifogas som en promemoria till 

utredningen. I granskningen av 2015-års anmälningar om brott i skolmiljö har därför ca 

25 procent av informationen om beskrivning av modus och gärningsmän inte varit 

tillgänglig för denna kartläggning. 

Under 2015 och 2016 rörde 51 procent av anmälningarna flickor under 15 år. Det är 

dock en betydande del pojkar under 15 år som också blivit utsatta. De utgör 22 procent

(69 av 305). En lika stor del gäller flickor 15-17 år (73 av 305) medan det är färre av 

den äldre (15-17 år) kategorin pojkar där nio pojkar utsatts.

En tredjedel av anmälningarna saknar uppgifter om misstänkta. Av de skäligen 

misstänkta vars identitet kunnat fastställas är 30 procent svenska medborgare och 8 

procent har utländskt medborgarskap.

Personer som har blivit namngivna som misstänkta är till antalet 218 stycken. Några 

förekommer i flera anmälningar. Det innebär att utredningsmöjligheten är jämförelsevis 

god beträffande sexuella ofredanden i skolmiljö.

I enstaka fall var den misstänkte skolpersonal och i några få anmälningar från förskolor 

rörde händelsen sexuella ofredanden mellan yngre barn. Övriga misstänkta är vanligen 

enskilda elever som handlar enskilt mot en flicka genom beröring på bröst, underliv 

och/eller med pussar och/eller sexuella anspelningar men det förekommer även fall 

mellan skolbarn där en eller ett par pojkar också använt våld och hot.  

3.8.1.7.1 Sexuella ofredanden av grupp

Några anmälningar handlar om att flera agerat i grupp på mer eller mindre hänsynslösa 

sätt. Nedan beskrivs några exempel av brott ur denna kategori.

En flicka stängdes in med fyra killar som ofredade henne sexuellt i en musiklokal i 

skolans källare. En annan flicka slets in på en toalett där tre gärningsmän tog på henne 

innanför kläderna. Medan de utsatte henne för brottet talade de med varandra på ett 

utländskt språk som uppfattades som arabiska. 

I en annan händelse har pojkarna under fotbollsspel börjat ta på målsägandes rumpa. 

Detta har sedan eskalerat till att de tar på hennes bröst. Målsägande försöker få dem 

att sluta men de lyssnar inte och avbryter först då en ledare kommer. 

Det har även, i något fall, framkommit att personal känt till vad som inträffat men ansett 

att händelsen utreds bäst i skolan. Det finns också exempel i anmälningarna om att 

övergrepp avbrutits av elever.
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3.8.1.8 Sociala media, telefon

Sexuella ofredanden av det här slaget utgör drygt 27 procent av de anmälda brotten som 

ingår i materialet från 2015 och 2016.

Under 2015 rörde 65 procent av anmälningarna flickor under 15 år (415 av 632). Pojkar 

under 15 år som målsägande utgjorde 14 procent (90 av 632), 16 procent gäller flickor 

15-17 år (107 av 632) medan den äldre (15-17 år) kategorin pojkar utgör 3 procent (20 

av 632) av brottsanmälningarna.

Merparten av gärningsmännen är okända. Antalet namngivna i anmälningarna var 85 

stycken. Av dessa var 85 procent svenska medborgare. 

Sexuella ofredanden via sociala media är kränkningar genom att skicka anstötliga bilder 

via främst Instagram, KiK (snapshots) och Facebook. Till detta kommer meddelanden 

och förslag med sexuell innebörd. En del utger sig för att vara i samma ålder som 

mottagaren och visar sig senare vara äldre. Vissa lockar barnen att skicka bilder som 

sedan används som utpressning för att förmå barnet att göra något mer, till exempel att 

träffa gärningsmannen. En del förekomster finns om ”grooming” (försök att etablera ett 

sammanträffande för sexuell relation eller posering med minderårig).

3.8.1.9 Privata eller andra avskilda platser

Till kategorin hör platser som är helt privata som bostäder men även institutioner och 

vårdinrättningar, trappuppgångar. Dessutom har avskilda platser som är svåra att ha 

insyn i tagits in i den här kategorin. Det kan vara portar till fastigheter, hissar, bilar, 

strax intill skolgårdar. Till antalet är dessa anmälningar cirka 22 procent av de anmälda 

brotten under 2015 och 2016. Av de genomgångna anmälningarna från perioden

framgår att det främst, likt övriga miljöer, är unga flickor som drabbas. 

3.8.1.9.1 Sexuella ofredanden av grupp

Att undersöka dessa miljöer var inte prioriterat i uppdraget men den generella 

genomgången tyder på att det främst rör sig om enskilda gärningsmän och inte brott 

utförda gemensamt i grupp.  

3.9 Anmälda brott under festivalen We are Stockholm

En genomgång har gjorts av de förundersökningar som har kunnat kopplas till festivalen

We are Stockholm under åren 2014 och 2015. 

Under 2014 års festival upprättades elva anmälningar innehållande sjutton sexuella 

ofredanden, en våldtäkt och sju våldsbrott. I tre av fallen har en gärningsman gripits

men samtliga förundersökningar har lagts ned av åklagare eller polismyndighet. 

Beträffande våldtäktsanmälan vidtogs de utredningsåtgärder som fanns att tillgå men 

förundersökningen lades ned av åklagare då tillräckliga skäl för åtal inte förelåg.



Dokument Sida

RAPPORT 18 (35)

Upprättad av Datum Diarienr

Underrättelsenheten Noa 2016-05-16 A093.636/2016

Under 2015 års festival upprättades 19 anmälningar innehållandes 19 sexuella 

ofredanden, en våldtäkt och 20 våldsbrott. I nio av fallen har en gärningsman gripits 

men samtliga förundersökningar har lagts ned av åklagare eller polismyndighet förutom 

våldtäkten där gärningsmannen dömts till fängelse i ett år och tre månader. Under 

genomgång av ärendena förefaller det som om ingen frihetsberövad gärningsman har 

blivit topsad, vilket borde ha skett.

Samtliga anmälningar uppvisar i stort sett samma modus, det vill säga att 

gärningsmannen har tagit på flickornas bröst, rumpa eller skrev. Det har oftast skett i 

samband med trängsel framför scenen. 

De flesta av brottsoffren är flickor mellan 13-15 år och de misstänkta gärningsmännen 

har främst varit mellan 16-18 år, förutom i ett fall där denne var 14 år vid brottstillfället.

I samtliga fall, utom ett, har förundersökning inletts och relevanta utredningsåtgärder 

därefter vidtagits. Den anmälan där förundersökning inte inleddes innehöll 

överhuvudtaget inget spaningsuppslag.

Huvuddelen av anmälningarna har handlagts av ungdomsgruppen i City 

polismästardistrikt, Stockholm, vilket innebär att samordningen av dessa ärenden har 

fungerat väl.

Bevisläget har visat sig vara mycket svårt då i stort sett samtliga brottsoffer i samråd 

med vårdnadshavare inte haft ork och/eller vilja att medverka till fortsatt utredning i 

samband med kompletterande förhör. Generellt kan dessutom noteras att de brott som 

inträffade 2015 har visat sig vara mer svårutredda på grund av otydliga ingångsvärden i 

brottsanmälan.

Den samlade bedömningen är att hanteringen av aktuella brottsutredningar skett på ett 

korrekt sätt men att bevisläget för den här typen av brott är mycket svår när de sker i en 

festivalmiljö med stora folksamlingar.
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4 Del 2: Sammanställning av regionernas samtal med 
ungdomar

I samtliga polisregioner har polisen besökt skolor för att prata med ungdomar om 

sexuella ofredanden. Tillvägagångssättet har skiftat i lokalpolisområdena. Vissa 

områden har valt att genomföra spontana besök medan andra besök var mer 

organiserade. I några områden har ungdomarna fått svara på frågor i form av en enkät 

och andra har genomfört gruppdiskussioner. Vid vissa tillfällen har polisen valt att 

enbart samtala med flickor medan andra samtalsgrupper har varit blandade. Somliga 

områden har samarbetat med andra samhällsaktörer i frågan.

Med anledning av den skiftande metodiken och olikheter i frågeställningarna går det 

inte att göra en enhetlig sammanställning där resultaten kan mätas och jämföras och 

sättas samman med den statistiska kartläggningen. Nedan redogörelse är därför av mer 

översiktlig karaktär. 

4.1 Regionernas rapportering

Enligt regionernas sammanställningar finns det med hög sannolikt ett stort mörkertal 

beträffande sexuella ofredanden bland ungdomar. En del ungdomar uppgav att 

problemet har tilltagit genom den ökade tillgången till internet, appar och social media, 

såsom exempelvis Facebook, Snapchat, MMS, Tinder, Youtube och Kik. Det har gett 

ökade möjligheter att ofreda, genom att exempelvis hänga ut någon offentligt eller 

använda sig av massutskick för att sprida bilder eller filmer med sexuellt innehåll. Ofta 

upplever förövaren att den är anonym och är därför inte lika aktsam som den skulle varit 

annars. Ungdomarna menar att det är vanligt förekommande att flickor får bilder på 

pojkars och mäns könsorgan skickade till sig. Flera flickor uppgav att de i stort sett 

dagligen får förfrågningar via sociala medier att man ska skicka nakenbilder på sig 

själv. Några menar att man kan bli hotad om man inte skickar bilder.

Förutom över internet sker sexuella ofredanden mot ungdomar främst i skolan, på fester 

eller på krogen. Det sker också ofta på badanläggningar, badstränder eller gym där tjejer 

av naturliga skäl exponerar sina kroppar i högre utsträckning. Flickor känner sig även 

utsatta i kollektivtrafiken, på konserter och på vissa allmänna platser. 

Många flickor verkar utveckla egna strategier för att minska riskerna att bli utsatta på 

specifika platser och i vissa sammanhang. Killar har generellt inga sådana 

undvikandestrategier på grund av rädsla för att bli utsatta för sexuella ofredanden. Vissa

tjejer undviker folksamlingar likväl som folktomma platser särskilt när det är mörkt. 

Vissa tjejer menar att de undviker killar överlag när de rör sig på egen hand, och då 

framförallt killar i grupp. Ensamma tjejer använder sin mobiltelefon som skydd genom 

att antingen prata med någon, låtsas prata, eller göra sig beredd att ringa om något 

skulle hända. Dessutom delar både tjejer och killar uppfattningen att tjejer måste tänka 
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på vad de har på sig då utmanande klädsel kan innebära en större risk att bli ofredad. 

Även på internet har tjejer utvecklat strategier för att skydda sig bland annat genom att

inte exponera sig för mycket, inte lägga ut bilder på sig själva och undvika vissa appar. 

Det är däremot oklart om tjejerna upplever att försiktighetsåtgärderna är effektiva. I en 

av kartläggningarna diskuterades vad man skulle göra om man blir utsatt för oönskade 

sexuella närmanden. Förslagen från eleverna var bland annat att man kan vara högljudd 

och påkalla uppmärksamhet eller riva gärningspersonerna för att freda sig och säkra 

DNA från angriparen.

Utifrån diskussionerna har framkommit att det inte är vanligt att förövare av brott

samtidigt uppfattas som vänner. Det finns en jargong som innefattar att man kallar 

varandra bög eller luder, och man skickar varandra avklädda/utmanande bilder via

sociala medier. Kamrater tafsar, tjatar om sex, vill ha foton där man är lättklädd m.m.

Det framkom att ungdomarna upplever att de verbala kränkningarna blivit allt grövre 

och klimatet hårdnat och att de har ökat något i omfattning. Som förklaring till detta 

uppgavs att medvetenheten om brotten ökat samt att de blivit äldre och befinner sig i 

nya sociala sammanhang. Flera grupper av ungdomar berättar om brott som sker under 

fester i hemmen.

Tjejerna upplever att det är mycket vanligt att de blir kommenterade för sitt utseende. 

Tjejerna blir ibland kallade för hora och liknande saker när de gjort något som i 

kamratkretsen ansetts som ”fel” eller sagt nej till något sexuellt förslag. Ungdomarna 

tror att bakgrunden till att killar begår sexuella ofredanden är mångfacetterad. Det kan 

bero på dålig kvinnosyn, att man inte kan hantera alkohol, att man är kåt, att det är 

okunskap om konsekvensen för tjejen, att man har missriktade känslor och till och med 

uttrycker ilska på detta sätt. Det kan också vara grupptryck och en föreställning om att 

killar har rätt att göra så här samt generell brist på respekt.

Även om det är flest tjejer som utsätts för sexuella ofredanden uppger även killar att de 

blivit utsatta. Den stora skillnaden är att tjejer utsätts oftare, dvs. minst en gång i

måndaden eller oftare, och killar vid enstaka tillfällen. Båda könen uppger att det är 

okända personer som begår brotten. Vissa menar att sexuella ofredanden är en del av 

mobbningen, eller ett särskilt sätt för killar att demonstrera makt över tjejer. 

Ungdomarna tror att sexuella ofredanden sällan anmäls och att det är sällan man vänder 

sig till vuxna för att få stöd. Anledningen tros vara att brotten inte tas på tillräckligt stort 

allvar bland dem själva och samhället i stort. Det är även troligt att många inte känner 

till vad som räknas som ett sexuellt ofredande enligt lagen. Vissa, företrädelsevis tjejer, 

påpekar att de inte räknar med att en anmälan leder till någon åtgärd eftersom att ord 

står mot ord och polisen har annat att prioritera. Några menar att man är rädd att bli 

ifrågasatt på grund av ens klädsel eller för att man varit berusad vid tillfället. Om 
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gärningsmannen dessutom är en bekant kan det vara en ytterligare försvårande faktor. 

Att anmäla tror man också kan leda till negativa påföljder, såsom hot och repressalier 

och att man därför avstår av rädsla. För att ungdomar ska anmäla brotten tror många att 

det krävs att brottet anses vara mycket grovt, att man har bevis och modet som krävs. 

Alternativt att man mår så dåligt att man inte ser någon annan utväg. 

Ungdomarna har generellt ett högt förtroende för polisen men inte för rättsprocessen i 

allmänhet. Detta på grund av att de sexuella ofredanden som anmälts sällan leder till 

åtal eller fällande dom. Många upplever också att det är krångligt att göra en anmälan 

och att det hade underlättat om polis varit på plats och tagit emot anmälan direkt vid 

olika offentliga evenemang. Bland de ungdomar som anmält sexuella ofredanden har de 

antingen en positiv uppfattning om polisens arbete mot sexuella ofredanden eller så 

saknar de uppfattning.

Flera ungdomar menar att straffvärdet för sexuella ofredanden borde höjas i syfte att 

uppnå en allmänpreventiv effekt och tydligt signalera vad som är rätt och fel. Ett annat 

förslag som diskuterats är förändringar av attityd i tidig skolålder och utbildning i 

värdegrundsfrågor i samtliga skolåldrar. Man menar även att samverkan mellan olika 

samhällsinstanser såsom polis, skola och socialtjänst är avgörande. 

Vidare bör polisen även upplysa krögare, fritidspersonal samt personal på tränings- och 

badanläggningar om sexuella ofredanden, i syfte att engagera dem i det förebyggande 

arbetet. Likaså föreslår ungdomarna att man bör upplysa, informera och engagera HVB-

hem gällande arbetet mot sexuella ofredanden på offentliga platser.

I några samtal har det framkommit att ungdomarna efterfrågar närvarande poliser vid 

publika platser och evenemang i syfte att avskräcka potentiella förövare och att ta upp 

anmälningar om sexuella ofredanden direkt. Andra förslag är patrullerande 

polisvolontärer och nattvandrare, kostnadsfri självförsvarskurs för flickor och unga 

kvinnor samt genomtänkt placering av konserter och tillställningar.
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5 Slutsats från analys och intervjuer

Under de senaste åren har sexuella ofredanden ökat mot ungdomar under arton år.

Anmälningsstatistiken visar att den övervägande delen av de utsatta är flickor, yngre än 

femton år men det förekommer även brott mot unga pojkar. De vanligaste sexuella 

ofredanden är inte fysiska utan de som sker på sociala medier. 

I brott som skett vid ett fysiskt möte är gärningspersonen i de allra flesta fallen en man

som oftast agerar ensam genom blottning, kränkande förslag eller fysiska beröringar. Få 

gärningsmän har kunnat identifieras men signalementsuppgifterna talar för att de inte 

utgör någon homogen grupp. Kvinnliga gärningspersoner är få men förekommer i 

privata eller på annat sätt avskilda miljöer.

Den bild som framträder efter lokalpolisers samtal med ungdomar är att sexuella 

ofredanden är normaliserat och pågår ständigt i vardagen. Varken ungdomarna själva 

eller vuxna i deras närvaro anser att alla typer av sexuella trakasserier ska ses som 

brottsliga handlingar. Samhället och omgivningen anser, enligt ungdomarna, att en viss 

typ av utsatthet är något som man får räkna med. Om händelsen man utsatts för anmäls 

kan det innebära att målsägaren utsätts för social påverkan från både kompisar och 

andra i den utsattas närhet.

Uppdraget har varit att fokusera på sexuella ofredanden på platser där folkmassor 

uppstår, samt på andra offentliga platser där polisen, direkt och indirekt, kan medverka 

till att förebygga brott. Analysen av anmälda brott har visat att det är relativt få brott 

som sker på sådana platser. Sannolikt anmäls endast de brott som upplevts särskilt 

allvarliga. Det är en bedömning som stöds av intervjuerna i lokalpolisområdena. Bilden 

skulle sannolikt se annorlunda ut om alla sexuella ofredanden anmäldes till polisen.

Även i folkmassor och i övrigt på allmänna platser är det vanligast med en 

ensamagerande gärningsman som utsätter en ensam ung flicka för brottet. Det skapar 

stor olust och rädsla särskilt när miljön gör det svårt att med undvikandemanövrar bli av 

med gärningsmannen.

De brott som begåtts i grupp är till antalet få men har skapat en känsla av hjälplöshet

och flickor som drabbats har känt sig djupt kränkta och rädda för att gå ut. De 

misstänkta i brott som utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var 

främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten som anmälts i simhallar har

de misstänkta gärningsmännen främst varit asylsökande pojkar. 

Sexuella ofredanden genererar rädslor hos de utsatta som gör att deras frihet och 

handlingsutrymme begränsas. Det finns dessutom en risk för en negativ utveckling mot 

grövre brott om samhället inte agerar. Samhället har ett stort ansvar att försöka ändra 

den bagatelliserande attityden. Åtgärdsdelen som utgör nästa del av rapporten ger

förslag på en arbetsmetod i form av en samverkansmodell som återkommande kan 



Dokument Sida

RAPPORT 23 (35)

Upprättad av Datum Diarienr

Underrättelsenheten Noa 2016-05-16 A093.636/2016

användas i polisverksamheten. Samverkansmodellen omhändertar åtgärder som kan 

användas i vardagen för såväl ett lokalpolisområde som vid ett specifikt evenemang 

oavsett problemställning. 
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6 Del 3: Åtgärder för att förebygga och utreda sexuella 
ofredanden bland unga i publika miljöer.

6.1 Uppdraget

Utifrån rikspolischefens beslut har chefen för Noa beslutat11att en nationell arbetsgrupp, 
med representanter från samtliga polisregioner samt Noa, under ledning av polisregion 
Väst skulle tillsättas. Arbetsgruppens uppdrag var att föreslå operativa åtgärder i arbetet 
med att förebygga, utreda och åtgärda sexuella ofredanden bland unga i offentliga 
miljöer och publika platser. 

Uppdraget var att:
1. med stöd av, de inhämtade regionala problembilderna, föreslå operativa åtgärder 

i arbetet med att förebygga, utreda och åtgärda sexuella ofredanden bland unga i 
offentliga miljöer och publika platser,

2. belysa eventuella andra uppkomna frågeställningar som kan vara av vikt inom 
detta problemområde,

3. ha representation från strategisk, indirekt och direkt nivå, med kompetens från 
underrättelse- utrednings- och lokalpolisområdesnivå, samt att

4. genomföra arbetet i nära samverkan med underrättelseenheten vid Noa som 
ansvarat för inhämtningsuppdraget vad gäller den nationella lägesbilden för 
sexuella ofredanden mot bland unga i offentliga miljöer och publika platser.

6.2 Organisation och kompetens

En arbetsgrupp bildades med representation från strategisk, indirekt och direkt nivå, 
med kompetens från underrättelse- utrednings- och lokalpolisområdesnivå.

6.3 Arbetsmetod

Arbetsgruppen träffades under tre dagar. Inledningsvis kom arbetsgruppen fram till en 
gemensam syn på vad uppdraget innebär och hur det ska redovisas. En del av tiden 
användes för en workshop där arbetsgruppen provade en samverkansmodell12 som tagits 
fram av Brottsförebyggande rådet.

Arbetsgruppen använde samverkansmodellen för att ta fram underlag till redovisning av 
uppdraget. 

Modellen som sådan kan beskrivas som en hållbar struktur och ett verktyg som kan 
användas tillsammans med kommunen och andra samverkansparter i ett 
lokalpolisområdes dagliga verksamhet samt inför specifika evenemang och händelser. I 
båda delarna tas en problembild och en åtgärdsplan fram.

  
11 Beslut om direktiv för arbetsgrupp att ta fram operativa åtgärder med att förebygga, utreda och åtgärda 
sexuella ofredanden bland unga i offentliga miljöer och publika platser. (A042.786/2016 protokoll 37-16)
12 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brå reviderad utgåva 2016
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Samverkansmodellen ska användas både för brottsförebyggande och för operativa 
åtgärder.

För att belysa hur samverkansmodellen bör användas vid ett evenemang skapade 
arbetsgruppen en fiktiv händelse - FESTIVAL med fokus på sexuella ofredanden bland 
unga i offentliga miljöer och publika platser. Olika samverkansaktörer identifierades
och därefter diskuterades respektive aktörs olika lägesbilder. Tillsammans togs därefter
en problembild fram och en orsaksanalys gjordes. Slutligen skapades en åtgärdsplan där 
det tydligt framgår vem som gör vad.

6.4 Syfte med åtgärdsförslaget

Åtgärdsförslaget ska tillhandahålla en metod som kan öka kunskapen om ungdomars 
utsatthet för sexuella ofredaden i folksamlingar och på offentliga platser. Syftet är också 
att identifiera hur polisen tillsammans med andra samhällsaktörer strategiskt ska arbeta 
med åtgärder mot orsakerna till problembilden.

En arbetsmetod i form av en samverkansmodell kan återkommande användas i 
polisverksamheten. Samverkansmodellen omhändertar åtgärder som kan användas i 
vardagen för såväl ett lokalpolisområde som vid ett specifikt evenemang oavsett 
problemställning. Det bidrar till ett enhetligt och förutsägbart förhållningssätt med våra 
samverkansaktörer där åtgärder och ansvar fördelas på lokalt, regionalt och nationellt 
plan.

Modellen ska utgöra metodstöd för att identifiera en problembild för händelser i 
offentliga miljöer och publika platser där ansvar för preventiva åtgärder fördelas mellan 
samverkande aktörer.

6.5 Samverkansmodell

Modellen är framtagen av Brå och är en generell samverkansmodell som kan användas 
för lokalpolisområdets övergripande samverkan med kommunen likväl som vid en akut 
uppkommen eller i förväg känd händelse. I det övergripande arbetet ger modellen en 
strategisk problembild med en åtgärdsplan kopplad till medborgarlöften, men med en 
kontinuerligt uppdaterad problembild och åtgärdsplan kan den användas i det dagliga 
händelsestyrda operativa arbetet.

Svårigheten är att inte ”springa iväg” och skapa åtgärder utifrån endast en aktörs 
lägesbild. Samverkansmodellen handlar om att skapa en förståelse för olika perspektiv 
på en situation eller händelse redan i lägesbilden. Modellen bygger en grund för att hur 
vi tillsammans prioriterar vilka problem vi ska agera mot samt hur vi angriper orsakerna 
till problemen. Modellen skapar också förutsättningar till att det blir tydligare vilken 
aktör som behöver vidta åtgärder samt hur olika aktörer kan samordna sina åtgärder.

Varje aktör styrs av sin organisations uppdrag och styrmodell. För polisen är den 
Polisoperativa inriktningen (POI) styrande för vad som bör belysas i polisens bidrag in 
till lägesbilden. 
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Polisregion Väst har tidigare använt Samverkansmodellen tillsammans med 
samverkansparter vid kultur- och idrottsevenemang och i övergripande samverkan med 
kommuner. Erfarenheterna från detta pekar på att det finns en tydlig koppling mellan 
tillståndsgivning och åtgärdsplan där identifierade åtgärder återfinns som en del i 
tillståndet för den offentliga tillställningen.

6.5.1 Lägesbild

Lägesbilden syftar till att ge överblick och helhetssyn. En lägesbild är aktörsspecifik 
och speglar aktörens perspektiv på den inträffande händelsen. 

Grunden för modellen är en lägesbild från polis, kommun och medborgare, men vid ett 
specifikt problem kan det bli aktuellt att identifiera flera samverkansaktörer som kan 
bidra till lägesbilden. På så sätt byggs sedan en befintlig lägesbild på utifrån en speciell 
händelse till en samlad lägesbild.

Som exempel kan nämnas problematik kring asylboenden där Migrationsverket i allra 
högsta grad, är en aktör som bör bidra till lägesbilden. Här kan även de boende på ett 
asylboende, ses som en viktig aktör för att ge en lägesbild, likväl som grannarna som 
bor intill boendet. När den nya problematiken byggs på en befintlig lägesbild blir 
åtgärderna mer strategiskt långsiktiga.
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För att skapa en nationell samlad och rättvisande lägesbild behöver lokalpolisområdenas 
lägesbilder aggregeras till regionala lägesbilder och sammanställas. Genom denna 
process utgör lokala problembilder underlag för beslut för att inrikta polisverksamheten, 
som t.ex. i uppdraget med sexuella ofredanden där den inhämtade lokala lägesbilden 
från intervjuer med ungdomar sammanställs till en nationellt samlad lägesbild. 

6.5.2 Polisens och kommunens lägesbild

Polisen bidrar till lägesbilden med olika former av statistik såsom händelserapporter, 
anmälda brott, ordningsvaktsrapporter och erfarenhetsberättelser. Här tillkommer också 
erfarenhetsberättelser från olika händelser samt underrättelser. En viktig del är även 
intervjuer med poliser om hur de upplever att arbeta i ett område eller under ett speciellt 
evenemang. Som exempel kan nämnas att det i vissa stadsdelar kan vara svårt att arbeta 
som kvinnlig polis. På samma sätt bidrar kommunen med fakta, erfarenheter och 
intervjuer med personal. Tillsammans tar även polis och kommun fram en demografisk 
lägesbild. Vid en specifik återkommande händelse är alla parters erfarenhetsberättelser 
viktiga.

6.5.3 Medborgarnas lägesbild

Medborgarnas bild grundar sig ofta på en återkommande trygghetsmätning. Som ett 
komplement till trygghetsmätningarna kan riktade inhämtningar göras mot 
frivilligorganisationer, volontärer, företagarare som verkar i området m.fl. Det är ifrån 
medborgarnas lägesbilder vi finner grunden till medborgarlöften som omhändertas i 
åtgärdsplanen.

6.5.4 Evenemangsarrangör eller annan samverkansaktörs bild

Samverkansaktörer varierar beroende på miljön. I exemplet anges 
evenemangsarrangörer vilka kan bidra med egna och andras erfarenheter av liknande 
evenemang. 

6.5.5 Problembild och orsaksanalys

De olika samverkansaktörernas lägesbilder samordnas i en gemensam läges- och 
problembild. Grunden för att välja effektiva åtgärder är att ha kunskap om de lokala 
problemen och deras möjliga orsaker. En sådan kunskapsgrund ger vägledning för valet 
och utformningen av aktiviteter och åtgärder. Det är inte ovanligt att när ett nytt 
problem identifieras grundar det sig på orsaker som redan har identifierats utifrån andra 
problem.

6.5.1.1 Rutinaktivitetsteorin

För att beskriva ett problem kan man utgå från tankar som har sitt ursprung i den så 
kallade Rutinaktivitetsteorin13. Enligt den förutsätter brottsligheten att det finns en 
motiverad förövare, ett lämpligt objekt för den kriminella handlingen och en avsaknad 

  
13 Teorin formulerades 1979 av de två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson 
och bygger på rational choice-teori.
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av avskräckande faktorer, exempelvis kapabla väktare eller social kontroll som kan 
hindra att brottet begås.

Problembilden kan belysa situationen utifrån tre perspektiv:
• Det situationella perspektivet innebär att man belyser orsaker i situationen 

som möjliggör att brott kan begås. Exempelvis om insynen är skymd eller 
varför många människor samlas vid en viss plats vid en speciell tidpunkt. 

• Brottsutsatthetsperspektivet innebär att fokusera på individer och objekt 
(exempelvis en skola, en butik, ett garage) som upprepat utsätts för brott. Ett 
exempel är att granska om små kiosker hanterar dagskassan på ett sätt som 
ökar risken för att de ska blir rånade. 

• Gärningsmannaperspektivet innebär att försöka identifiera potentiella 
gärningspersoner och undersöka hur de begår brotten.

Rutinaktivitetsteorin.

6.5.6 Övergripande effektmål

Här beskrivs vilket som är det övergripande målet med åtgärdsplanen.

6.5.7 Åtgärder och ansvar

Här sammanställs en åtgärdsplan som beskriver problembild, orsaker till problem, 
övergripande mål, preventiva åtgärder och ansvarsfördelning mellan aktörerna i 
händelsen.

6.5.8 Åtgärdsplan

För att få hållbara och resurseffektiva åtgärder krävs att åtgärdsplanen görs som ett 
resultat av gemensam lägesbild, problembild och orsaksanalys.
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Polisen är i många fall en händelsestyrd organisation och därmed ofta snabb på att agera 
på ett problem. Med det nya arbetet att komma närmare medborgarna bör vi oftare ta på 
oss rollen att vara de som startar upp samverkan vilken mynnar ut i en gemensam 
åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ska det tydligt framgå vem som gör vad. Många gånger kan 
olika åtgärder vara kontraproduktiva samt resursslöseri när de inte sker samordnat.
I åtgärdsplanen återfinns de eventuella villkor som Polisen satt upp i tillståndet för 
arrangören. Genom att arrangören bidragit till framtagandet av åtgärdsplanen skapas en 
större förståelse och utveckling av de villkor som sätts.

6.6 Exempel: Fiktiv händelse med risk för sexuella ofredanden

Som ett led i att ta fram åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden i 
publika miljöer användes samverkanmodellen för en fiktiv händelse. Fakta i den fiktiva 
händelsen grundar sig på Valborgsmässofirande i Uppsala. Samverkansmodellen 
användes isolerat för problembilden för sexuella ofredanden bland unga i offentliga 
miljöer och publika platser. Andra problembilder vid ett publikt evenemang, såsom 
stölder - ordningsstörningar m.m., har inte omhändertagits när samverkansmodellen 
använts i den fiktiva händelsen.

Beskrivning fiktiva faktorer:
• Stort geografiskt område. 
• Många människor.
• Tilltalar främst en yngre publik. 
• Flera scener/arenor
• Området ej avgränsat/inhägnat
• Fritt inträde
• Flera alkoholserveringar 
• Öppettid 16-02
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Sammanställd åtgärdsplan

Exempel på Åtgärdsplan där sexuella ofredanden är ETT problem. 
- Vissa delar av åtgärdsplanen kommer att återfinnas i villkoren för tillstånden. 
- Majoriteten av åtgärderna är även åtgärder för andra problem som har identifierats inför

festivalen, fickstölder, ordningsstörningar m m 
Problembild Orsaksanalys Övergripande 

effektmål
Åtgärder Ansvar

Unga män i grupp som antastar 
unga kvinnor

- målsöker unga 
kvinnor, 

- isolerar dem från sina 
väninnor genom att 
omringa dem

- Antastar dem genom 
att ta på dem innanför 
och utanpå kläderna.

- Våld/tvång 
- Överraskar sina offer
- Låg anmälnings-

benägenhet

(Här kan självklart fler 
problem som har identifierats i 
samband med vår festival. De 
kan ha samma eller egna 
orsaker

Ex. på andra problem :

- fickstölder,

- ordningsstörningar 
mm)

1. Övriga 
besökare 
omedvetna

2. Trånga platser 
/Folksamling

3. Anonyma gm 
samt vem 
gjorde vad

4. Okunskap om 
vad som är brott 
hos misstänkt

5. Liten 
upptäcksrisk

6. Avsaknad av 
festivalpersonal 
i folksamlingen 

7. Öppna, mörka 
ej avgränsade 
ytor

8. Omedvetna 
presumtiva mä

9. Avsaknad av 
gemensam 
lägesbild 
polis/arrangör 
under pågående 
festival.

10. Okunskap om 
vad som är brott 
hos 
målsäganden

11. Okunskap hos 
arrangörens 
personal samt 
ordningsvakter 
om vad som är 
brott

12. Språkförbistring
ar

Festivalbesökarna 
ska känna 
trygghet.

1,4 & 8 Information om företeelsen:

1. Film på jumbotroner
2. Planscher med info
3. Hemsidan

1,4 & 8 Sociala medier

9 Kontaktcenter 
4. representant. för 

samverkansaktörer finns 
under festivalen samlade 
för att kunna dela aktuell 
lägesbild och på så sätt 
styra resurs

2, 5 & 7 Identifiera hot-spots

2, 5, 6 & 7 Bemanna hot-spots med 
ordningsvakter, festivalvärdar och 
frivilligorganisationer

2,5 & 7 Kameraövervakning 
(ansöka)

2, 3, 5, 6 & 7 Mingla - Beblanda sig 
och vara kommunikativa med 
festivaldeltagarna i syfte att skapa 
en lägesbild, trygghetsskapande, ta 
bort ”tillfället gör tjuven”

3 Identifiera presumtiva gm

2 & 7 Bygg bort trånga & mörka 
platser

11 Öka kunskapen om sexuella 
ofredanden hos personal och 
frivilligorganisationer

10. Ta fram kort 
informationsmaterial för att öka 
kunskapen om sexuella ofredanden 
– kort PP

11 Ta befälet över ordningsvakterna 
och använd dem  mer aktivt. 
Utsättning, kunskap, BIS

12 Arrangören främjar 
flerspråkighet bland personalen

Arrangör

Arrangör/
Polis

Arrangör 
(ansvarig)

Repr: Polis/
Kommun/
Frivilligorg
anisation

Polis 

Arrangören

Arrangören

Arrangören

Polis

Arrangören

Arrangören

Polis

Polis

Arrangören
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6.7 Kunskapshöjande och opinionsbildande åtgärder

Sexuella ofredanden handlar mycket om attityder och normer. Polisen kan därför inte 
ensam komma till rätta med orsakerna utan hela rättsväsendet och samhället i stort 
behöver agera mot dessa attityder och beteenden. Vid specifika händelser kan polisen 
tillsammans med organisatörer, kommun och skola gemensamt arbeta aktivt mot 
sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer.

Polisen i samverkan med andra aktörer behöver sprida kunskap bland ungdomar för att 
presumtiva gärningsmän, offer och medborgare känner till problembilden - att sexuella 
ofredanden bland unga förekommer i publika miljöer och vad man bör göra, som 
säkerhetsansvarig, offer eller vittne, om ofredanden inträffar. 

Polisen kan ansvara för den rättvisande bilden vad gäller omfattningen av brottet och 
vilka orsakerna kan vara. Detta behöver kommuniceras så att ett arbete i skola och andra 
forum med ungdomar kan diskutera värdegrund och normer - om vad som är tillåtet och 
vad som inte är det. Lägesbilden behöver spridas till t.ex. via media och sociala medier 
för att allmänheten generellt och som publik ska få kunskap om sexuella ofredanden vid 
offentliga tillställningar.

De kunskapshöjande åtgärderna syftar till att få till opinionsbildning för att kunna nå ut 
med information till allmänheten och att få till stånd en opinion i skola, media mm om 
normer och förhållningssätt till sexuella ofredanden som påverkar allmänhetens attityd 
och beteenden.  En opinionsbildning runt sexuella ofredande bland unga i offentlig 
miljö och publika platser kan initieras av polisen som en del för att påverka den 
allmänna opinionen runt företeelsen.

7 Utredning

7.1 Brottslighetens karaktär

Sexuella ofredanden i offentlig miljö är svåra att utreda eftersom det oftast sker i 
trängsel med stora folkmassor. Uppmärksamheten och fokus hos brottsoffer/vittnen 
ligger av förklarliga skäl på annat. Brottsoffret tvekar också att anmäla brott eftersom 
det för många är jobbigt att prata om händelsen. Det finns också en upplevd känsla av 
att en anmälan inte leder någonstans. Det finns därför sannolikt ett stort mörkertal vad 
gäller brott som inte anmälts. Sexuella ofredanden kan göras av enskild gärningsperson 
och tillsammans med andra, i det senare fallet uppstår svårigheter i utredningsarbetet -
vem som gjorde vad. 

Straffet för brottet ligger i straffskalan böter till fängelse i högst 2 år. Den vanligaste 
påföljden är böter. Brottet förundersökningsbegränsas och åtalsunderlåtelse används 
ofta. Detta föranleder att en diskussion sker med åklagare/FU-ledare om hur brotten ska 
bedömas och utredas.

7.2 Utredningsåtgärder

Arbetsgruppen har kommit fram till att man inte gör en bedömning som skiljer sexuella 
ofredanden från annan brottslighet. Precis som vanligt är det förstahandsåtgärder som 
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behöver säkerställas, utvecklas och förbättras då de ligger till grund för fortsatt lyckad 
förundersökning.

Sexuella ofredanden kan göras från enskild gärningsperson och tillsammans med andra. 
I det senare fallet uppstår svårigheter i utredningsarbetet. Genom förbättrat bemötande 
liknande det vid hatbrott och brott i nära relation finns möjligheter till återupprättelse 
för brottsoffret och ökad lagföring. Brottsoffer som blivit utsatta för hatbrott drar sig 
ofta för att kontakta polisen och för att göra en anmälan. Anledningen till det kan vara 
flera – personen har skamkänslor för att ha blivit utsatt eller bristande förtroende för 
polisen. Därför är det viktigt att du bemöter den utsatte på ett professionellt sätt.

Exempel på åtgärder:
• identifiera vittnen,
• signalementsuppgifter 
• eventuell sidobevisning
• anmälningsupptagning ska ske så snabbt inpå brottet som möjligt, i nära an-

slutning till platsen för brottet och i en om möjligt lugn miljö. 
• polis med förundersökningskompetens och utredare bör finnas på platsen
• vid gripande är det viktig med dokumentation av gärningsmän genom 

fotografering vad gäller utseende och klädsel
• utveckla möjligheten att använda ”go pro kamera” hos polis och ordningsvakter 

vilket kan användas både i bevissäkringssyfte och som förebyggande åtgärd. 

7.3 Rättsutredning

En faktor som tillsynes påverkar både förebyggandet och utredandet av sexuella 
ofredanden i offentlig miljö är lagstiftningens utformning. Den rådande lagstiftningen är 
något föråldrad i sin spegling av tillvägagångssätt vid sexuella ofredanden. Den aktuella 
lägesbilden avseende sexuella ofredanden i offentlig miljö, såsom på konserter eller 
festivaler, gör gällande att ett ofredande inte sällan begås i grupp. Ett förekommande 
modus är att förövarna omringar offret och antastar henne verbalt eller fysiskt i syfte att 
kränka hennes personliga integritet. Mot bakgrund av detta kan man konstatera att ett 
brott med ovan beskrivet modus, som inte uppfyller rekvisiten för våldtäkt, eventuellt 
bör betraktas som en grövre form av sexuellt ofredande.

I 6 kap. 10 § BrB står följande; den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,
sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i 
någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller 
fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 
obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är 
ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Lagen är alltså inte utformad på ett vis som möjliggör en gradering av brottet och 
följaktligen även en högre påföljd än fängelse i två år. Genom en lagändring som möjliggör 
ett förhöjt straff vid sexuella ofredanden av grövre karaktär, kan man eventuellt utvidga 
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utrednings- och åtalsmöjligheterna för utredare och åklagare. Vidare skulle en lagändring i 
denna riktning generera både allmänpreventiva, men även individualpreventiva effekter. 

En rekommendation är att en utförlig rättsutredning gällande den befintliga 
rättsinformationen om sexuella ofredanden görs.

8 Slutsatser och rekommendationer om åtgärder

Kunskaper om sexuella ofredanden visar på en komplex problembild med koppling till 

normer och värderingar. En väsentlig del i åtgärderna ligger i kunskapshöjande och 

attitydförändrande åtgärder riktade mot olika gärningsmannagrupper och behöver ske 

med riktade åtgärder i samverkan med andra myndigheter och med organisationer som 

arbetar med unga. Polisen har ett delansvar med ett stort samverkansbehov.

Punktsatserna anger förslag till åtgärder för att förebygga och utreda sexuella 
ofredanden bland unga vid publika offentliga tillställningar.

• Förebyggande arbete genom situationell brottsprevention

• Bygg en bra samverkansgrund mellan polis och kommun/arrangör.

• Implementera en återkommande samverkansmodell för fördelning av åtgärder 

och ansvar.

• Inrikta åtgärder utifrån genomförda orsaksanalyser.

• Etablera vid behov aktörsgemensamma kontaktcenter under offentliga 

tillställningar.

• Ta fram en rättvisande lägesbild för rätt åtgärder i rätt tid

• Rätt förstahandsåtgärder vid lagföring genom utredningsförmåga på plats

• Rättsutredning för att utreda om nytt brottsligt tillvägagångssätt är försvårande
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Bilaga 1

Forskning om sexuella trakasserier och våld mot kvinnor

Förutom den årliga analysen som görs av Brå och som bygger på statistik om anmälda 

brott och trygghetsmätningar av utsatthet förekommer forskning och statistiska 

undersökningar om sexuella trakasserier och sexuellt våld inom många institutioner.

Några exempel kan nämnas som utgångspunkt för diskussioner om motåtgärder:

• En undersökning byggd på djupintervjuer av 42 000 kvinnor från samtliga EU 

länder publicerad i mars 2016 av EU:s rättighetsbyrå (FRA)14 slår fast att 

Sverige ligger i topp i ny EU-statistik över fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor, 

sexuella trakasserier och stalking. Slutsatsen är att resultatet är en konsekvens av 

den nordiska alkoholkulturen, men också av icke-traditionella könsroller. 

• Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet bedriver forskning om 

maskulinitet och våld. ”Studier har visat att våldsutövande i nära relationer kan 

vara ett medel för att stärka förövarens känsla av manlighet och tvinga offret till 

underkastelse. Den kontroll mannen utövar över kvinnan genom våld kan 

således forma henne enligt mannens idealiserade syn på kvinnlighet. Under 

våldsutövandet kan män uppleva att de förkroppsligar typiskt ”manliga” 

attribut: aggressivitet, styrka och kontroll. Med andra ord möjliggörs våldet av 

det som anses maskulint och kan ge ”vinster” för förövaren.” 15

• Forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa ur ett genusperspektiv, bland 

annat om sexuella trakasserier som leds av professor Katja Gillander Gådin vid 

Mittuniversitetet, Sundsvall. ”Katja Gillander Gådins slutsatser efter snart 15 

års forskning är att sexuella trakasserier är på väg att normaliseras i skolan. 

Orsaken är att det saknas kunskap och verktyg för att upptäcka och åtgärda 

problemen.16

• En publikation från Statens institutionsstyrelse (SIS) 2011. De sammanfattar 

resultat från ett forskningsprojekt om 45 tonårspojkar som begått sexuella 

övergrepp.17

• En doktorsavhandling från Stockholms universitet. ”Mäns våld och kvinnors 

rädsla är ett grundläggande demokratiskt problem – för så länge kvinnor inte 

  
14 http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality, 
(http://www.svd.se/sextrakasserier-vanligast-i-sverige (5 mar, 2014)) 
15http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Forovare_amn
esguide/
16 http://www.forskning.se/2011/05/27/sexuella-trakasserier-osynliggors-i-skolan/
17http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/S%C3%B6k+publikationer/?id
=663&librisId=&swepubId=
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kan garanteras kroppslig integritet kan vi knappast kalla vårt samhälle 

jämlikt”.18

  
18 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin” (2002) Libris.
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2010,1075-77). verbala aggressioner förekom också i 4B.T o/o av alla scener,
oftast med skällsord som "bitch" och "slut" (ibid., 1077). Utöver aggression
förekom till exempel så kallad ass{o-mouth i 41 % av alla scener - det vill
säga att en kvinna utför oralsex på en man direkt efter att han penetrerat

henne analt (ibid., 1074).

2. Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och
söker det mer erúrema (se Zillman & Bryant 1986), vilket kan förklara varför
aggressioner och mer extrema inslag uppfattats ha ökat på senare år i

pornografin. Forskare tvingades redan på 1g8Otalet klippa ihop fragment från
olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var omöjligt att hitta en
pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, förnedring eller våld
(Check & Guloien 1989, 163) - något som också visar på den minimala
efterfrågan på "alternativ" jämställd pornog rafi.

3. Konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör med
statistisk signifikans män i normalpopulationen mer sexuettt aggressiva
samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor
(s.k. våldtäktsmyter), vilket ny forskning som analyserat närmare 50 års
experimentella och naturalistiska kvantitativa studier på sambandet mellan
pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor visar (för metastudier se t.ex.
Wright, Tokunaga, & Kraus 2016;Allen et al. 1995a; 19g5b; Hald, Malamuth, &
Yen 2010; för analytiska litteraturgenomgångar och stora enkätundersökningar
se t.ex. Malamuth, Addison, & Koss 2000; Foubert, Brosi, & Bannon 2011).
Detta bekräftas av unizons kvinnojourer som i kontakt med kvinnor som
utsatts för mäns våld har erfarenheten att porren utgör en katalysator och
inspiration till mäns sexuella aggressioner och negativa attityder till kvinnor

4. Psykologer har visat att konsumenter tenderar att kategorisera kvinnor
som endera promiskuösa eller asexuella, "horor" eller,,Madonnor',, och den
kommersiella pornografin förstärker sådana intryck av promiskuitet vilket
därefter blir en måltavla för aggressioner samt tas som intäkt för att trivialisera
mäns våld mot kvinnor; dessa psykologiska processer förklarar varför
ickevåldspornografi ger upphov till liknande konsumtionseffekter som
våldspornografin gör (se Zillman & weaver 1989, i0g-21; Leonard and raylor
1983). I simulerade våldtäktsrättegångar med personer som sett vanlig
ickevåldspornografi under några veckor rekommenderar dessa hälften så
långa fängelsestraff jämfört med kontrollgruppen (Zillman & Bryant 1992,17
tbl.3;jfr. Zillman & weaver 1989, 11s-21 & tb1.4.3, efter korttidsexponering).

5. Pornografikonsumerande män har rapporterats vara mer sexuellt
våldsamma och kontrollerande än misshandlande män som inte
rapporterats konsumera pornografi i flera enkätstudier där kvinnor på
kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta (Simmons, Lehmann, &
collier-Tenison 2008; shope 2004; cramer et al. 1998). Liknande kunskaper
har sedan länge framhållits i offenfliga hearings i usA av otika praktiker (polis,

LAMNA SIDAN



¡ffi,J&1F?2e; t

åklagare, behand

Hearing 1992;Att'n

Minneapolis Hearing

6. Män som använder mer pornografi är också statistiskt mer benägna att
köpa sex än andra män (se t.ex. Monto & McRee 2005, S1S, 520-23; Farley
et al. 2011, 374). Flera nyare kvantitativa intervjustudier visar att en majoritet
sexköpare vill att prostituerade personer ska imitera pornografi som de sett
och som andra kvinnor inte ställer upp på (se t.ex. Farley et al, 201S, 13 2e11,
374; Durchslag & Goswami 2008, 12-13). En studie i Kambodja som öppet
ställde frågor om detta fann att många sexköpare tvingar prostituerade
personer att tåla gruppvåldtäkte¡ analsex, eller andra "stilar" som sexköparna
sett i pornografi(Farley eta\.2012,26-31). Offenfliga utredningar i både
Sverige och USA har tidigare rapporterat om bl.a. gruppvåldtäkter som
animerats av pornografikonsumtion och pornografiproduktion (sou 19gs:15 s.

96-97; Att'n General 1986, 204). Det finns opålifliga studier som försöker dra
slutsatser om pornografins effekter utifrån aggregerad statistik om antal
anmälda sexbrott (för kritik, se Matamuth & Pitpitan 2007,198-41; Kingston &
Malamuth 2011). Anmälningar är emeilertid inte att likställa med
brottsprevalens. Anmälningar påverkas av fler variabler än de som påverkar

individer, särskilt över tid när det sker många samhällsförändringar. Det skulle
inte vara oväntat om anmälningar av sexuella övergrepp minskade i och med
ökningen i tillgång och konsumtion av pornografi, eftersom ju mer pornografi

som existerar desto mer normaliserat blir sexuella övergrepp (jfr Waltman
2014,129-38).

7. över 30 års kunskap visar hur pornografer utnyttjar social utsatthet för
att rekrytera medverkande. lnte oväntat har forskning och rapporter sedan
tidigare visat hur populationen som utnyttjas för att medverka i pornografi delar
samma demografiska karaktäristika som dem som utnyttjas i prostitution
generellt: till exempel svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen,
erfarenheter från fosterhem och hemlöshet (t.ex. Att'n General 1996, 242). En
nyare studie av kvinnliga medverkande i pornografiska produktioner som

iämfördes med en demografiskt matchad kontrollgrupp från Kalifornien fann
således att21 o/o av de medverkande jämfört med 4 % av kontrollgruppen
uppgav att de förflyttats till fosterhem av myndigheter;37 o/o av de
medverkande jämfört med 13 % av kontrollgruppen uppgav att de "tvingats" till
sex (forced sex) före 18 års ålder; samt 24 o/o av de medverkande jämfört med
12 Yo av kontrollgruppen uppgav att deras hushåll fick socialbidrag (Grudzen et
a\.2011, 64142).

8. Pornografiproduktion tycks vara minst lika skadlig som annan
prostitution. ofta befinner sig medverkande aktörer i prostitution, vilket en
studie av 854 prostituerade personer i nio länder i där 213 uppvisade
posttraumatiska stressyndrom (PTSD) i nivå med vårdsökande
Vietnamveteraner och tortyroffer (Farley et al. 2003, 4449,56X11 är ett bra
exempel på. lnte mindre än 49 % av samfliga 854 hade svarat att de utnyttjats
i pornografi, och just dessa personer diagnosticerades med ,,signifikant mer
svåra symptom" av PTSD än de andra 51 % gjorde (Farley 2OOT, 146, 422
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9. cirka två tredjedelar av unga män i sverige och liknande länder ÿcks
regelbundet se pornografi från några gånger i månaden till dagligen; som
kontrast tycks över tre fjärdedelar unga kvinnor inte se pornografi regelbundet
alls, och de som ser gör det i betydligt mindre utsträckning än män (se

Waltman 2014, 33-36, forskningssammanfattning).

10. En majoritet av svenska kvinnor vill ha mycket starkare reglering av
pornografi, i stort sett nolltolerans, och hälften av USA:s kvinnor vill
detsamma (se t.ex. Rohdén, Nyman, & Edström 2012, 116; Lykke & Cohen
2015: jfr Johansson & Habul 200ô, om unga väljare). Tillsammans med vad vi
vet om pornografins skadeverkningar innebär den höga prevalensen av
pornografikonsumtion bland unga män att det varje dag skapas en ny
generation män med starkare tendenser till sexuella aggressioner och attityder
som främjar och trivialiserar mäns våld mot kvinnor - en utveckling som är
absolut nödvändig att motverka för att ha en chans att realisera ett jämställt
samhälle.

Mer information om pornografins konsekvenser för utövandet av sexuellt
våld, dess koppling till prostitution samt analys av rättspolitiska förslag
finns i rapporten Porr och prostitution, http://unizon.se/aktuelluporr-och-

on nizon.se/aktue

Del två i rapporten är skriven av fil.dr. Max Waltman som skrivit
doktorsavhandlingen The Politics of Legal Challenges to pornography:

Canada, Sweden, and the United States (Waltman 2014).

Gail Dines dokumentär Pornland - hur porrindustrin kapat vår sexualitet
fi n ns att se på : www. u n izon.se/porn land (http://www.u n izon.se/porn land)
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Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 

2021-2023 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med samråd om budget och 

verksamhetsplan för 2021-2023. Direktionen avser att besluta om budget och 

verksamhetsplan den 27 september.  

 

Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 

uppdrag jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio 

procentenheter jämfört med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor 

påverkan på nedgången av antalet uppdrag. 

 

Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av 

svårigheten att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna 

politiska debatten om rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros 

efterfrågan på språktolk minska över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än 

budgeterat. 

 

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drift- och 

personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till 

tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället 

vilket också påverkar förbundets kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats 

med 1,6 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en 

snitthöjning om cirka 2,6 %. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-10. 

Protokoll, direktionen Tolkförmedling Väst 2020-05-29 § 406. 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst. 
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett 

omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet 

med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat 

systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten. 

Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent 

erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med 

medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv 

samarbetspartner. 

 

Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet 

har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj 

2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet 

kommer medföra för förbundet.   

 

Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer 

med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att 

verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2020-04-15 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att 

möta kundernas behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

  



 6 (15) 

Verksamhetsmål 2021 
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 15 %.  

14,4 % ≥14 % ≥15 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 52 % . 
45,2 % ≥50 % ≥52 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 * >79 >80 

*mäts vartannat år, utfall 2018: 69 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

50 %. 

40,3 % ≥50 % ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt 

översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100 

översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen. 

 

Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fyra till fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av 

fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås, 

Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps 

av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 

  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag 

jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört 

med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet 

uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan 

jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad 

avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av 

antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.  

Figur 2 Organisationsschema 
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten 

att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om 

rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska 

över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budgeterat antal 

uppdrag 

(tusental) 

180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 325 000   

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 347 000 

Prognos 

300 000 

Prognos 

325 000 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 5 867 0 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Rekrytering och utbildning 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt 

för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och 

behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag 

levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I 

syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisation men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet 

asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka. 

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i 

förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i 

förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på 

grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.  

 

Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder 

under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap 

beaktas i förbundets resursplanering. 

 

Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa 

omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan 

ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla 

översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4 

årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation. 
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Arbetsmiljöverktyg 

Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet. 

Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga 

medarbetarenkäter. 

 

Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas driftsättas innan sommaren 2020 och medför en 

ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit 

igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med kvalitetledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under 

2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits 

fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet 

kommer oavsett fortlöpa under 2021.  

 

Ökad digitalisering 

Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga 

tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en 

tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas 

förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AI-

lösningar.  

 

Kundarbete 

Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till 

förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och 

att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog 

och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade 

frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda 

förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.  

 

Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats. 

Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för 

publicering i början av 2021.  

 

Ekonomiska förutsättningar  
Bakgrund 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
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miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från 
länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.2 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.3  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler 
jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. 
Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år 
nästintill halverats.4 
 
I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler 
asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för 
2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår. 5 
 
Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och 
resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill 
halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner Migrationsverket utgår i sin 
majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos 
från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror 
på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet 
utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot 
Grekland när pandemin upphört.6 
 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 

ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 

utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 

detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 

tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 

tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  

 
Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019. 
Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på 
den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk 
förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen 
förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade 
sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar 
förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppdrag kommer minska under 2020 på 
grund av coronavirusets påverkan i samhället.  
 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2018. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2018. Hämtat 2020-03-13. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-03-17. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2020-02-10 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-03-13. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-05-04. 
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Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till 

tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är 

beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda 

tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2021 
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets 

intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska 

fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är 

idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.  

 

Årsprognos 2020 i jämförelse med budget  
Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero 

på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12 

nya medlemmar under 2019.  

 

Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk 

under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020. 

Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med 

vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men 

förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.  

 

Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 
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Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer 

innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen 

och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. 

Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att 

förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och 

behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,6 %. 

 

Finansiella mål 2021 
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi i balans. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2021  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
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 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

 

Budget 2021, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 216 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 216 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 760  Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 200  Ersättning direktionen inkl PO 

Arvoden uppdragstagare 168 877  Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500  Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 712  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 413  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 352  Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 578  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 608  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 216 000  
 

 
Investeringsbudget 2021 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-04 Dnr KS 2020/00264 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med 

budget för 2021 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för planeringsprocessen för flerårsplan 2021-2023 utgörs av gällande 

flerårsplan för 2020-2022. Planen är antagen i juni 2019 och efter det har 

förutsättningarna förstås förändrats, men inte mer än att det kan anses vara en grund för 

att genomföra denna plan även för 2021-2022.  

 

Kommunens planeringsprocess innehåller normalt en budgetdialog i april, där 

respektive nämnd muntligt presenterar sina underlag och förutsättning för den 

kommande flerårsplanen. På grund av den uppkomna situationen med en pågående 

pandemi och andra förändringar är det inte lämpligt att genomföra dialogen på 

traditionellt sätt.  

 

Revideringen innebär att nytt underlag tas fram under hösten och i oktober presenteras 

reviderade planeringsförutsättningar. Det innebär att beslut om flerårsplanen 2021-2023 

med budget för 2021, kan kommer att ske senare under hösten, än i den ursprungliga 

tidplanen. Den reviderade tidplanen för flerårsplanen 2021-2023 med budget 2021 

innebär att kommunfullmäktige i november 2020 kan fastställa flerårsplanen inklusive 

skattesats. 

 

Med utgångspunkt i beslutade kommunbidrag arbetar varje nämnd fram en 

verksamhetsplan för den kommande treårsperioden och en internbudget för år 1 i denna 

period. Arbetet i nämnderna anpassas till visionen och de övergripande strategierna 

enligt kommunfullmäktiges beslut. Anvisningarna för arbetet med verksamhetsplan och 

internbudget i nämnderna, anger att ska beslutas av respektive nämnd i november året 

före flerårsplanens första år.   

 

Den reviderade tidplanen för planeringsprocessen innebär att beslut i respektive nämnd 

ska tas i december 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-04 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-08-04 Dnr KS 2020/00264 

  

 

 

 

att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas på kommunfullmäktiges 

sammanträde i november, samt 

 

att verksamhetsplan och internbudget tas i respektive nämnd i december 2020, samt 

 

att kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 §139 därmed upphör att gälla 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-07-27 Dnr KS 2020/00463 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen under 2021.  

 

Förslaget innebär att kommunstyrelsen sammanträder sista onsdagen i varje 

kalendermåndag med start kl. 11:00, undantaget i juni och december som med hänsyn 

till sommarledighet och julfirande föreslås äga rum andra onsdagen i respektive månad. 

Juli föreslås fortsatt vara sammanträdesfritt. 

 

Följande datum föreslås: 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 

augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december. 

 

Ett förslag till justerare har även tagits fram men behöver inte fastställas genom beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdatum för år 2021 till följande: 

den 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september,  

27 oktober, 24 november och den 15 december samt, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 11:00. 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen 

Samtliga nämnder 
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  Dnr: 2020/463 

Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Justeringslista för kommunstyrelsen 2020 

 

Ledamot Sammanträde Justeringsdag 

Monica Bang Lindberg 

(L) 

2021-01-27 2020-01-29 

David Sahlsten (KD) 2021-02-24 2021-02-26 

Rolf Carlson (SD) 2021-03-31 2021-04-01 

Mikael Staxäng (M) 2021-04-28 2021-04-30 

Christer Hasslebäck 

(UP) 

2021-05-26 2020-05-28 

Martin Pettersson (SD) 2021-06-16 2021-06-18 

Stefan Skoglund (S) 2021-08-25 2021-08-27 

Jarmo Uusitalo (MP) 2021-09-29 2021-10-01 

Camilla Johansson (C) 2021-10-27 2021-10-29 

David Höglund 

Velasquez (V) 

2021-11-24 2021-11-26 

Cecilia Sandberg (S) 2021-12-15 2021-12-17 

 

 



 

 
 

 Skrivelse  
Arvodesberedningen 

1(3) 

2020-05-18 Dnr KS 2020/00324 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 att inrätta en arvodesberedning. Beredningens 

uppdrag är att se över Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 

Beredningen ska verka till dess att kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 

 

Arvodesberedningen arbetar med att se över riktlinjerna och beräknar att detta arbete 

kommer att fortgå under hösten 2020. Ett antal ärenden om fasta arvoden är under 

utredning i personalutskottet. För att slutföra handläggningen av dessa har det bedömts 

finnas behov av förtydliganden på vissa punkter. Beredningen har därför tagit fram 

förslag till tillämpningsanvisningar till riktlinjerna vilka enligt kommunfullmäktige 

bemyndigande kan utfärdas av personalutskottet. 

 

Förslaget innebär ett förtydligande av hur beräkning av fastarvode enligt riktlinjernas § 

14 ska beräknas. Förslaget syftar till att beräkningsgrunden för fast arvode i större 

utsträckning ska motsvara den faktiska tid som den förtroendevalde spenderar på 

uppdraget. Vad gäller förtroendevalda som har ett presidieuppdrag i en nämnd omfattar 

förslaget endast åtaganden utöver det som enligt nuvarande riktlinjer ingår i respektive 

presidieuppdrag. Personalutskottet ska utifrån tillämpningsanvisningen fatta beslut i 

varje enskilt fall. 

 

Simuleringar av förslaget visar på en ökad årlig kostnad för arvoden om c:a 320 tkr 

exklusive personalomkostnadspålägg (PO).       

Beslutsunderlag 

Skrivelse, presidiet arvodesberedningen 2020-05-18.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen överlämna förslaget till personalutskottet.   

Ärendebeskrivning 

Uppdraget och syftet med förslaget 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 att inrätta en arvodesberedning. Beredningens 

uppdrag är att se över Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 

Beredningen ska verka till dess att kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 
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Arvodesberedningen arbetar med att se över riktlinjerna och beräknar att detta arbete 

kommer att fortgå under hösten 2020. För att lösa de ärenden rörande fasta arvoden som 

inkommit till personalutskottet har beredningen tagit fram förslag till 

tillämpningsanvisningar till riktlinjerna. 

 

Förslaget innebär ett förtydligande av hur beräkning av fastarvode enligt riktlinjernas § 

14 ska beräknas. Förslaget syftar till att beräkningsgrunden för fast arvode i större 

utsträckning ska motsvara den faktiska tid som den förtroendevalde spenderar på 

uppdraget. Personalutskottet ska utifrån tillämpningsanvisningen fatta beslut i varje 

enskilt fall. 

Förtroendevalda och uppdrag som omfattas 

Tillämpningsanvisningarna föreslås omfatta förtroendevalda med uppdrag som 

sammantaget är minst 30 procent. (§ 14 Riktlinjer för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda). För förtroendevalda som har presidieuppdrag i en nämnd ska 

beräkningsunderlaget endast tillämpas på sådana uppdrag som givits utöver den 

omfattning presidieuppdraget är bedömt till enligt bilaga 2 i Riktlinjer för ekonomisk 

ersättning för förtroendevalda. Det kan exempelvis vara tillkommande, permanenta eller 

tillfälliga beredningsgrupper, utskott, etc. Personalutskottet ska avgöra om ett uppdrag 

ska anses tillhöra omfattningen enligt bilaga 2 eller bedömas som tillkommande. 

Ekonomisk konsekvensbeskrivning 

Simuleringar av förslaget visar på en ökad årlig kostnad för arvoden om c:a 320 tkr 

exklusive personalomkostnadspålägg (PO). 

Förslag till tillämpningsanvisningar för riktlinjer för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda § 14 

För att vid omvandling kompensera för förlorad inkomst används nedan 

beräkningsunderlag, avrundat, med utgångspunkt i kommunens sammanträdeskalender.  

 

För förtroendevalda som har presidieuppdrag i en nämnd ska beräkningsunderlaget 

endast tillämpas på sådana uppdrag som givits utöver den omfattning presidieuppdraget 

är bedömt till enligt bilaga 2 i Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda.    

 

Heldagsmöte 5% 

 

Halvdagsmöte 2,5% 

 

Gruppmöte inför nämnd 5%. 

 

Gruppmöte inför kommunfullmäktige 2,5%. 

 

Budgetdialog 1 dag 0,42%  
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Företagsdag 1 dag 0,42%  

 

Protokollsjusteringar: Protokolljustering utgör ingen beräkningsgrund eftersom de med 

uppdrag över 30% bedöms kunna hantera justeringar i samband med att de utför andra 

uppdrag i stadshuset. 

 

Eventuella gruppmöten inför råd/utskott/beredningar/kommitté, samt antal praktikdagar, 

utbildningsdagar, arbetsgrupper, protokollsjusteringar samt övriga sammankomster den 

förtroendevalde är kallad till ska personalutskottet göra en individuell bedömning på 

från fall till fall. Grundregeln är att det ska motsvara den tid som den förtroendevalde 

behöver sätta av för uppdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Staxäng (M) Stefan Skoglund (S) 

Ordförande, arvodesberedningen Vice ordförande 

arvodesberedningen 
 

 

Skickas till: Personalutskottet 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arvodesberedning 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2020/00324  

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 att inrätta en arvodesberedning. Beredningens 

uppdrag är att se över Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 

Beredningen ska verka till dess att kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 

  

Arvodesberedningen arbetar med att se över riktlinjerna och beräknar att detta arbete 

kommer att fortgå under hösten 2020. Ett antal ärenden om fasta arvoden är under 

utredning i personalutskottet. För att slutföra handläggningen av dessa har det bedömts 

finnas behov av förtydliganden på vissa punkter. Enligt kommunfullmäktige 

bemyndigande kan personalutskottet utfärda av tillämpningsanvisningar. Beredningens 

presidium har på beredningens uppdrag tagit fram ett förslag till 

tillämpningsanvisningar utifrån vad som framkom vid föregående sammanträde.  

  

Förslaget innebär ett förtydligande av hur beräkning av fastarvode enligt riktlinjernas § 

14 ska beräknas. Förslaget syftar till att beräkningsgrunden för fast arvode i större 

utsträckning ska motsvara den faktiska tid som den förtroendevalde spenderar på 

uppdraget. Personalutskottet ska utifrån tillämpningsanvisningen fatta beslut i varje 

enskilt fall. 

  

Simuleringar av förslaget visar på en ökad årlig kostnad för arvoden om c:a 320 tkr 

exklusive personalomkostnadspålägg (PO). 

 

Beredningen går igenom det framtagna arbetsmaterialet och ställer sig bakom 

underlaget efter några förtydliganden, vilka uppdras åt presidiet att införa i dokumentet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, presidiet arvodesberedningen.   

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

  

att föreslå kommunstyrelsen överlämna förslaget till personalutskottet.  

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-08-13 Dnr KS 2020/00503 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av bestämmelser för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-01 att återkalla uppdragen för de 

förtroendevalda i kommunstyrelsen på grund av ändrade majoritetsförhållanden.  

 

Den nya majoriteten i kommunstyrelsen föreslår förändringar i den politiska 

organisationen. Ett av förslagen är att justera uppdraget för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet samt minska antalet ledamöter från elva till nio.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Förslag till reviderade bestämmelser för arbetsmarknads- och integrationsutskottet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta förslaget till reviderade bestämmelser för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Författningssamlingen 



UaFS     

  Blad 1 

 

Förslag 
 

Färgmarkerad text är tillkommande 

 

Genomstruken text föreslås utgå 

 

 

BESTÄMMELSER FÖR ARBETSMARKNADS- OCH 

INTEGRATIONSUTSKOTTET 

 

Antagna av kommunstyrelsen den 28 januari 2015, med ändring den 16 

december 2015 § 381, 30 januari 2019 § 17 och 26 augusti 2020 § xx. 

 

1. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet består av nio elva ledamöter varav en 

ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande som utses av 

kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare.   

 2. Ifråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska vad 

kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för kommunstyrelsen, 

äga motsvarande tillämpning för utskottet.  

 3. Arbetsmarknads- och integrationsutskottets områden och uppgifter. uppdrag är att 

utgöra gemensam mötesplats för samordning och utveckling av verksamheter som 

berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och integrationsverksamhet. 

Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive linjeorganisation.  

Utskottet ska bereda ärenden som berör tvärsektoriella strategiska frågor som avser 

arbetsmarknad och integration. Som en del av ärendeberedningen ska utskottet: 

 Vid behov vara styr- eller referensgrupp med avseende på olika projekt inom 

utskottets ämnesområden, 

 Medverka i samhällsplaneringen, samverka med nämnder, andra 

samhällsorgan, näringsliv, organisationer, föreningar och enskilda, 

 Analysera de verksamheter som berörs av utskottets områden i syfte att nå 

önskade effekter och utfall,  

 Arbeta för att FN:s konvention om barnets rättigheter och mänskliga 

rättigheter efterföljs, 

 Arbeta för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) inom arbetsmarknads- och 

integrationsarbetet. 

Inom arbetsmarknadsområdet ska utskottet särskilt bereda ärenden med syfte 

att: 

- bereda strategier för utveckling av arbetsmarknad och jobbskapande 



UaFS     
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- bereda strategier för att stimulera entreprenörskap och innovationsutveckling 

- analysera arbetsmarknadens behov, utveckling samt omvärldsbevakning 

- arbeta för digitalisering och omställning på arbetsmarknaden 

Inom integrationsområdet ska utskottet särskilt bereda ärenden med syfte att: 

- bereda strategier för en god integration 

- arbeta för att motverka hedersförtryck 

- arbeta för att FN:s konvention om barnets rättigheter samt mänskliga 

rättigheter efterlevs i kommunens arbete med integration och inkludering 

- säkerställa samhällsplanering för att möta integration och inkludering 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-08-12 Dnr KS 2020/00504 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av bestämmelser för jävsutskottet, ändring av antal 

ledamöter 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att minska antalet ledamöter från sju till fem i 

kommunstyrelsens utskott för handläggning av ärenden som samhällsbyggnadsnämnden 

enligt kommunallagen 3 kap 5 § är förhindrad att handlägga (jävsutskottet).  

 

Som en följd av detta behöver bestämmelserna för utskottet revideras. 

Kommunledningskontorets förslag är att antalet ledamöter inte längre ska anges i 

bestämmelserna då det redan framgår av reglementet. 

 

I samband med revideringen föreslås att en uppdatering görs av bestämmelsens 

lagrumshänvisning i enlighet med den nya kommunallagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-12. 

Förslag till reviderade bestämmelser för jävsutskottet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta förslaget till reviderade bestämmelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Författningssamlingen 
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Förslag 
 

Färgmarkerad text är tillkommande 

 

Genomstruken text föreslås utgå 

 

 

Bestämmelser för jävsutskottet 

 
Antagna av kommunstyrelsen den 17 december 2014, § 312 och 

gäller fr.o.m. 2015-01-01, reviderade enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-

12-12 § 298, reviderade av kommunstyrelsen 2020-08-26 § xx. 

 

1. Jävsutskottet består av det antal ledamöter som kommunfullmäktige bestämmer. 

sju ledamöter. Bland dessa ska kommunstyrelsen välja varav en ordförande och en 

vice ordförande. Ledamöterna ska som utses av kommunstyrelsen bland dess 

ledamöter och ersättare.  

 

2. I fråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska vad  

   kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för  

   kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning för utskottet. 

 

3. Utskottets befogenheter 

 

-  Utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i 

ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 3 kap 5 § 6 

kap 7 § är förhindrad att handlägga. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00506 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Avskaffande av ekonomiutskottet samt upphävande av dess 

bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-01 att återkalla uppdragen för de 

förtroendevalda i kommunstyrelsen på grund av ändrade majoritetsförhållanden.  

 

Den nya majoriteten i kommunstyrelsen föreslår förändringar i den politiska 

organisationen. Ett av förslagen är att avskaffa ekonomiutskottet, vilket även föranleder 

upphävande av utskottets bestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Bestämmelser för ekonomiutskottet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avskaffa ekonomiutskottet, 

 

att upphäva bestämmelser för ekonomiutskottet. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Författningssamlingen 
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BESTÄMMELSER FÖR EKONOMIUTSKOTTET 

 

Antagna av kommunstyrelsen den 30 januari 2019 § 16. 

 

1 Ekonomiutskottet består av nio ledamöter varav en ordförande och en vice 

ordförande som utses av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare.   

  

2 Ifråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska 

vad kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för 

kommunstyrelsen, äga motsvarande tillämpning för utskottet.  

  

3 Utskottets verksamhetsområde 

Utskottets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess roll att effektivisera 

kommunens organisation och ekonomihantering genom att bereda ärenden inom 

följande områden: 

Finansfrågor 

- Årlig revidering av Finanspolicyns ramar för hur Uddevalla kommuns 

internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar 

och riskbegränsningar internbanken ska förhålla sig. 

Planeringsförutsättningar och ekonomisk uppföljning 

- Information om kommunens ekonomiska ställning 

- Omvärldsanalys 

- Uppföljning av ekonomiska effekter av åtgärder 

- Utveckling av flerårsuppföljning 

- Ekonomiska styrdokument 

Utvecklings- och förändringsprojekt 

- Större utvecklings- och förändringsprojekt 

- Kommunövergripande organisationsförändringar 

- Effekthemtagning 

Lokalförsörjnings- och investeringsplan 

- Uppföljning av lokalförsörjningsplan 

- Uppföljning av investeringsplan 

Upphandlings- och inköpsfrågor 

- Utveckling av upphandlingsmetoder 

- Upphandlings- och inköpspolicy 

Internkontroll 

- Internkontrollplan 

- Uppföljning av internkontrollplan 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Avskaffande av samhällsplaneringsutskottet samt 

upphävande av dess bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-01 att återkalla uppdragen för de 

förtroendevalda i kommunstyrelsen på grund av ändrade majoritetsförhållanden.  

 

Den nya majoriteten i kommunstyrelsen föreslår förändringar i den politiska 

organisationen. Ett av förslagen är att avskaffa samhällsplaneringsutskottet, vilket även 

föranleder upphävande av utskottets bestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Bestämmelser för samhällsplaneringsutskottet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avskaffa samhällsplaneringsutskottet, 

 

att upphäva bestämmelser för ekonomiutskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Författningssamlingen 
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BESTÄMMELSER FÖR SAMHÄLLSPLANERINGSUTSKOTTET 

 

Antagna av kommunstyrelsen den 30 januari 2019, § 15 

 

1. Samhällsplaneringsutskottet består av tolv ledamöter varav en ordförande, en vice 

ordförande och en andre vice ordförande som utses av kommunstyrelsen bland dess 

ledamöter och ersättare.   

  

2. Ifråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska vad 

kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för kommunstyrelsen, 

äga motsvarande tillämpning för utskottet.  

  

3. Utskottets verksamhetsområde  

 

Utskottet uppgift är att vara ett stöd för utveckling och samordning av 

kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att bereda frågor inom: 

 

miljö- och klimatområdet inklusive  

- hållbarhets- och klimatanpassningsfrågor  

- klimatplan - ”Fossilfritt Uddevalla 2030”  

- miljöledning  

- kommunens upphandling i de avseenden denna påverkar miljö- och 

klimatarbete i samråd med ekonomiutskottet 

 

långsiktig samhällsplanering inklusive  

- samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten  

- plantillstånd 

- mark- och bostadspolitiken samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas 

- energiplaneringen samt främja energihushållningen i samråd med   

berörda parter  

- kollektivtrafik och infrastrukturfrågor  

- vatten- och avloppsfrågor i samråd med berörda parter  

  

4. Utskottet ska vid behov vara styr- eller referensgrupp med avseende på olika 

projekt inom utskottets ämnesområden.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-07-27 Dnr KS 2020/00461 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Firmatecknare för Uddevalla kommun samt återkallande av 

beslut 2019-01-30 § 9 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 2018 fastställt firmatecknare för Uddevalla kommun. Med 

anledning av ny mandatperiod beslutade kommunstyrelsen 2019-01-30 § 9 att fastställa 

Christer Hasslebäck (UP) till firmatecknare i egenskap av kommunstyrelsens 

ordförande samt vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jarmo 

Uusitalo (MP) och vid förfall även för denne 2:e vice ordförande Ingemar Samuelsson 

(S). 

 

Kommunfullmäktige valde 2020-07-01 en ny kommunstyrelse och 

kommunledningskontoret föreslår därför att återkalla tidigare beslut och ersätta det i 

enlighet med kommunstyrelsens presidiums nya sammansättning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återkalla kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 § 9, 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) och vid förfall för 

denne kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Monica Bang Lindberg (L) och vid även 

förfall för denne 2:e vice ordförande Christer Hasslebäck (UP), att teckna Uddevalla 

kommuns firma i förening med kommundirektör Peter Larsson och vid förfall för denne 

ekonomichef Bengt Adolfsson och vid även dennes förfall chef över avdelningen för 

juridik och administration Helena Lennernäs, samt 

  

att beslutet ska gälla till innevarande mandatperiods slut till och med 2022 eller till dess 

en förändring inträffar som föranleder nytt beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av 

styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget 

eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen 



 Tjänsteskrivelse  
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2020-07-27 Dnr KS 2020/00461 

  

 

 

 

(2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I kommunallagen 

finns däremot inga regler om firmatecknare. Vem som företräder en kommun i 

avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om 

beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen (från 

kommunfullmäktige till nämnd) och delegationsordningar (inom nämnden och dess 

förvaltning). 

  

I de flesta ärenden framgår av delegationsordningen vem som är behörig att underteckna 

handlingar. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att kommunens 

firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid ärendetyper som inte 

anges i delegationsordningen, eller då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. 

För att underlätta den hanteringen fattar därför kommuner beslut om att utse särskild 

firmatecknare för att underlätta ärendehanteringen, trots att bestämmelser om 

firmatecknare inte regleras i kommunallagen. Då firmatecknare inte är en egentlig 

kommunal företeelse har den inte någon naturlig plats i delegationsordningen och av 

denna anledning fattade kommunstyrelsen i maj 2018 ett särskilt beslut om 

firmatecknare att användas vid de tillfällen då firmatecknare krävs av motparten och då 

det saknas möjlighet att använda den normalt tillämpliga delegationsordningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-01 att välja en ny kommunstyrelse vilket 

förändrade kommunstyrelsens presidiums sammansättning. Kommunledningskontoret 

föreslår mot den bakgrunden att upphäva tidigare beslut och ersätta det i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums nya sammansättning. 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Utsedda firmatecknare  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-08-10 Dnr KS 2020/00470 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Yttrande rörande granskning av detaljplan för bostäder Utby 

2:7  

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom 

förtätning på mark som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen 

till att inte längre inkludera området för transformatorstation och omvandla detta till 

naturmark, då placering har ändrats och förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av 

Utby 2:7. Exploateringen är ringa i sin omfattning och föreslår omkring 2-3 bostäder 

tänkta som enfamiljshus. 
 

Planförslaget har efter samrådsförfarande reviderats. Kommunledningskontoret gör 

bedömningen att det inte finns något att erinra förslaget. 

Beslutsunderlag 

Granskningshandling för förslag till detaljplan för bostäder Utby 2:7, 2020-05-29. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-10. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna granskningshandling rörande detaljplanen för bostäder Utby 2:7 utan erinran. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Lynn Joel 

Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 
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HANDL. UTSÄNDA:   2020-06-29 
 
SVAR SENAST:         2020-07-20 

 
  CENTRALA o REGIONALA ORGAN                           SAKÄGARE / BOENDE              

Bohusläns Museum   Bostadsrättsinnehavare  

Försvarsmakten   Hyresgäster / boende  

Länsstyrelsen samhällsb.enh √  Sakägare, Vägförening, √ 

Posten, U-A   Samf.förening  

Regionen V:a Götaland, U-a     

Skogsstyrelsen   ÖVRIGA  

Statens Geotekniska Institut √  Fastighetsägarna U-a  

Svenska Kraftnät 220-400kV       FTI  (Förp. o Tidn.insaml.) √ 

TeliaSonera √      Hembygdsföreningen  

Trafikverket       Hyresgästföreningen  

Vattenfall Eldistribution √      LRF √ 

       Partigr.i KF √ 

       Polismyndigheten    

 

KOMMUNALA INSTANSER 
  SJ  

Uddevalla Centrumförening  

Barn och Utbildning √  Uddevalla Näringsliv  

Destination Uddevalla                 Uddevalla Omnibus  

HSO (Handikappför. Samarbetsorg.)   Villaägarnas Riksförbund   

Kommunl.kontoret   √  Västtrafik, Vbg √ 

Kultur o Fritid √    

Lantmäterimyndigheten  KLM √    

SB, bygg √  KOMMUNER  

SB, miljö √     Färgelanda kommun  

SB gata/park √  Lilla Edets kommun  

SB mex   Lysekils kommun  

Socialtjänsten   Munkedals kommun  

Räddningstjänstförbundet √  Orust kommun  

Uddevalla Energi,  El √  Stenungsunds kommun  

Uddevalla Energi, Renhållning √  Trollhättans stad  

Västvatten √     Vänersborgs kommun  

     

     

Roger Johansson √       

Mikael Staxäng √    

Kenneth Engelbrektsson √  UTSTÄLLNINGSPLATSER  

        Medborgarkontoret √ 

NÄRDEMOKRATIOMRÅDEN   Dalabergs bibliotek  

 Bokenäsets Framtid             Ljungskile bibliotek  

  Lane-Ryrs byalag        Stadsbiblioteket  

 Ljungskile Samhällsförening   Samh.byggn. plan 2 √ 

 Navet, Dalaberg     
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Granskningshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 

[X] Dagvattenutredning, ÅF 2020-05-20, Reviderad version 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-01-10 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2004-01-20 

[X] Arkeologisk förundersökning, RIO Göteborg 2019-10-16 

 

Bakgrund 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i syfte att pröva 

möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder inom fastigheten Utby 2:7. 

Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som vann laga kraft 2004. 

Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. Föreslaget detaljplansområde var i 2004 

års plan först tänkt som bostäder, men förändrades till naturmark vid samrådsskedet.  

Utby har pekats ut som intressant som förtätning och flera exploateringar har skett i området.  

Förutsättningarna för förtätning inom området har således förändrats och kommer prövas i denna 

detaljplan.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom förtätning på mark 

som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen till att inte längre inkludera 

området för transformatorstation och omvandla detta till naturmark, då placering har ändrats och 

förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av Utby 2:7.  

 

Planförslaget innebär att en mindre yta av tidigare obebyggd mark exploateras. Exploateringen är 

ringa i sin omfattning och föreslår omkring 2-3 bostäder tänkta som enfamiljshus.  
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Planförfarande 

 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms även vara förenligt med översiktsplanen.  

 

Planen har genomgått samrådsfasen där berörda aktörer och sakägare har fått lämna synpunkter och 

yttranden. Detaljplaneförslaget har efter samråd bearbetats samt reviderats till denna 

granskningshandling. De revideringar som har utförts beskrivs kort nedan.  

 

Detaljplaneförslaget är nu inne i granskningsfasen där samrådskretsen får möjlighet att granska det 

reviderade detaljplaneförslaget. Efter granskningen sammanställs alla yttranden från både samrådet 

samt granskningen och redovisas i ett granskningsutlåtande från kommunen.  Därefter kommer ett 

slutgiltigt förslag att föreslås för antagande. Samrådskretsen har därefter möjlighet att överpröva 

antagandet om de inte fått sina intressen tillgodosedda. 

 

Revideringar 

Kvartersmarken för bostadsändamål har utökats i planområdets norra del. Den utökade 

kvartersmarken har även försetts med byggnadsförbud samt reservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar. Denna revidering har gjorts för att skötseln av marken inte skall ingå i en 

gemensamhetsanläggning samt att ledningsinnehavaren skall kunna sköta sina ledningar på ett 

rationellt sätt. Fastighetsägaren ansvar för dagvattenhanteringen inom sin egen fastighet och 

ansvarar därför också över respektive del av avrinningsdiket. 

 

I södra delen av kvartersmarken har ett reservat för allmännyttiga underjordiska ledningar införts. 

Reservatet är till för att skydda den ledningsrätt som finns för en nedgrävd fiberkabel. Denna mark 

förses även med byggnadsförbud.  

 

Bestämmelse om att startbesked inte får ges för uppförande av byggnader om inte rekommenderade 

Figur 1. Skede i planprocessen  

Källa: Uddevalla kommun 
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eller avtalade lokala dagvattenfördröjningsmagasin anordnas implementeras på kvartersmarken för 

att säkerställa att dessa anordningar anläggs.  

Bestämmelse om markens anordnande införs inom delar av kvartersmarken för att säkerställa att 

marknivån inte förändras på ett olämpligt sätt.  

Plandata 

 

Lokalisering 

 

Planområdet är beläget i Utby, ca en mil väster om Uddevalla centrum. Planområdets areal uppgår 

till ca 4000 kvadratmeter och avgränsas av fastighetsgräns för del av Utby 2:7. 

 

Figur 2. 

Lokalisering 

planområde. 

Källa: Uddevalla 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markägoförhållande 

 

Planområdet är en 

del av fastigheten 

Utby 2:7 som är i 

enskild ägo. 

 

Figur 3. Ungefärlig 

avgränsning 

planområde. Källa: 

Uddevalla 

kommun 
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Planförslaget innehåller  

 

Kvartersmark 

Bostadsändamål ca 2970 kvm 

 

Allmän platsmark 

Gata  ca 1000 kvm  

Natur  ca 130 kvm 

 

 

Förenligt med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

Hushållningsbestämmelser  

 

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust. Målet med riksintresset är att 

fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. Värden viktiga för den högexploaterade 

kusten inkluderar exempelvis också förutsättningar för ett rörligt friluftsliv, badplatser, fiskeplatser 

och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Planförslaget bedöms uppfylla 

dessa kriterier utan att negativt påverka riksintressets värden. 

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Dagvattenutredningen (ÅF 2020-05-20) 

har visat på att väldigt små mängder av fosfor och mindre metaller inte helt filtreras inom 

planområdet enligt de högre krav som finns för recipienten Havstensfjorden, som klassas som 

känslig. Däremot så finns det inget som tyder på att dessa små mängder föroreningsämnen når 

recipienten, utan de filtreras i diken nedströms. Bedömningen görs därför att dagvatten från 

planområdet inte påverkar miljökvalitetsnormer negativt. I övrigt görs bedömningen att det inte 

finns några andra indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 

överskridas inom det aktuella planområdet eller i nära anslutning till planområdet på grund av 

föreslagen exploatering.  
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Natura 2000 

 

Norra delen av Havstensfjorden utgör naturreservat och delar av fjorden utgör Natura 2000-område. 

Natura 2000-områden är klassade som riksintresse i Sverige. Aktuellt planområdet ingår inte i det 

skyddade områden, men har Havstensfjorden som recipient, vilket ställer krav på dagvattenhantering 

och rening. Bedömningen görs att dessa krav kan uppfyllas på ett godtagbart sätt vid ett 

genomförande av planförslaget. 

 

Behovsbedömning 

 

Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på riksintressen. Detaljplanen bedöms 

heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-03-19. Länsstyrelsen poängterar att planområdet ingår i område med 

särskilda bestämmelser enligt 4 kap. MB, och att planförslagets konsekvenser och påverkan på 

riksintressen i arbetet behöver fortsatt beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 

bebyggelsen i landskapet. 

 

Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. 

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

Planförslaget medför att befintlig infrastruktur utnyttjas. Tillgång finns även till cykel- och gångväg. 

Förslaget föreslår bebyggelse utanför tätort vilket begränsar områdets tillgång till exempelvis lokal 

kollektivtrafik. God bebyggd miljö kan ändå uppnås då det inom en relativ närhet går att tillgå 

regional kollektivtrafik samt att det är god hushållning av mark där landsbygden förtätas utan att ta i 

anspråk tidigare obebyggda miljöer. 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktsplan 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010. Översiktsplanen förordar att kommunen ska verka 

för att ta till vara på attraktiva miljöer med kustnära boende. Det bör ske med att fortsatt ge tillgång 

till stranden för allmänheten samt fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar 

samhällsutveckling. Översiktsplanen tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer 

inom zonen.  

 

Detaljplaner 

 

För planområdet gäller detaljplan 1485K-P2004/15, för del av Utby 2:7, laga kraftvunnen 2004-12-17. 

I gällande plan är berört område avsatt som naturmark, lokalgata samt teknisk anläggning. 

 

Figur 4. Nuvarande detaljplan. Källa: Uddevalla kommun 
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Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 att godkänna begäran om ansökan för planbesked för 

bostäder inom på Utby 2:7.  

 

Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 

2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 

belastningen på ledningssystem och recipienter. Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten 

skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska 

verka för mer öppen dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan 

som möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten 

skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 

miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil med minskade utsläpp, 

hållbara transporter samt användningen av hållbara energikällor. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Området är idag detaljplanelagt i huvudsak som naturområde. Det avgränsade området angavs 

tidigare som öppen ängsmark, men dagens karaktär av platsen präglas mestadels av slybeväxt mark.  

Planförslag och konsekvenser 

Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till kvartersmark i syfte för 

byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har planområdet och angränsande 

område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, åkerbruk samt slåttermarker 

koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att Utby förtätas ytterligare och att grönområden 

koncentrats i randzonen runt Utby.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Planområdet utgörs av ett slybeväxt markområde mellan äldre 

samt nyare bebyggelse i norra delen av Utby. Naturvärde är 

under dagens förutsättningar endast av viss lokal betydelse. 

Området var tidigare ängsmark samt mark för lokal djurhållning. 

Rekreationella värden har tidigare funnits genom djurhållning. 

Planområdets värde som strövområde anses som nominell 

utifrån områdets storlek samt kopplingar till annan 

sammanhängande natur.  

 

I nära anslutning till området finns det natur- och 

rekreationsområden. Dessa nås via naturstigar öster om 

planområdet samt via huvudgatan Tåbergsvägen.  

 

 

Planförslag och konsekvenser 

Naturmark övergår till kvartersmark för bostäder. Arealen för naturmarken minskar med 2400 

kvadratmeter. Marken har visst brukningsvärde för rekreation samt som naturområde men större 

arealer finns i närheten strax norr om planområdet. Då de tidigare har varit djurhållning på platsen 

som övergått till en slybeväxt grön kil har inga stora naturvärden ännu hunnit utvecklas, men skulle 

kunna ha skett på sikt. Planförslaget föreslår att marken närmast tomterna i norr fortsatt är 

Figur 5. Naturstig till strövområde  

Källa: Uddevalla kommun 
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naturmark för att behålla en vegetationszon, samt för att 

säkerställa tillgången ledningsrätt för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och bevara befintligt dike.  

 

Sammantaget medför exploateringen viss negativ konsekvens 

för grönytefaktorn i området. Planområdes naturmark har idag 

begränsade naturvärden och små rekreationsmöjligheter, men 

har betydelse som variationstyp av markanvändning och sätter 

högre krav på att andra grönområden fredas i närhet till 

planområdet.  

 

För att dessa omkringliggande rekreations- och 

naturområden ska förbli tillgängliga och fortsatt enkla att 

nå så ska dessa i samband med exploateringen exponeras 

bättre samt tillgänglighetsgöras. Det föreslås ske i 

anslutning till planområdet i samspråk med markägare och 

andra sakägare i området.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Skiss Entrépunkter Rekreation & Natur  

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 6. Difus entré till strövområde  

Källa: Uddevalla kommun 
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Arkeologi 

 

Förutsättning 

Inom planområdet finns inga sedan tidigare 

kända fornlämningar. Strax väster om planen, 

inom fastigheten Utby 4:6 finns det en känd 

fornlämning RAÄ Herrestad 142:1. För att 

säkerställa fornlämningens avgränsning samt 

karaktär utförde RIO Göteborg Natur- och 

kulturkooperativ (2019-10-14) en arkeologisk 

undersökning.   

 

Vid undersökningen påträffades endast 

enstaka bitar slagen flinta i matjord.  

 

Länsstyrelsen gör bedömningen att 

fornlämningen RAÄ Herrestad 142:1 inte 

längre omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser.  

 

Lämningens influensområde avgränsades genom utredningen till att endast ligga inom 

grannfastigheten Utby 4:6, det lila området väster om Utby 2:7. Bebyggelse inom fastigheten Utby 

2:7 säkerställdes därför inte förhindra ytterligare fynd eller på annat sätt påverka arkeologisk 

kulturmiljö negativt. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Fornlämningens omfattas inte längre av kulturmiljölagens bestämmelser vilket gör att det inte 

påverkar planens syfte, inga ytterligare skydd kommer heller vidtas i planförslaget. Då det under den 

arkeologiska undersökningen också har konstaterats att fastigheten Utby 2:7 inte innefattas som 

potentiellt influens- eller spridningsområde för fornlämning görs bedömningen att planförslaget kan 

genomföras utan negativa konsekvenser för nya arkeologiska fynd. 

 

Bebyggelse  

 

Förutsättning 

Utby är ett område med sammanhållen bebyggelse. Huvudsakligen präglas bebyggelsen av fristående 

enfamiljsbostäder. Tidigare dominerades bebyggelsen av fritidshus. Sedan millenniumskiftet och 

framåt så har området kompletterats och förtätats med en betydande del bostäder som nyttjas för 

permanent bruk. Dessutom så har även tidigare fritidsboenden fått ökad byggrätt och i stor 

omfattning nyttjas som åretruntboende. 

 

Husen som finns i området präglas av tidsenlig arkitektur från då de har uppförts, vilket främst är 

från 1950-talet samt början av 2000-talet. Nyare exploateringar har relativt stora byggrätter. 

 

Figur 8. Fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 

markerat med lila, väster om planområdet  

Källa: Uddevalla kommun 
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Befintlig bebyggelse norr och öster om planområdet påverkas av 

ny bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen ligger ett par meter 

högre upp än ny föreslagen bebyggelse inom planområdet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår att den bebyggelsestruktur för Utby som en plats för åretruntboende med i 

huvudsak fristående enfamiljsbostäder följs. Byggrätterna föreslås vara något mindre än de som har 

exploaterats söder om området för att bättre passa tomternas tänkta storlek. Utformningen på 

byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen.  

 

För att höjdsättningen av den nya bebyggelsen skall passa in med befintlig bebyggelsestruktur samt 

gatustruktur så regleras möjligheterna till hur mycket marknivåerna för förändras inom planområdet. 

Intentionen är att kvartersmarken inte skall fyllas upp mer än nödvändigt samtidigt som 

höjdsättningen av kvartersmarken passar ihop med den befintliga gatustrukturen i området samt 

avrinningsvägar av dagvatten och skyfall.  

 

Byggnadshöjden regleras i planen med en nockhöjdsbestämmelse och storleken på byggrätterna 

regleras procentuellt med bruttoarearestrektioner utifrån fastighetsstorleken. Den procentuella 

regleringen möjliggör en viss flexibilitet av upplåtelseform, fördelning av byggnadsrätt mellan 

huvudbyggnad och komplementbyggnader samt säkerställer beräkningar och påverkan av 

dagvattenflöden. 

 

Figur 9. Illustrationsskiss  

Källa: Uddevalla kommun 
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Landskapsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är en kil av slåttermark mellan sammanhållen bebyggelse i norra delen av Utby. 

Området karaktär präglas av kringliggande skogsmarker samt småhusbebyggelse. Längre ifrån finns 

även havs- och fjordmiljöer vid Havstensfjorden.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Föreslagen marken är tänkt att bebyggas som en förtätning av bostadsområdet. Viss konsekvens 

finns för landskapsbilden då landskapet förtätas med bostäder. I övrigt följer den tänkta 

exploateringen övrig bebyggelsestruktur.  

 

Bebyggelsen bedöms inte påverka landskapssiluetten från Havsstensfjorden i någon större 

utsträckning. 

 

Offentlig och kommersiell service 

 

Förutsättning 

Närmaste kommersiell service finns på Torp, cirka 3 kilometer nordöst om planområdet. Offentlig 

service hänvisas i första hand till Herrestad, cirka 4 kilometer öster om planområdet. För tillfället 

finns inga planer på utveckling av service inom Utby. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget bidrar inte till mer service för området. Service finns att nå inom en förhållandevis rimlig 

distans.  

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Planområdet nås idag via Tåbergsvägen in på befintliga Pirreliden. Tåbergsvägen är matargata för 

större delen av Utby och har bitvis försetts med gång- och cykelavsnitt.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Trafikmängden påverkas marginellt av planförslaget. Ny infrastruktur behöver inte anordnas för att 

genomföra förslaget. 

 

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns bitvis längst med Tåbergsvägen. Längst med riksväg 161 finns cykel- och gångvägar 
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mot Torp samt Uddevalla Centrum. I närområdet samutnyttjas lokalgatorna mellan mjuka och hårda 

trafikanter.  

Planförslag och konsekvenser 

Området förses till viss del av cykel- och gångväg. Trafikmängden tillåter fortsatt att lokalgator 

samutnyttjas. Förutsättningar för att kunna röra sig som mjuk trafikant är godtagbara. Tydligare 

kopplingar till omkringliggande naturområden kan underlätta för gående. 

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Närmaste hållplats för reguljär kollektivtrafik finns längst med riksväg 161, ca 1,5 kilometer norr om 

Utby 2:7. Hållplats för lokaltrafik samt skolbuss finns att nå via gång- och cykelväg 500 meter norr om 

planområdet på Tåbergsvägen.  

Planförslag och konsekvenser 

Utby är beläget utanför tätorterna och en bit ifrån kollektivtrafikstråken. Möjlighet att utnyttja 

kollektivtrafik finns men området är till stor del beroende av personbilstrafik i dagsläget. 

Boendemiljöer i områden utan utbygg kollektivtrafik har en negativ konsekvens för hållbart kollektivt 

resande. Vidare förtätningar kan öka underlaget för framtida kollektivtrafikdragning, men det finns 

inga planer för det i för tillfället.  

 

Parkering 

Förutsättningar 

Uddevalla kommun arbetar för tillfället för en ny parkeringsstrategi. I enlighet till de riktlinjer som 

förbereds så föreslås parkering anläggas inom kvartersmark. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Parkering föreslås i planförslaget att uppföras inom respektive fastighet.  

 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk utredning i planområdet (Bohusgeo 2020-01-10). Marken delas i 

rapporten upp i två områden, västra och östra delen.  Djupet till fast botten varierar mellan 5 och 9 

meter, där den västra har ett något mindre jordlager. Jordlagren utgörs i huvudsak av torrskorpelera, 

lera samt friktionsjord vilande på berg. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30%. 

Planförslag och konsekvenser 

I den geotekniska utredningen så bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintliga 

förhållanden samt med tänkt byggnation. Rapporten rekommenderar en belastningsgräns om 50 

kPa, för att begränsa uppfyllnader. Planområdet är flackt och bedöms ej behöva permanenta 
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schakter. Förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda i hela planområdet utifrån planens 

syfte. Kompletterande geoteknisk undersökning kan bli aktuell i byggskedet.  

 

Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

Planområdet både utgörs och angränsas av relativt flack mark. Mindre höjning finns sydost om 

planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet bedöms inte beröras av risk för bergras eller blocknedfall.  

 

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planläggningen skall bejaka och 

ta hänsyn till barn och ungas intressen samt behov. Utifrån planförslagets ringa omfattning görs 

bedömningen att en djupgående barnkonsekvensbeskrivning inte behöver utföras i detaljplanarbete.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Barn och ungas möjlighet till att röra sig fritt påverkas av de föreslagna bostädernas läge geografiskt. 

Lokalt finns det goda möjligheter att röra sig fritt. Det finns även närhet till naturmarker med 

rekreationsmöjligheter för barn och unga som är en stor tillgång. Barn och ungas möjlighet att röra 

sig självständigt till servicepunkter samt andra mötespunkter utanför närområdet är något 

begränsad.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. Utby är ett 

område med socioekonomisk stark sammansättning, med homogen bebyggelsestruktur och få 

offentliga mötesplatser. 

 

Planförslag och konsekvenser  

Planen bidrar inte till att skapa nya boendeformer eller mötesplatser inom Utby. Den ringa 

omfattningen av planområdet gör att detta mål är svårt att uppnå inom föreslagen plan. 

Sammantaget bedöms exploatering inte medföra positiva konsekvenser för jämställdhet och 

mångfald i området. Dessa värden blir än viktigare i vidare utbyggnad och förtätning av området. 
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Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

En dagvattenutredning har upprättats av ÅF (2018-04-13) och senare kompletterats samt reviderats 

2020-05-20. I utredningen konstateras det att det finns ett öppet dike i norra delen av planområdet. I 

detta dike avvattnas de fastigheter som ligger norr och öster om planområdet. 

Dagvattenutredningen har undersökt områdets möjligheter att omhänderta dagvattenflöden för upp 

till hundraårsregn. Under nuvarande förutsättningar så kan marken själv infiltrera det mesta av det 

lokala dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Axels väg är i dagsläget upphöjd och 

utformad utan diken, avrinning sker från vägbana i riktning norr till planområdet. Vid större mängder 

dagvatten finns det kapacitet i diket i planområdets norra del. Avvattningen från Pirreliden sker också 

mot det som är avsett för kvartersmark. 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten och dess hantering 

(Kommunfullmäktige 2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som 

möjligt för att minska belastningen på ledningssystem och recipienter. Dagvatten skall även i de fall 

där det är möjligt omhändertas ytligt, bland annat för att skapa estetiska värden och naturlig 

filtration.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Genom planförslaget tillförs mer hårdgjord yta till 

området, vilket medför en försämring av markens 

möjlighet att själv infiltrera dagvatten. 

Utredningen har kalkylerats från att byggrätterna 

maximeras utifrån planförslaget. För att klara 

flöden upp till 100-års regn föreslås att de tre 

föreslagna fastigheterna kopplas samman med 

befintligt dike i norra delen av planområdet med 

möjlig avvattning i denna riktning.  

Omhändertagande av diket ansvaras av respektive 

fastighetsägare. I detta område finns även 

ledningsrätter för andra vatten- och 

avloppsledningar. Det är möjligt att även kulvertera 

diket för hantering av dagvatten. 

Om diket kulverteras så medför det en mindre omfattande negativ konsekvens för den biologiska 

mångfalden samt markens beskaffenhet av att filtrera bort föroreningar ur vattnet. Bedömningen är 

att avsnittet av diket som berörs i planläggningen är litet och att en kulvertering har ringa negativa 

konsekvenser ur biologiska aspekter men fördelar ur skötsel- och driftsynpunkt. 

Figur 10. Befintligt dike 

Källa: Uddevalla kommun 
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Dagvattenutredningen utförd av ÅF (2020-05-20) föreslår att mindre dagvattenmagasin anläggs på 

respektive bostadsfastighet för att lokalt fördröja vattnet innan det når diket. Dimensioneringen för 

magasinen har beräknats för att säkerställa omhändertagande och fördröjning av vatten vid större 

flöden. Uddevalla kommun har i sina riktlinjer angett att lokal fördröjning skall anordnas och 

respektive fastighetsägare ansvarar för att fastigheten klarar att omhänderta och fördröja 

nederbördsmängder motsvarande 20-års regn. I plankartan införs bestämmelse om att startbesked 

inte ges försen rekommenderade fördröjningsmagasin anläggs för att säkerställa att dessa anläggs. 

Magasinens volym har i dagvattenutredningen beräknats kräva en volym om minst 5 kubikmeter för 

att klara av 20-års regn. Beräkningen utgår för ett fullt utnyttjande av byggrätten. Utredningen visar 

att det behövs minst 7 kubikmeter stora magasin för att fördröja en större nederbördsmängd 

motsvarande ett 100-års regn.  

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Planområdet är högt beläget och 

sluttar mot väster. Vid stora 

nederbördsflöden kan 

dagvattensystemets kapacitet 

överskridas temporärt och leda 

till ytliga flöden. Dessa avleds 

mot lågpunkter väster om 

planområdet.   

 

Dagvatten och skyfall leds i 

diken över fastigheten väster 

om planområdet, Utby 4:6. 

Kapaciteten i dessa diken är 

bitvis bristfällig och klarar inte större mängder vatten. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Detaljplaneförslaget tillför fler hårdgjorda ytor vilket minskar markens kapacitet att lokalt 

omhänderta flöden samt skapar risker för ytlig avrinning. Däremot är den potentiella ökade 

belastningen av planförslaget för översvämningar relativt liten. Risken för lokala översvämningar är 

också liten. Anläggning av dagvattenmagasin lokalt inom kvartersmark förhöjer fastigheternas 

möjlighet att fördröja samt avlasta diket vid större flöden enligt ÅFs dagvattenutredning (2020-05-

20). 

 

Vattnets väg bort från planområdet sker främst från diket och vidare nordväst om området över 

fastigheten Utby 4:6. Kapacitetshöjdande åtgärder behöver troligtvis att utföras för detta dike. Detta 

föreslås ske antingen i samband med att nya kommunal vatten- och spillvattenledningar anläggs i 

området eller genom separat lantmäteriförrättning mellan berörda parter. 

 

Figur 11. Området med vattnets väg  

mot recipient markerat på satellitbild  

Källa: ÅF (2020-05-20) 
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Vattnet rör sig sedan under Tåbergsvägen i en trumma med god kapacitet och sedan vidare över 

åkermarkerna för att till slut nå till slutrecipienten Havstensfjorden.  

 

De magasin som föreslås för dagvattenhantering väntas minska översvämningsrisken både inom och i 

omgivningen. Om anläggande av magasin med kapacitet för 20-års regn sker kommer det vid ännu 

större regnmängder att belasta diken nedströms. Volymen av vattenflöden vid skyfall som väntas 

tillkomma genom ett genomförande av planen har en relativt liten påverkan.  

 

Vattenverksamhet 

 

Förutsättning 

Angränsande i västra delen av 

planområdet, tillsammans med 

fastigheten Utby 4:6, finns det idag 

enskilda brunnar. En av dessa är idag 

i bruk och används för dricksvatten 

av fastigheten Utby 4:6. En 

byggnation kan påverka 

grundvattnet och vattenkvalitén på 

brunnen.  

 

Utöver föreslagen exploatering 

planerar Uddevalla Vatten AB att 

anlägga nya vatten- och spillvattenledningar i området. Projektet är tänkt att utföras under hösten 

2020. Ledningarna är tänkta att gå i vägen precis väster om planområdet och kommer således också 

väldigt nära den aktiva brunnen. Dessa ledningar kan likt en exploatering av bostäder påverka 

grundvattnet och vattenkvalitén på brunnen. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Uddevalla Vatten bygger ut ledningarna för kommunalt avlopp, vatten- och spillvatten skapas 

möjlighet för de som tidigare nyttjat brunn att få utnyttja kommunalt vatten.  

 

Vid ett genomförande av planen finns det risk för negativa konsekvenser för den enskilda brunnen 

som nyttjas av fastigheten Utby 4:6. Ett genomförande av planen kan till viss del påverka 

grundvattnet på ett lokalt plan och medföra att åtgärder behöver utföras för brunnen.  

 

För att säkerställa om åtgärder behöver utföras bör brunnen före och efter ett utförande av 

anläggande av vattenledningar undersökas. Samma förfarande bör ske i samband vid ett 

genomförande av detaljplanen. Om åtgärder behöver utföras står utföranden för iordningställandet.  

 

 

Figur 12. Färskvattenbrunnar  

Källa: Uddevalla Kommun 
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Hälsa och säkerhet 

 

Föroreningar 

 

Förutsättning 

Det finns inga större kända föroreningar finns inom planområdet. Dagvatten från området har 

Havstensfjorden som recipient. När dagvatten rör sig kan det bära med sig föroreningsämne, 

mineraler eller metaller.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Exploateringen förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. Marken minskade yta att 

filtrera dagvatten, och ökade mängder får däremot viss konsekvens för miljökvalitetsnormer. 

Föroreningsämnen som kan finnas i framtida dagvattenflödet har därför studerats i 

dagvattenutredningen (ÅF 2020-05-20). Det framkommer i utredningen att stor del av de 

föroreningsämnen som finns i flöden renas lokalt. Endast fosfor och vissa tungmetaller överstiger av 

Uddevalla kommuns riktvärden för föroreningsämnen till känslig recipient, inom planområdet. 

I utredningen påvisas dock att dessa ämnen är av högst ringa grad och en bedömning görs att dessa 

ämnen kommer att filtreras nedströms innan de når recipient. Inga ytterligare åtgärder föreslås 

därför inom ramen för detaljplanen. 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en äldre geotekniska utredningen i området 

(Bohusgeo 2004-01-20) gjordes en markradonmätning på 3 

punkter strax söder om planområdet. Radonhalten mättes upp till 

mellan 7 och 15 kBq/m3, vilket klassas som område för 

normalradonmark. Nuvarande område klassas däremot som 

normal- till högriskradonmark enligt tidigare kartering, vidare 

undersökningar bedöms ej behövas.  

Planförslag och konsekvenser 

Då inga ytterligare radonmätningar har utfört i samband med 

den geotekniska utredningen från 2020, utgår bedömningen att 

området är högriskradonmark. För både normal och normal- till 

högriskradonmark bör byggnaderna utföras radonsäkra. 

Eftersom byggnaderna skall utföras radonsäkra och utgår från att det är högriskradonmark kommer 

inga ytterligare mätningar att utföras. 

 

Buller 

 

Förutsättning 

Buller skapas främst från Tåbergsvägen, väst om planområdet, som är matargata för stora delar av 

Figur 13. Radonkartering  

Källa: Uddevalla kommun 
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Utby. Tåbergsvägen har karaktären av en lokalgata, med lägre hastigheter. Trafikmängden är låg och 

genererar relativt lite buller.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmark för bostäder upprättas på en distans minst 30 meter från 

Tåbergsvägen, som är matargata i Utby. Även vid stor ökning av trafikmängden i närområdet så 

kommer bullernivåerna för de föreslagna bostäderna vara under riktvärdena för buller. Planförslaget 

bidrar inte i nämnvärd utsträckning till ytterligare trafikbuller för området.  

Förklaring av planbestämmelser 

 

Användningsbestämmelser 

 

 

Användningen gata, lokaltrafik, används för att säkerställa väg till och från bostäderna.   

 

 

Allmän platsmark för natur används i området för att säkerställa allmänt område för grönstruktur. 

Inom natur får gångstigar, ledningsrätter placeras. 

 

 

Kvartersmark för bostadsändamål för tänkt exploateringsområde. Placering av bostadshus 

specificeras inte. 

 

Egenskapsbestämmelser 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa bruttosarean av byggrätten inom området samtidigt som 

flera olika upplåtelseformer möjliggörs. Genom en exploateringsgrad på 25% så finns det god 

förutsättning att nå god dagvattenhushållning samt begränsa byggrätternas storlek och skala. 

 

 
Nockhöjden för nya bostadshus begränsas till 6,0 meter. Bestämmelsen är till för att reglera 

byggrätten och anpassa den nya bebyggelsen till kringliggande norm. 

 

  Markens höjd får inte ändras mer än 1,0 meter från grundkartans nuvarande nivåangivelse, PBL 4 

kap. 10 § 

 

Syftet med bestämmelsen är att marknivån inte skall förändras i stor utsträckning. Marken i norra 

delen av planområdet innefattas inte av bestämmelsen, vilket möjliggör för förändringar och 

e1 25% Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

n1
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eventuell omläggning av nuvarande dike. 

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 § 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa byggrätten inom en 5 årsperiod. 

 

Huvudmannaskap 

 

Huvudmannaskapet för den allmänna platsen i planområdet är enskilt. Vidare förklaring om 

huvudmannaskap och ansvarsfördelning finns under genomförandebeskrivningen. 

 

   Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 § 

Markreservat skapas inom planområdet för att säkerställa ledningsrätter. 

 

Startbesked får inte ges för bostadshus eller tillhörande komplementbyggnader förrän 

dagvattenmagasin har anlagts. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p. 

 

Planbestämmelsen intention är att säkerställa att dagvattenmagasin anläggs inom planområdet.  

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar 

Uddevalla Vatten AB har för avsikt att anlägga ledningar för vatten och avlopp i norra delen av 

planområdet samt precis öster om planområdet. Planområdet avses ingå i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av ledningsinnehavaren.  

 

Elförsörjning  

 

Förutsättning 

Vattenfall ansvarar för distributionsnätet. Inom planområdet finns det en kraftledning på 10 kv.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Reservat för transformatorstation som finns inom planområdet i tidigare detaljplan kan utgå. 

a1

u1
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Transformatorstation har byggts strax sydväst om planområdet och uppfyller kapacitetsbehovet. 

Kraftledningen på 10 kv som går diagonal över planområdet avses att tas bort.  

 

Avfallshantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Torp.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Hushållsavfall föreslås hanteras inom planområdet för respektive fastighet.  

 

Fiber 

 

Förutsättning 

Fiberledningar finns inom planområdet. Dessa ledningar är nedgrävda och följer en sträckning i 

anslutning till lokalgata. Den ekonomiska föreningen Utby fiber ansvarar för fibernätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Fiberledningarna som finns inom planområdet får ytterligare rättighetsskydd genom 

planbestämmelse, markreservat för allmängiltig underjordisk ledning. Det innebär att det området 

där ledningar för fiber finns inte får bebyggas med byggnadsverk eller andra anläggningar som 

omöjliggör driften av ledningen. 

 

Ledningsinnehavaren hänvisar anslutningspunkt till ledningen.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Februari 2020  

Samråd    Februari-Mars 2020 

Underrättelse om granskning   Juni 2020 

Granskningstid   Juni-Juli 2020 

Beslut om antagande   September 2020 

Laga kraft, tidigast   Oktober 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

Planavtal har upprättats mellan exploatör samt Uddevalla kommun för vilka åtagande respektive part 

åläggs i planarbetet.  

 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område enskilt huvudmannaskap.  

Inom planen och med angränsande områden i Utby så har denna lösning sedan tidigare 

implementerats, där vägar och övrig allmän platsmark sköts som gemensamhetsanläggningar eller 

dylikt. Då planförslaget endast berör en mindre del av den allmänna platsmarken så föreslås det 

fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Exploatör Gemensamhetsanläggning 

Natur Exploatör Fastighetsägare, om inget 

annat avtalas 

Kvartersmark 

(Bostadsändamål) 

Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

Dagvatten Fastighetsägare Fastighetsägare 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Fastighetsbildning Konsekvens Berörd yta  

Del av Utby 2:7 Ges möjlighet för avstyckning 

till bostadsändamål 

Avstyckas och ny 

fastighet/fastigheter bildas 

2970 kvm 

 Kvarstår som allmän plats, 

Gata 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 1000 kvm 

 Omvandlas till allmän plats, 

Natur 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 130 kvm 

 

Avstyckning och fastighetsreglering 

  

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att tillskapas. 
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

Planområdet berörs av ett antal gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Planen 

kommer bland annat att belasta Pierrelidens vägförening samfällighet, Utby GA:19, som ansvarar för 

Pirreliden väg- och gångstråk. En utökning av allmän platsmark för gata i östra delen av planområdet 

genom att vägen breddas berör delvis GA:19. En utökning ser i syfte om att säkerställa infart till 

fastigheten Utby 2:9. En omprövning av GA:19 bedöms inte vara aktuell på grund av det utökade 

vägområdet.  

Utby GA:20 som ligger söder om planområdet bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget 

Planen berör även Utby GA:1, Utby samfällighetsförening, som är vägförening för vägar inom Utby 

med tillhörande dike- och vattenhantering. Inträde till Utby GA:1 är en förutsättning för de nya 

fastigheterna. De ansluts via inträdesavgift i enlighet med samfällighetens stadgar. 

 

Ny gemensamhetsanläggning eller annan form av förrättning kan komma att bildas för underhåll av 

dagvattendiken samt vägar som inte är del av GA:1 eller annan befintlig gemensamhetsanläggning 

inom området. Dagvatten från föreslagna fastigheter samt befintligt angränsande fastigheter norr 

och öster om planområdet nyttjar gemensamma diken vilka bör regleras.  

Det finns ingen gemensamhetsanläggning för naturmarken inom planområdet. Någon skötselplan 

avses inte upprättas för naturmarken på grund av dess ringa omfattning. Fastighetsägaren för 

naturmarken skall sköta den enligt lokal sed, om inget annat avtalas. 

Nyttjanderätt om tillgång till skogsfastighet Utby 2:8 beaktas genom att behålla allmän plats för 

lokalgata i plankartan. Genom delaktighet i gemensamhetsanläggningen samt bibehållande av 

allmänplatsmark för gata fram till fastighetsgränsen av Utby 2:8, kommer fortsatt passage vara 

möjlig.  

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal upprättas mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka åtagande som 

förläggs på exploatören innan planen vinner laga kraft.  

Planens ringa omfattning samt att de allmänna åtagandena redan är utbyggda samt att respektive 

fastighetsägare ansvar för att de kraven på dagvattenhantering uppfylls, så kommer inte något 

exploateringsavtal att upprättas för detaljplanen.   

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 
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BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Uddevalla Vatten AB. 

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Utby fiberförening. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Fastighetsägaren ansvar för att anlägga fördröjningsmagasin inom avstyckad bostadsfastighet i 

enlighet med dagvattenutredningen (2020-05-20). Utby GA:1, Utby samfällighetsförening, som 

ansvarar för stora delar av vägnät och tillhörande diken i Utby ställer krav om att 

fördröjningsmagasinen ska ha en kapacitet motsvarande 100-årsregn. Åtagande för inträde i 

gemensamhetsanläggningen upprättas i lantmäteriförrättningen. 

Nyttjande av nedströms diken över fastigheten Utby 4:6 samt framtida underhåll av dessa föreslås 

att regleras i en lantmäteriförrättning. 

 

Ekonomiska Frågor 
 

Exploatör  

Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen i enlighet med 

planavtal, samt de utredningar som uppkommer under planarbetet.  

 

Fastighetsägare 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren svarar för att upprätta de anläggningar för dagvattenhantering 

och andra åtagande som åläggs respektive fastighet. 

 

Uddevalla kommun 

Kommunen handlägger planen och debiterar planansökande enligt avtal. Kommunen har inte 

huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar inte kostnaderna för underhåll av dessa.  

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. 



 

28 
 

VA-anläggningsavgift  

Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnader gällande fastighetsbildning betalas av lagfaren ägare eller ägare genom köp. 

Förrättningskostnader för ledningsrätter betalas av ledningshavaren. Ledningshavaren ansöker i sin 

tur förrättning om ändring bedöms göras på ledningsrätterna.  

 

Vid omprövning av gemensamhetsanläggningar betalas förrättningskostnaderna av delägande 

fastighet i respektive gemensamhetsanläggning.  
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Fortsatt planarbete 

 

Planen har varit ute på samråd där länsstyrelsen, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som 

ingår i samrådskretsen yttrat sig. Planförslaget har nu reviderats, med hjälp av de yttranden som har 

inkommit. Detta granskningsförslag ger samrådskretsen möjlighet att syna de revideringar som har, 

eller inte har gjorts av planförslaget.  

 

Synpunkter från granskningen kommer att sammanställas tillsammans med synpunkterna från 

samrådsskedet i ett granskningsutlåtande efter att planen har granskats av samrådskretsen. Därefter 

kommer ett slutgiltigt planförslag föreslås antas av beslutsfattande part hos Uddevalla kommun.  

 

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

GIS- och processutveckling 

Uddevalla Vatten AB 
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Martin Hellström Hugo Bennhage 

planchef  planarkitekt 

 

 

Uddevalla maj 2020 



 

 

 

 
 

 
Dnr SBN 2020/00105 
ARB NR 616 

 

 SAMHÄLLSBYGGNAD 1 (2) 

Till sakägare och berörda 

samt myndigheter enl sändlista 
 

KUNGÖRELSE  

 Följebrev 2020-01-28          Dnr: PLAN 2018.4128  

 

Handläggare                                                   FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN 

Hugo Bennhage                                      Svar senast 20 juli 2020 

Telefon  0522- 69 73 65 

hugo.bennhage@uddevalla.se 

   

  

 

 

 

 

Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Utby 2:7, bostäder 

Ny detaljplan för bostäder på Utby 

KUNGÖRELSE FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder på fastigheten Utby 2:7 är utställt för granskning under 
tiden 2020-06-29 –   2020-07-20. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-
29. Granskningen syftar till att samrådskretsen ska granska planförslaget innan ett slutgiltigt 
förslag föreslås för antagande.  
 
Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. Syftet 
med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och komplettera ett bostadsområde i Utby 
med ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering överensstämmer med översiktsplan, 
gällande detaljplan anger allmän platsmark Natur.  

  
Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2017-01-25, § 20. Planen var föremål för 
samråd 28 februari – 20 mars 2020. Planförslaget har därefter reviderats och föreslås nu granskas 
av samrådskretsen. Dessa revideringar har gjorts i syfte om att säkerställa bland annat 
marknivåhöjder, dagvattenhantering, genomförandefrågor samt ledningsrätter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2020-06-18 att planhandlingarna ska bli föremål för 
granskning.  
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UTSTÄLLNINGSPLATSER 

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida. Handlingar översänds till 
myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser 
 

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 

• Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 

• Kommunens hemsida, https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/herrestad/utby-27-bostader.html 
 

På grund av rådande omständigheter genom virussmittan Covid-19 kan utställningslokaler 
revideras. Om du inte har möjlighet att ta del av samrådsförslaget i utställningslokal eller via 
digital plattform, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Senast 2020-07-20 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta 
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  
 
 
KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Hugo Bennhage 
planarkitekt 

                                     

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/herrestad/utby-27-bostader.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/herrestad/utby-27-bostader.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/herrestad/utby-27-bostader.html
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se








 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-17 Dnr KS 2020/00510 

  

 

Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 

Telefon 0522-69 60 00 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Beslut om avrop 1, förstudie om ny förskola, Hälle 2, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 

kallad Hälle 2.  

 

Objekten omfattas ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som inleds 

med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om någon 

part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 

kostnadsfördelning. 

 

Den inledande fasen ”initial analys” i samverkansmodellen har genomförts för förskolan 

Hälle 2 i vilken parterna har bedömt förutsättningarna för projektet och om projektet ska 

utredas ytterligare i en förstudie. Förstudiefasen innehåller bland annat framtagande av 

programbudget, produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de 

principer som framgår i samverkansavtalet.  

 

Kommunstyrelsen ska nu besluta om projektet ska gå in i förstudiefasen som enligt 

samverkansavtalet innebär Avrop 1.  

 

En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 

två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 

medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare i en förstudie.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-17. 

Tidplan Hälle 2 förskola (Bilaga 1). 

Förstudiebudget Hälle 2 förskola (Bilaga 2). 

Karta, översikt Hälle 2 förskola. 

Karta, Hälle 2 förskola. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna avrop 1 för förskoleprojektet Hälle 2, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-08-17 Dnr KS 2020/00510 

  

 

 

 

 

att inleda förstudiefasen med förskolan Hälle 2, 

 

att budgeten för förstudiefasen ska vara 690 tkr. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 





Förskola Hälle



Förstudiebudget
Projekt: Förskola i Hälle
Upprättad av: Jennifer Jennerhed
Datum: 2020‐06‐05

Rev: 

Konsulter SEK
Arkitekt 200 000 Inplacering, förstudie program
Landskapsarkitekt 50 000
Brandkonsult
Byggkonstruktör, statiker
Yttre VA
Geotekniker
VVS‐konsult
Tillgänglighet
Styr‐/reglerkonsult
Ventilationskonsult
El‐/belysning/hiss
Inredningsarkitekt
Kylkonsult
Akustiker
Storkökskonsult
Miljökonsult/tekniker
Övriga konsulter 50 000
Delsumma 300 000

Utredningar
Bullerutredning 50 000
Geoteknisk undersökning 150 000
Delsumma 200 000

Övriga kostnader
Projektledning 50 000
Myndighetsavgifter (nybyggnadskarta, mm) 25 000
Delsumma 75 000

Oförutsett
20% 115 000

Total förstudiebudet 690 000

Förutsättningar:
Exploateringskontoret har ansökt om förhandsbesked för bygglov inom fastigheten 
för Hälle förskola. 
Beslut om förhandsbesked förväntas lämnas slutligt 2 juni 2020. 

Budgetförslag: 
Förstudiebudgeten avser arkitekt och landskapsarkitekt för inplacering på tomten 
och anpassning av konceptförskola till platsens förutsättningar samt 
utredningskostnader för platsens förutsättningar avseende buller och eventuell 
geoundersökning. 

Byggrättsvärdering genomförs under förstudiefasen men bekostas av Uddevalla 
kommun i enlighet med samverkansavtalet. 

Förstudiebudgeten avser arbete under juni‐sept då preliminärt avrop 2 planeras 
för. 

1) Om positivt förhandsbesked erhålls under juni kan avrop 2 ske under tidig höst 
för framtagande av material för hyresavtal. 
2) Om positivt förhandsbesked inte erhålls omfattar förstudiebudgeten 
materialframställning och utredningar som kan vara användbara i det kommande 
planarbete och fortsatt process kring utformning av förskolan. 



Tidplan 
Hälle förskola Datum rev:

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Initial analys
Utreda förutsättningar referensförskola
Framtagande förstudiebudget
Förhandsbesked fsk
Avrop 1
Förstudie
Beslut förhandsbesked
Besked om verksamhetskrav
Inplaceringskiss/volymstudie
Projektkostnadsuppskattning
Byggrättsvärdering
Framtagande ekonomisk ram
Markanvisningsavtal
Avrop 2
Programfas
Framtagande av underlag hyresavtal
Uppdaterad projektkalkyl
Fastställa ekonomisk ram
Framtagande av hyresavtal och marköverlåtelse
Ansökan om fastighetsbildning
Avtalspaket färdigförhandlat 
Avtalspaket tas upp i SBN och KS
Avtalspaket tas upp i KF
Planeringsfas
Projektering
Framtagande förfrågningsunderlag
Granskningstid
LOU‐upphandling
Annonsering 
Upphandling
Tilldelning
Genomförandefas
Byggstart
Färdigställande
Tillträde

Politiska beslut?
Kritiska moment?

2023
2020‐06‐01 2020‐06‐09

Sammanställd av: Jennifer Jennerhed
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2020-08-17 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-08-17 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-06-09—2020-08-17. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-17 

Förteckningar, 2020-08-17 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
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2020-08-17 

 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2020-08-17 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2020/00508 

307180 

 

2020-08-12 DelegationsbeslutBeslut enligt kommunstyrelsen 

delegation U 1.1, chef 

upphandlingsenheten, angående att starta upphandling av 

fordonsservice och reparation. 

KS 

2020/00414 

307154 

 

2020-08-03 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

gällande produktion av kampanjfilm om hatbrott i 

vardagen avslås (40 000 kr). 

KS 

2020/00404 

307130 

 

2020-07-28 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 13. Remissvar, Styrning och ledning för hållbar 

utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för 

genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar 

utveckling SIS-Remiss 19990 

KS 

2020/00485 

307030 

 

2020-07-09 Yttrande över frågan om inhibition med anledning av 

överklagan om val av ledamöter och ersättare i styrelsen, 

nämnder mm. Kommunstyrelsens delegation nr 13 Mål 

nr 9033-20 

KS 

2020/00484 

307029 

 

2020-07-09 Yttrande över frågan om inhibition med anledning av 

överklagan om ändring av reglemente för och 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen nr 13 mål nr 

9032-20 

KS 

2020/00483 

307027 

 

2020-07-09 Yttrande över frågan om inhibition med anledning av 

överklagan om återkallande av uppdrag i kommunala 

aktiebolag och stiftelser mål nr 9031-20 

KS 

2020/00477 

307015 

 

2020-07-09 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13. Kompletterande yttrande med 

anledning av överklagan av återkallande av uppdrag för 

förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt 

kommunalråd, laglighetsprövning enligt kommunallagen  

Mål nr 8839-20 

KS 

2020/00476 

307006 

 

2020-07-08 Yttrande över frågan om inhibition med anledning av 

överklagan om förvärv av Lysekils Busstrafik mål nr 

8843-20 Kommunstyrelsens delegation nr 13 

KS 

2020/00477 

306983 

 

2020-07-07 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13. Yttrande med anledning av överklagan 

av återkallande av uppdrag för förtroendevalda i 

nämnder, kommunstyrelse samt kommunalråd, 

laglighetsprövning enligt kommunallagen  Dnr KS 

2020/436 



 
 
 

Delegationsbeslut 
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2020-08-17 

 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2020/00002 

306939 

 

2020-07-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

E21 avtala om villkor och krediter rörande koncernkonto 

med transaktionskontohavare inom 

koncernkontosystemet 

KS 

2020/00002 

306935 

 

2020-07-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

E21, avtala om villkor och krediter rörande koncernkonto 

med transaktionskontohavare inom 

koncernkontosystemet 

KS 

2019/00798 

304001 

 

2020-07-02 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 

U.1.1, chef upphandlingsenheten gällande att starta 

upphanlidng av fönsterputs.  

KS 

2020/00091 

306841 

 

2020-06-26 Beslut om avbrytande KS 202091 Ramavtal 

asfaltbeläggningar 

KS 

2020/00453 

306810 

 

2020-06-25 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 

upphandlingsenheten, angående att besluta om 

upphandling av måleriprodukter 

KS 

2020/00446 

306807 

 

2020-06-25 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 

upphandlingsenheten, angående att besluta om 

upphandling av fordonsfinansiering - finansiell leasing 

KS 

2020/00448 

306778 

 

2020-06-24 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till Reinos Vänner/Bohusläns Cirkussällskap 

för cirkuskollo (74 000 kr) 

KS 

2020/00468 

306401 

 

2020-06-23  Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 

8 remittera ärenden, övergripande plan Integration 2030 

KS 

2020/00002 

306648 

 

2020-06-18 Delegationsbeslut 2020-06-18 enligt punkt P3 i 

kommunstyrelsens delegationsordning, tillförordnad 

förvaltningschef barn och utbildning 2020-06-22--2020-

07-31 

KS 

2020/00316 

306504 

 

2020-06-16 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U.1.2, chef 

upphandlingsenheten, angående att besluta om 

avbrytande av upphandling, Skrivare som tjänst. 

KS 

2020/00118 

304810 

 

2020-06-15 Tilldelningsbeslut Upphandling av ramavtal av elmaterial 

KS 2020-118 

 

 



Delegationslistor bygg 2020-08-17
Datumperiod: 2020-06-09 - 2020-08-17

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

HERRESTAD 6:7 2020-06-30

KS.2020.2488

Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad

Startbesked anmälan Bygglovsarkitekt, KS § 59: SB
Bygglovsarkitekt

LJUNGS-HÄLLE 1:406 2020-06-30

KS.2020.2487

Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader

Startbesked anmälan Bygglovsarkitekt, KS § 60: SB
Bygglovsarkitekt

BIKUPAN 24 2020-07-01

KS.2019.3984

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 63: SLUTB
Byggnadsingenjör

SÖDRA KLINTEN 8 2020-08-03

KS.2020.1628

Ansökan om bygglov för utvändig ändring  av flerbostadshus inglasning av balkonger

Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 67: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 4

2020-08-17 Sida 1 av 1



Delegationslista miljöärenden 2020-08-17
Datumperiod: 2020-06-09 - 2020-08-17

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

TRAHN 14 2020-06-25

KS.2020.653

Årsrapport köldmedia för år 2019

Beslut miljösanktionsavgift Avdelningschef myndighet, KS § 58: SANK
Miljöinspektör

ANFASTERÖD 2:1 2020-08-13

KS.2015.4144

Miljöförbättrande åtgärder vid nedlagd deponi, Bomyren

Beslut Grundmall Miljöinspektör, KS § 79: DB
Miljöinspektör

Antal ärenden 2

2020-08-17 Sida 1 av 1



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-06-08 Dnr KS 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Personalutskottets protokoll 2020-06-03. 

 

dok 306873 

Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2020 

 

2020/33 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med kultur-och 

fritidsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 

306905 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-06-18 § 308 om beslut om köp av 

fastigheten Tjöstelsröd 1:13, Arendalsvägen 2 

 

2020/10 

Finansrapporter avseende juni och juli 2020. 

 

2020/334 

Sammanträdesprotokoll årsstämma 2020-05-19 från Fyrstads Flygplats AB 

 

dok 307217 

Länsstyrelsens beslut 2020-08-13 i ärende 431-35282-2020 om tillstånd till ingrepp 

inom fornlämning L1959:4383 (RAÄ Forshälla 437) på fastigheten Djurhult 1:5 i 

Uddevalla kommun. 
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FINANSRAPPORT  

2020-08-04 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende Juli 2020  
 

Sammanfattning 

Ett förfall av en kredit på 100 mkr har ägt rum under perioden. Denna kredit har inte behövts ersättas i dags-

läget. Kapital- och räntebindning följer den strategi som kommunens finansråd har enats om. Utlåningen till 

koncernföretagen har varit i princip oförändrad under månaden, vilket är det normala under sommaren. 
 

Under månaden har både korta och långa räntor i stort varit oförändrade. Riksbanken fortsätter med 

åtgärder för att hålla nere ränteläget i ekonomin och lämnar reporäntan oförändrad och gör bedöm-

ningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren. Osäkerheten och konsekvenser-

na på lite längre sikt av den pågående pandemin är dock oklara. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-07-31 20-06-30 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-

01-29 §9) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 500 3 600 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,50 1,46 1,51 Budget: 1,80 % Ja

Räntebindningstid (år) 3,0 3,1 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 12 14 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,7 2,7 2,8 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 10 13 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 39 38 39 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 149 3 153 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 358 359 370 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 408 440 326 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har ökat något efter minskningen av den externa låneskulden  i sam-

band med inlösen av en kredit och aktuell snittränta uppgår till 1,50% och utfall 2019 

uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten för året. Ökningen av skuldvoly-

men medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 106 138 -32 25 81

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 149 3 153 -4 3 230 -81

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0

Summa finansiella tillgångar: 3 261 3 297 -36 3 261 0

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 500 -3 600 100 -3 450 -50

Summa finansiella skulder: -3 500 -3 600 100 -3 450 -50

-239 -303 64 -189 -50

Utfall Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

2020

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 700 3 700 3 700 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 650 3 700 3 600 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,44 1,41 1,45 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022* Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,7 år och 10,0 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,0 år och 12,0 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 500 3 600 -100 3 450 50

3 500 3 600 -100 3 450 50
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 500 3 600 -100 3 450 50

39% 38% 1% 39% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-79 -83 4 -87 7

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld



  5(7) 

 

3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 24,4 0,1 24,4 -0,0 30 6

Uddevalla Energi AB (koncern) 506,4 511,9 -5,5 599,4 -93,0 740 234

Uddevalla Omnibus AB 67,2 70,4 -3,2 55,8 11,4 140 73

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 66,7 67,1 -0,4 50,5 16,2 100 33

Uddevalla Turism AB 0,5 0,5 0,0 2,7 -2,3 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 554,4 1 560,8 -6,5 1 582,2 -27,9 1 670 116

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 251,4 251,0 0,4 247,7 3,7 255 4

Stiftelsen Ljungskilehem 56,6 57,2 -0,7 60,5 -3,9 65 8

Gustafsbergsstiftelsen 4,0 4,3 -0,3 4,7 -0,7 6 2

Uddevalla Vatten AB 617,8 605,4 12,4 602,1 15,7 620 2

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -3,6 -1,4 -2,2 -1,8 -1,8 3

exkl VVAB 3 149,4 3 153,0 -3,6 3 230,1 -80,7 3 639 487

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-07-31 20-06-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 0,6 -3,6 4,2 -36,0 36,7 52 53

Uddevalla Kraft AB -347,1 -360,8 13,7 -413,0 65,9 431 84

Uddevalla Energi Värme AB -40,4 -22,9 -17,5 -25,6 -14,8 85 45

Uddevalla Energi Elnät AB -119,5 -124,5 5,0 -124,8 5,2 172 52

Summa koncern Energi -506,4 -511,9 5,5 -599,4 93,0 740 234

Uddevalla Hamnterminal AB -70,2 -69,3 -0,9 -51,5 -18,7 100 30

Sw anFalk Shipping AB 3,5 2,1 1,3 1,0 2,4 - -

Summa koncern Hamn -66,7 -67,1 0,4 -50,5 -16,2 100 30

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 354,4 -1 358,9 4,5 -1 370,4 16,1 1 450 96

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -198,9 -201,8 2,9 -212,4 13,5 210 11

Uddevallahem Bastionen AB -1,2 -0,2 -1,0 0,5 -1,7 10 9

Summa koncern UaHem -1 554,4 -1 560,8 6,5 -1 582,2 27,9 1 670 116

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -182,3 -182,0 -0,3 -178,3 -3,9 185 3

Lostif Fastighets AB -69,1 -69,0 -0,1 -69,3 0,2 70 1

Summa koncern HSB -251,4 -251,0 -0,4 -247,7 -3,7 255 4
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4. Borgensförbindelser 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 20-07-31 20-06-30 20201 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 268,4 268,4 371,5 103,1

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

352,2 352,2 455,3 103,1
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 20-07-31 20-06-30 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,2 0,9 0,7 -0,5 

5,6 6,3 6,3 -0,7 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

    

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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FINANSRAPPORT  

2020-07-01 
 
Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 
kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 
FINANSRAPPORT avseende Juni 2020  

 

Sammanfattning 
Fortsatt lugnt i internbanken, inga nya krediter eller förfall har ägt rum. Koncernföretagen fortsätter att totalt 
sett amortera på låneskulden. Utlåningen till företagen har sammanlagt minskat med 77 mkr under första 
halvåret och kommunens egen låneskuld har ökat med 227 mkr, till 447 mkr, under perioden. 
 

Under månaden har både korta och långa räntor sjunkit. Riksbanken fortsätter med åtgärder för att 
hålla nere ränteläget i ekonomin och lämnar reporäntan oförändrad och gör bedömningen att nuva-
rande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren. Osäkerheten och konsekvenserna på lite längre 
sikt av den pågående pandemin är dock oklara. 
 
Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-06-30 20-05-31 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-
01-29 §9) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 600 3 600 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,46 1,46 1,51 Budget: 1,80 % Ja
Räntebindningstid (år) 3,1 3,2 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 1 14 12 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 2,7 2,8 2,8 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 13 13 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 38 38 39 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 153 3 184 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 4 359 364 370 M ax 375 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 5 440 410 326 M in 300 mkr Ja
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 
skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-
låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 
mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 
KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-
ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-
sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  
 

 
 
 
Upplåningsräntan har efter den senaste upptagna krediten sjunkit och aktuell snittränta 
uppgår till 1,46% och utfall 2019 uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten 
för året. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad ökar. 
 
 
 
 
Bengt Adolfsson 
Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 138 106 32 25 113
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 153 3 184 -31 3 230 -77
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0
Summa finansiella tillgångar: 3 297 3 297 0 3 261 36

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 600 -3 600 0 -3 450 -150
Summa finansiella skulder: -3 600 -3 600 0 -3 450 -150

-303 -303 0 -189 -114

Utfall Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2019
Tertial 2

2019
Tertial 3

2019
Tertial 1

2020
Tertial 2

2020
Tertial 3

2020
2020
helår

2020
helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 700 3 700 3 700 4 150 4 900 5 500 5 600
Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 650 3 700 3 600 3 800 4 400 5 400 5 500
Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127
Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,44 1,41 1,45 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårspla  * Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 
Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 
finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-
mer är tillåtna. 
 
• Banklån från svensk eller utländsk bank 
• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 
• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  
 

 
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 
tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 
inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-
blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,7 år och 12,5 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,1 år och 14,4 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 600 3 600 0 3 450 150

3 600 3 600 0 3 450 150

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 > 10

Räntebindning

20-06-30 20-05-31
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-
ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-
bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  
 
Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 
 
Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 
 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 
 
Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 
parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-
hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-
tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-
ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 
på motparten. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0
Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 600 3 600 0 3 450 150

38% 38% 0% 39% -2%

0% 0% 0% 0% 0%

-83 -82 -1 -87 3Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat
(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 
via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-
oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-
dovisas i tabellen för inlåning. 

 
Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-
valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 
dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 
bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 
som en koncern.  
 
Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  
 

 
 

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring 
Ingående 

balans 
Förändring 

från 
Beviljad 
check- 

Kvar att 
utnyttja  

  20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit   

Uddevalla Energi AB -3,6  -11,8  8,2  -36,0  32,4  52  48  

Uddevalla Kraft AB -360,8  -353,3  -7,6  -413,0  52,1  431  70  

Uddevalla Energi Värme AB -22,9  -30,7  7,8  -25,6  2,7  85  62  

Uddevalla Energi Elnät AB -124,5  -121,5  -3,1  -124,8  0,2  172  47  

Summa koncern Energi -511,9  -517,2  5,3  -599,4  87,5  740  228  

Uddevalla Hamnterminal AB -69,3  -73,6  4,3  -51,5  -17,7  100  31  

SwanFalk Shipping AB 2,1  2,4  -0,2  1,0  1,1  - - 

Summa koncern Hamn -67,1  -71,2  4,1  -50,5  -16,6  100  31  

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 358,9  -1 367,8  9,0  -1 370,4  11,5  1 450  91  
Uddevallahem Holding AB 0,1  0,1  0,0  0,1  -0,0  0  0  
Uddevallahem Sundberg AB -201,8  -201,8  -0,0  -212,4  10,6  210  8  
Uddevallahem Bastionen AB -0,2  -0,1  -0,1  0,5  -0,7  10  10  
Summa koncern UaHem -1 560,8  -1 569,7  8,9  -1 582,2  21,4  1 670  109  

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -182,0  -181,7  -0,3  -178,3  -3,6  185  3  
Lostif Fastighets AB -69,0  -68,9  -0,1  -69,3  0,3  70  1  
Summa koncern HSB -251,0  -250,6  -0,4  -247,7  -3,3  255  4  

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

20-06-30 20-05-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 24,4 -0,1 24,4 -0,1 30 6

Uddevalla Energi AB (koncern) 511,9 517,2 -5,3 599,4 -87,5 740 228

Uddevalla Omnibus AB 70,4 66,1 4,3 55,8 14,6 80 10

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 67,1 71,2 -4,1 50,5 16,6 100 33

Uddevalla Turism AB 0,5 -0,3 0,7 2,7 -2,3 10 10

Bostadsstif telsen Uddevallahem (konce 1 560,8 1 569,7 -8,9 1 582,2 -21,4 1 670 109

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 251,0 250,6 0,4 247,7 3,3 255 4

Stiftelsen Ljungskilehem 57,2 57,9 -0,7 60,5 -3,2 65 8

Gustafsbergsstif telsen 4,3 5,3 -1,0 4,7 -0,4 6 2

Uddevalla Vatten AB 605,4 622,2 -16,8 602,1 3,3 620 15

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,4 -1,8 0,4 -1,8 0,4 3

exkl VVAB 3 153,0 3 184,4 -31,4 3 230,1 -77,1 3 579 423
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 
föreningar och andra externa parter. 
 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-
cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 
 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 20-06-30 20-05-31 20201 beviljad  borgen
Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 268,4 274,0 371,5 103,1

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

352,2 357,9 455,3 103,1
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 20-06-30 20-05-31 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,9 0,9 0,7 0,2

6,3 6,3 6,3 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 20-06-30 20-05-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 140,3 109,9 30,5

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

440,3 409,9 30,5 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 20-06-30 20-05-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 
Avvikelse från beslutade ramar 
och limiter 

Åtgärd Datum 
åtgärdat 

December 
(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 
limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 
medför att limiten för likviditetsbered-
skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 
2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 
medför att limiten för likviditetsbered-
skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 
2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå.  

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-
känd nivå.  

  

    
    
    
    
    
    
    

7. Operativ risklogg 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-
dat 

Löpande granskning av 
internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    
    

8. Uppföljning interna kontroller 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-
behov 

Limiter inom ramar  Nej 
Ändamålsenlig organisation.  Nej 
Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 

 


	Föredragningslista
	4. Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av enkooperativ hyresrättsförening
	5. Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om attinföra digital omröstning
	6. Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V),Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fastaanställningar
	7. Barn och utbildningsnämndens slutrapportering frånkommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022och revidering av nämndens styrkort
	8. Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering frånkommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
	9. Avrapportering av uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda framtidahantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
	10. Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar förplanbesked och markanvisningar
	11. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring avantalet ledamöter i demokratiberedningen
	12. Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på Flaggbergsvägen, Lyckorna
	13. Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmännavatten- och avloppsanläggning
	14. Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst
	15. Revidering av budget för projekt om gatuombyggnaderutanför Källdalsskolan
	16. Bestämmande av sammanträdesdagar förkommunfullmäktige 2021
	17. Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet
	18. Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverkoch digitala enheter på platser inom kommunen där barnvistas
	19. Medborgarförslag från Marina Olsson om kommunen harporrfilter eller annan teknisk lösning på nätverk och digitalaenheter
	20. Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan2021-2023
	21. Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 medbudget för 2021
	22. Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen2021
	23. Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning tillförtroendevalda
	24. Revidering av bestämmelser för arbetsmarknads- ochintegrationsutskottet
	25. Revidering av bestämmelser för jävsutskottet, ändring av antalledamöter
	26. Avskaffande av ekonomiutskottet samt upphävande av dessbestämmelser
	27. Avskaffande av samhällsplaneringsutskottet samtupphävande av dess bestämmelser
	29. Firmatecknare för Uddevalla kommun samt återkallande avbeslut 2019-01-30 § 9
	30. Yttrande rörande granskning av detaljplan för bostäder Utby2:7
	31. Beslut om avrop 1, förstudie om ny förskola, Hälle 2, enligtsamverkansavtal med Hemsö fastighets AB
	34. Redovisning av delegationsbeslut 2020
	Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020

